На основу члана 82. став 3. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике
Српске“, број: 97/16, 36/19 и 61/21), члана 89. Статута Града Приједора („Службени гласник
Града Приједора“, број: 12/17) и Одлуке о усвајању буџета Града Приједора за 2021. годину
(„Службени гласник Града Приједора“, број: 20/21) Градоначелника Града Приједор, доноси

Правилник за реализацију пројекта „Премија по литру произведеног и проданог крављег
млијека“
Члан 1.
Овим Правилником прописују се услови које су пољопривредни произвођачи са
територије града Приједора, обавезни испунити при остваривању права на премију по литру
произведног и проданог крављег млијека, у току 2021. године, потребна документација, рок за
подношење захтјева.
Члан 2.
Буџетска средства за реализацију пројекта „Премија по литри произведеног и проданог
крављег млијека“ утврђена су Одлуком о усвајању буџета Града Приједора за 2021. годину
(„Службени гласник Града Приједора“, број: 20/21), позиција 199/1 - Премија у износу од 0,02
КМ по литру произведеног и проданог крављег млијека.
Члан 3.
Право на остваривање поврата средстава по овом Правилнику имају пољопривредни
произвођачи, који испуне следећи услове:
1. да се баве производњом млијека на територији града Приједора;
2. право на поврат средстава по овом Правилнику, може остварити само један члан у
оквиру једног домаћинства.
3. да су, у текућој години, упсани у Регистар пољопривредних газдинстава и корисника
подстицајних средстава ;
4. да предају млијеко једној од регистрованих мљекара на подручју БиХ;
Члан 4.
Уз захтјев подносилац подноси следећу фотокопирану документацију:
1. Потврда о упису у Регистар пољопривредних газдинстава и корисника подстицајних
средстава из текуће године;
2. Важећа потврда о проведеним обавезним ветеринарским мјерама, издана од стране
надлежне ветеринарске организације;
3. Доказ о произведеним и проданим количинама млијека за период од 01.01.2021. године
до 31.10.2021. године;
4. Копија картице текућег/жиро рачуна.

Члан 5.
Правилником је предвиђена премија у износу од 0,02 КМ по литру произведеног и
проданог крављег млијека у текућој години у периоду од 01.01.2021. године до 31.10.2021.
године.
Члан 6.
Захтјев и документацију прописану овим Правилником за остваривање права на премију
за произведено и продано млијеко у току 2021. године, произвођачи подносе у шалтер сали
Градске управе лично или путем поште на адресу Град Приједор, Трг ослобођења бр.1, 79102
Приједор.
Захтјев се таксира са 10,00 КМ градске административне таксе, у складу са чланом 8.
Одлуке о градским административним таксама („Службени гласник Града Приједора“, број:
8/21) тарифни број 2.
Захтјев за остваривање права на премију за произведено и продано млијеко у току 2021.
године, подноси се на прописаном обрасцу, који је и саставни дио Правилника и садржи следеће
податке: име и презиме, адресу становања, број телефона, ЈМБ, податке о предатим количинама
млијека и потпис подносиоца.
Захтјеви поднесени након прописаног рока неће се узети у разматрање.
Члан 7.
Комисију за реализацију Правилника именује градоначелник. Комисија утврђује
испуњеност услова за остваривање права на произведено и продано кравље млијеко о чему
сачињава службену забиљешку.
Одјељење за пољопривреду и рурални развој, након обраде захтјева, најкасније у року
од 30 дана од дана истека рока за подношење захтјева, доноси рјешење о захтјеву.
На рјешење је дозвољена жалба градоначелнику у року од 15 дана од дана пријема
истог. Жалба се таксира са 10,00 КМ градске административне таксе, у складу са чланом 8.
Одлуке о градским административним таксама („Службени гласник Града Приједора“, број:
8/21), тарифни број 1.
Члан 8.
Након ступања на снагу овог Правилника расписаће се Јавни позив који ће бити објављен
у листу „Козарски вјесник“ и на интернет страници Града Приједора и садржаће: предмет Јавног
позива, услове које је подносилац захтјева обавезан да испуни, потребну документацију и рок за
подношење захтјева.
Члан 9.
Овај Правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику
Града Приједора“.
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