
 
 
 

П Р Е Д М Е Т : Програм „Суфинансирање прољетне сјетве на подручју града Приједора у 2020. години“ 

ВРСТА ПРОИЗВОДЊЕ  Ратарство Повртларство 

ПОВРШИНА (мин 0,5 ха за 
ратарске културе и/или 0,1 ха за 
поврће) 

  

ИЗНОС РАЧУНА за сјеменски 
материјал (мин 100 КМ) 

  

П Р Е Д М Е Т : 
Програм кориштења средстава од наплаћене накнаде по основу промјене намјене 
пољопривредног земљишта у непољопривредне сврхе и  закупнине за пољопривредно 
земљиште у својини Републике 

ВРСТА ПРОИЗВОДЊЕ  Ратарство Повртларство 

ПОВРШИНА (мин 0,5 ха)   

ИЗНОС РАЧУНА за минерално 
ђубриво  (мин 200 КМ) 

  

 
 

 
 

  

УЗ ПРИЈАВУ ПРИЛОЖИТИ:       простор за административну таксу 

1. Документацију наведену на полеђини пријаве;  

2. 2,00 КМ таксe на пријаву. 
 
 

 

 
 

 

 
 
 
 
 

   

           Потпис подносиоца пријаве: 

    

Приједор,     . 05.2020. год.  

 
 

 

ПОДНОСИЛАЦ ПРИЈАВЕ Е-УПР - ИБ Република Српска 
ГРАД ПРИЈЕДОР 

ГРАДОНАЧЕЛНИК 
 ГРАДСКА УПРАВА 

ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ПРИВРЕДУ И ПОЉОПРИВРЕДУ 

ПРЕЗИМЕ (ИМЕ РОДИТЕЉА) И ИМЕ / НАЗИВ 

 

ЈМБ / ЈИБ 
ПРИЈЕМНИ ШТАМБИЉ 

 

ГРАДСКА УПРАВА 
ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ОПШТУ УПРАВУ 

ПРИМЉЕНО:  

ОРГ.ЈЕД. БРОЈ ПРИЛОГ ВРИЈЕДНОСТ 

    
 

БПГ  

АДРЕСА  

НАЗИВ БАНКЕ  

БРОЈ ТЕКУЋЕГ/ЖИРО РАЧУНА  

КОНТАКТ ТЕЛЕФОН  ГП Р 5-7.5.4 05-1  



НЕОПХОДНА  ДОКУМЕНТАЦИЈА 
 

Програм „Суфинансирање прољетне сјетве на подручју града Приједора у 2020. години“ 
1. Физичка лица 
- доказ о извршеној набавци сјемена ратарских и/или повртних култура - оригинални 

фискални рачун, у износу од најмање 100,00КМ; 
- копија картице текућег рачуна; 
- копија посједовног листа или уговора о закупу пољопривредног земљишта закљученог 

прије расписивања Јавног позива, минималне површине обрадивог пољопривредног 
земљишта од 0,5ха за производњу ратарских и/или 0,1ха за производњу повртних 
култура; 

 
2. Пољопривредна газдинства 
- доказ о извршеној набавци сјемена ратарских и/или повртних култура - оригинални 

фискални рачун, у износу од најмање 100,00КМ; 
- копија картице текућег рачуна; 
- потврду о регистрацији пољопривредног газдинства, из текуће године – АПИФ; 
 
3. Предузетници или правна лица 
- доказ о извршеној набавци сјемена ратарских и/или повртних култура - оригинални 

фискални рачун, у износу од најмање 100,00КМ; 
- копија картице жиро рачуна; 
- потврду о регистрацији пољопривредног газдинства, из текуће године – АПИФ; 
- копију рјешења о регистрованој пољопривредној дјелатности. 
 
 

Програм кориштења средстава од наплаћене накнаде по основу промјене намјене 
пољопривредног земљишта у непољопривредне сврхе и  закупнине за пољопривредно 
земљиште у својини Републике 
1. Физичка лица 
- доказ о извршеној набавци минералног ђубрива - оригинални фискални рачун, у износу 

од најмање 200,00КМ; 
- копија картице текућег рачуна; 
- копија посједовног листа или уговора о закупу пољопривредног земљишта закљученог 

прије расписивања Јавног позива, минималне површине обрадивог пољопривредног 
земљишта од 0,5 ха; 

 
2. Пољопривредна газдинства 
- доказ о извршеној набавци минералног ђубрива - оригинални фискални рачун, у износу 

од најмање 200,00КМ; 
- копија картице текућег рачуна; 
- потврду о регистрацији пољопривредног газдинства, из текуће године – АПИФ; 
 
3. Предузетници или правна лица 
- доказ о извршеној набавци минералног ђубрива - оригинални фискални рачун, у износу 

од најмање 200,00КМ; 
- копија картице жиро рачуна; 
- потврду о регистрацији пољопривредног газдинства, из текуће године – АПИФ; 
- копију рјешења о регистрованој пољопривредној дјелатности. 
 

 
  



 
 
 

P R E D M E T : Program „Sufinansiranje proljetne sjetve na području grada Prijedora u 2020. godini“ 

VRSTA PROIZVODNJE  Ratarstvo Povrtlarstvo 

POVRŠINA (min 0,5 ha za ratarske 
kulture i/ili 0,1 ha za povrće) 

  

IZNOS RAČUNA za sjemenski 
materijal (min 100 KM) 

  

P R E D M E T : 
Program korištenja sredstava od naplaćene naknade po osnovu promjene namjene poljoprivrednog 
zemljišta u nepoljoprivredne svrhe i  zakupnine za poljoprivredno zemljište u svojini Republike 

VRSTA PROIZVODNJE  Ratarstvo Povrtlarstvo 

POVRŠINA (min 0,5 ha)   

IZNOS RAČUNA za mineralno 
đubrivo  (min 200 KM) 

  

 
 

 
 

  

UZ PRIJAVU PRILOŽITI:       prostor za administrativnu taksu 

1. Dokumentaciju navedenu na poleđini prijave;  

2. 2,00 KM takse na prijavu. 
 
 

 

 
 

 

 
 
 
 
 

   

           Potpis podnosioca prijave: 

    

Prijedor,     . 05.2020. god.  

 
 

 

 

PODNOSILAC PRIJAVE E-UPR - IB Republika Srpska 
GRAD PRIJEDOR 

GRADONAČELNIK 
 GRADSKA UPRAVA 

ODJELJENJE ZA PRIVREDU I POLJOPRIVREDU 

PREZIME (IME RODITELJA) I IME / NAZIV 

 

JMB / JIB 
PRIJEMNI ŠTAMBILJ 

 

GRADSKA UPRAVA 
ODJELJENJE ZA OPŠTU UPRAVU 

PRIMLJENO:  

ORG.JED. BROJ PRILOG VRIJEDNOST 

    
 

BPG  

ADRESA  

NAZIV BANKE  

BROJ TEKUĆEG/ŽIRO RAČUNA  

KONTAKT TELEFON  GP R 5-7.5.4 05-1  



NEOPHODNA  DOKUMENTACIJA 
 

Program „Sufinansiranje proljetne sjetve na području grada Prijedora u 2020. godini“ 
1. Fizička lica 
- dokaz o izvršenoj nabavci sjemena ratarskih i/ili povrtnih kultura - originalni fiskalni račun, u iznosu od 

najmanje 100,00KM; 
- kopija kartice tekućeg računa; 
- kopija posjedovnog lista ili ugovora o zakupu poljoprivrednog zemljišta zaključenog prije raspisivanja 

Javnog poziva, minimalne površine obradivog poljoprivrednog zemljišta od 0,5ha za proizvodnju 
ratarskih i/ili 0,1ha za proizvodnju povrtnih kultura; 

 
2. Poljoprivredna gazdinstva 
- dokaz o izvršenoj nabavci sjemena ratarskih i/ili povrtnih kultura - originalni fiskalni račun, u iznosu od 

najmanje 100,00KM; 
- kopija kartice tekućeg računa; 
- potvrdu o registraciji poljoprivrednog gazdinstva, iz tekuće godine – APIF; 
 
3. Preduzetnici ili pravna lica 
- dokaz o izvršenoj nabavci sjemena ratarskih i/ili povrtnih kultura - originalni fiskalni račun, u iznosu od 

najmanje 100,00KM; 
- kopija kartice žiro računa; 
- potvrdu o registraciji poljoprivrednog gazdinstva, iz tekuće godine – APIF; 
- kopiju rješenja o registrovanoj poljoprivrednoj djelatnosti. 
 
 

Program korištenja sredstava od naplaćene naknade po osnovu promjene namjene poljoprivrednog 
zemljišta u nepoljoprivredne svrhe i  zakupnine za poljoprivredno zemljište u svojini Republike 
1. Fizička lica 
- dokaz o izvršenoj nabavci mineralnog đubriva - originalni fiskalni račun, u iznosu od najmanje 200,00KM; 
- kopija kartice tekućeg računa; 
- kopija posjedovnog lista ili ugovora o zakupu poljoprivrednog zemljišta zaključenog prije raspisivanja 

Javnog poziva, minimalne površine obradivog poljoprivrednog zemljišta od 0,5 ha; 
 
2. Poljoprivredna gazdinstva 
- dokaz o izvršenoj nabavci mineralnog đubriva - originalni fiskalni račun, u iznosu od najmanje 200,00KM; 
- kopija kartice tekućeg računa; 
- potvrdu o registraciji poljoprivrednog gazdinstva, iz tekuće godine – APIF; 
 
3. Preduzetnici ili pravna lica 
- dokaz o izvršenoj nabavci mineralnog đubriva - originalni fiskalni račun, u iznosu od najmanje 200,00KM; 
- kopija kartice žiro računa; 
- potvrdu o registraciji poljoprivrednog gazdinstva, iz tekuće godine – APIF; 
- kopiju rješenja o registrovanoj poljoprivrednoj djelatnosti. 
 

 
 

 


