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За приједлог је гласало 16 одборника, против - , а 7
одборника је било уздржано, након чега је констатовао да
је приједлог усвојен, потребном скупштинском већином
и донесена
ОДЛУКA
о разрјешењу начелника Одјељења за привреду и
пољопривреду Општинске управе општине Нови Град
I
МИРА ДРЉАЧА, дипл.економиста из Новог Града,
разрјешава се
дужности начелника Одјељења за
привреду и пољопривреду, због подношења оставке.
II
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у „Службеном гласнику општине Нови
Град“
г) Именовање вршиоца дужности начелника
Одјељења за привреду и пољопривреду
Мирослав Дрљача, Начелник општине је за вршиоца
дужности начелника Одјељења за привреду и
пољопривреду Општинске управе општине Нови Град
предложио Дамира Шевића, дипломираног инжињера
пољопривреде из Новог Града.
Потпредсједник СО-е је отворио расправу.
Како расправе није било потпредсједник СО-е је дао
на гласање приједлог Начелника.
За приједлог је гласао 21 одборник, против - , а 1
одборник је био уздржан, након чега је констатовао да је
приједлог усвојен, потребном скупштинском већином и
донесена
ОДЛУКА
о именовању вршиоца дужности начелника Одјељења за
привреду и пољопривреду Општинске управе општине
Нови Град
I
ДАМИР ШЕВИЋ, дипл. инжињер пољопривреде из
Новог Града, именује се за вршиоца дужности начелника
Одјељења за привреду и пољопривреду Општинске
управе општине Нови Град.
II
Послове из тачке I ове одлуке именовани ће обављати
до окончања поступка именовања начелника Одјељења
за привреду и пољопривреду Општинске управе општине
Нови Град, а најдуже за период до 90 дана.
III
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања
„Службеном гласнику општине Нови
Град“.
Како је дневни ред исцрпљен, предсједник СО-е
Мирко Згоњанин је закључио 20. редовну сједницу
Скупштине општине Нови Град у 11,10 часова.
ЗАПИСНИЧАР
Драган Ђурић с.р.

СЕКРЕТАР
Милева Богић,
дипл.правник с.р.

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Мирко Згоњанин,
дипл.економ. с.р.

--------------------------------------------------------------------------

9.

АКТИ НАЧЕЛНИКА ОПШТИНЕ
109/

На основу члана 59. Закона о локалној самоуправи
Републике Српске („Службени гласник Републике
Српске“, број 97/16), члана 66. и члана 83. став 3. Статута
општине Нови Град („Службени гласник општине Нови
Град“, број 2/17), Начелник општине Нови Град, доноси

ПРАВИЛНИК

о подстицајима у пољопривредној производњи
на подручју општине Нови Град у 2018. години
I-

ОПШТИ УСЛОВИ
Члан 1.

Правилником о подстицајима у пољопривредној
производњи на подручју општине Нови Град (у даљем
тексту: Правилник) прописују се услови које морају да
испуњавају правнаи физичка лица (у даљем тексту:
корисник) за остваривање права на новчане подстицаје,
поступци за њихово остваривање, врста, висина и начин
исплате новчаних подстицаја, као и потребна
документација.
Члан 2.
(1) Право на подстицајна средства имају корисници са
пребивалиштем у Републици Српској, који обављају
пољопривредну производњу на територији општине
Нови Град или врше откуп пољопривредних производа
од произвођача са подручја општине Нови Град.
(2) По заснивању производње, корисник подноси
захтјев Одјељењу за привреду и
пољопривреду Општинске управе општине Нови Град на
прописаном Oбрасцу 1. који се налази у прилогу овог
Правилника и чини његов саставни дио, уз који прилаже
прописану документацију.
(3) Сваки захтјев мора садржавати сљедеће
документе:
a)
б)
-

-

за физичка лица:
копија личне карте,
копија текућег рачуна,
за правна лица или предузетнике:
копија рјешења о регистрованој дјелатности за
предузетнике или копију рјешења о упису у
судски регистар са наведеном дјелатношћу за
правна лица,
копија жиро рачуна за правна лица и/или
предузетнике.

(4) У складу са одредбама овог Правилника, Одсјек за
пољопривреду Одјељења за привреду и пољопривреду
Општинске управе општине Нови Град ће, увидом у
документацију и/или изласком на терен уз сачињавање
записника, утврдити основаност поднијетог захтјева.
(5) У случајевима у којима захтјев за добијање
подстицајних средстава није одобрен, па буде поново
поднесен исти неће бити разматран у текућој години.
(6) Докази о инвестираним средствима могу бити:
a) за физичка лица:
- потписана и овјерена велепродајна фактура на

29.06.2018.

„СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ НОВИ ГРАД“ – Број 6

којоj је назначено име подносиоца захтјева,
- малопродајни фискални рачун, уз потписану и
овјерену фактуру која гласи на име подносиоца
захтјева,
б) за пословне субјекте:
- потписана и овјерена велепродајна фактура на
којој је назначено име подносиоца захтјева уз
назначен ЈИБ и доказ о уплати у складу са
обавезним пословањем путем жиро рачуна или
- малопродајни фискални рачун, уз потписану и
овјерену фактуру која гласи на име подносиоца
захтјева уз назначен ЈИБ, тако да се фактура
односи само на један фискални рачун и доказ о
уплати у складу са обавезним пословањем путем
жиро рачуна.
(7) Као предмет обрачуна новчаних подстицаја не
узима се у обзир ставка на рачунима која није предмет
подстицаја.
(8) Након обраде захтјева, Одсјек за пољопривреду
доставља извјештај начелнику Одјељења за привреду и
пољопривреду Општинске управе општине Нови Град.
(9) Начелник Одјељења за привреду и пољопривреду
Општинске управе општине Нови Град доноси Одлуку о
додјели подстицајних средстава, на коју се може уложити
жалба у року од 15 дана од дана објављивања.
(10) Начелник Општине разматра поднијете жалбе и
донoси коначну Одлуку о додјели подстицајних
средстава.
(11) Исплата подстицајних средстава
врши се
директним плаћањем на трансакционе, односно жиро
рачуне корисника.
(12) Корисници подстицајних средстава имају право
на коришћење истих само у години заснивања одређене
пољопривредне производње или извршеног откупа који
су обухваћени овим Правилником изузев кад циклус
производње или инвестиције започиње у претходној
години, а завршава у текућој години.
(13) Максималан износ подстицајних средстава по
кориснику у текућој години је за:
a) физичка лица 2000,00КМ
б) предузетнике 2500,00 КМ
ц) правна лица 3000,00 КМ
(14)
Средства
за
исплату
подстицаја
за
пољопривредну производњу предвиђена су буџетом
општине Нови Град („Службени гласник општине Нови
Град“, бр. 15/17).
(15) Укупна подстицајна средства из члана 5. овог
Правилника не могу бити већа од 30% од укупно
планираних средстава из буџета Општине.
(16) Укупна подстицајна средства из члана 9. овог
Правилника не могу бити већа од 30% од укупно
планираних средстава из буџета Општине.
(17) Укупна подстицајна средства из члана 16. овог
Правилника не могу бити већа од 5% од укупно
планираних средстава буџета Општине.
(18) Укупна подстицајна средства из члана 17.члана
18. и члана 19. овог Правилника не могу бити већа од 5%
по наведеним члановима планираних средстава из буџета
Општине.
(19) Корисник права из члана 16., члана 17., члана
19. и члана 22. овог Правилника је дужан да врати
одобрена подстицајна средства уколико не испуни
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обавезе по овом Правилнику и то у року од 30 дана од
дана достављања рјешења којим му је надлежни
општински орган наложио враћање средстава.
II - БИЉНА ПРОИЗВОДЊА
Члан 3.
(1) Право на подстицајна средства за производњу у
пластеницима остварују корисници који у текућој години
заснују производњу на минималној површини од 150 m2.
(2) Корисници остварују подстицајна средства на
основу захтјева уз који се прилаже:
- документа прописана чланом 2. став 3. овог
Правилника,
- овјерена изјава корисника о заснованој
производњи на пријављеној парцели са
наведеном катастарском честицом.
(3) Подстицајна средства из става 1. овог члана
утврђују се у висини од 1,00 КМ/m2 пластеника.
(4) Максималан износ подстицајних средстава по
кориснику из овог члана је 1000,00 КМ.
(5) Захтјев за исплату подстицајних средстава за
намјену из овог члана подноси се најкасније до 30.
новембра текуће године.
Члан 4.
(1) Право на подстицајна средства за производњу
поврћа на отвореном имају корисници који су засновали
одређену површину по једној врсти поврћа:
- лук бијели или црвени, минимална површина
0,2 ha,
- остале врсте поврћа (изузев шпината, кромпира
и поврћа које се подстиче у члану 5.), минимална
површина 0,5 ha.
(2) Корисници остварују подстицајна средства на
основу захтјева уз који прилажу:
- документа прописана чланом 2. став 3. овог
Правилника,
- овјерена изјава корисника о заснованој
производњи на пријављеној парцели са
наведеном катастарском честицом.
(3) Подстицајна средства из става 1. овог члана
утврђују се у висини од:
- 1000,00 КМ/ha за црвени и бијели лук,
- 500,00 КМ/ha за грах лежак,
- 800,00 КМ/ha за остале врсте поврћа.
(4) Максималан износ подстицајних средстава по
кориснику из овог члана је 1000,00 КМ.
(5) Захтјев за исплату подстицајних средстава за
намјену из овог члана подноси се најкасније до 20. јула
текуће године.
Члан 5.
(1) Право на премију имају произвођачи који у
текућој години остваре производњу и продају на основу
уговора о организованој производњи и/или откупу за
бундеву голицу, раж, хељду, краставац (корнишон),
шипак, јагоду, малину, купину, боровницу и аронију и
љековито и ароматично биље.
(2) Уговор из става 1. овог члана мора бити закључен
са правним лицем регистрованим за откуп и/или прераду
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пољопривредних производа на територији Републике
Српске.
(3) Висина премије из става 1. овог члана износи 20%
од откупне цијене по јединици производа.
(4) Корисници остварују подстицајна средства на
основу захтјева уз који прилажу:
- документа прописана чланом 2. став 3. овог
Правилника,
- доказ о откупљеним количинама производа
(овјерена робно-аналитичка картица издата од
откупљивача или откупни блокови) који се
прилаже уз уговор o производњи и испоруци
склопљен са правним лицем регистрованим за
откуп и/или прераду.
(5) Максималан износ подстицајних средстава по
кориснику из овог члана је 1000,00 КМ.
(6) Захтјев за исплату подстицајних средстава за
намјену из овог члана подноси се најкасније до 30.
новембра текуће године.
Члан 6.
(1) Право на подстицајна средства
имају
пољопривредне задруге који у текућој години остваре
откуп од произвођача са подручја општине Нови Град
сљедећих
пољопривредних
култура:
краставацкорнишон, љековито и ароматично биље, бундева
голица, раж, хељда, пшеница, кукуруз, јагода, малина,
купина, шипак, боровница и аронија.
(2) Право на премију из става 1. овог члана
корисници остварују на основу захтјева уз који прилажу:
-

документа прописана чланом 2. став 3. овог
Правилника,
- уговори са произвођачима за текућу годину о
организованој производњи, односно испоруци,
- робно - аналитичка картица или откупни блок на
основу којих је извршен откуп,
- спецификација произвођача од којих је извршен
откуп са количинама откупљених производа на
Обрасцу 2., који се налази у прилогу овог
Правилника.
(3) Висина подстицаја из става 1. овог члана износи
5 % од укупне откупљене вриједности пољопривредних
производа.
(4) Захтјев за исплату подстицајних средстава за
намјену из овог члана подноси се најкасније до 30.
новембра текуће године.
Члан 7.
(1) Право на подстицајна средства за заштиту у
вишегодишњим производним засадима јабучастог,
коштичавог и језграстог воћа имају корисници који у
текућој години изврше улагања за набавку заштитних
средстава и средстава за фолијарну прихрануна
минималној површини од 0,3 ha.
(2) Корисници остварују подстицајна средства на
основу захтјева уз који се прилаже:
-

документа прописана чланом 2. став 3. овог
Правилника,
рачуни у складу са чланом 2. став 6. овог
Правилника за купљена заштитна средства и
средства за фолијарну прихрану, ставке са
рачуна морају одговарати пријављеној
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производњи.
(3) Подстицајна средства из става 1. овог члана
утврђују се у висини приложених рачуна, а могу
износити највише 600,00 КМ/ha.
(4) Захтјев за исплату подстицајних средстава за
намјену из овог члана подноси се најкасније до 30.
новембра текуће године.
Члан 8.
(1) Право за подстицај за органску биљну
производњу
остварују
корисници
који
имају
сертификовану органску производњу и сертификовану
производњу у прелазном периоду (конверзији).
(2) Корисници остварују подстицајна средства на
основу захтјева уз који се прилаже:
-

-

-

записник овлаштеног сертификационог тијела о
заснованим површинама у систему органске
биљне производње са унесеним подацима о
катастарским честицама, катастарској општини и
биљној врсти,
документа прописана чланом 2. став 3. овог
Правилника,
копија сертификата органске производње из
текуће године издатог од сертификационог
тијела овлаштеног од Министарства за послове
сертификовања органске пољопривредне
производње,
потписана и овјерена фактура и/или доказ о
уплати за трошкове сертификовања.

(3) Подстицајна средства из става 1. овог члана
утврђују се у висини од 600,00 КМ/ha.
(4) Захтјев за исплату подстицајних средстава за
намјену из овог члана подноси се најкасније до 30.
септембра текуће године.
III - СТОЧАРСКА ПРОИЗВОДЊА
Члан 9.
(1) Право на подстицајна средства за производњу
крављег млијека имају корисници који у току године
произведу и испоруче прерађивачима млијека минимално
20.000 литара.
(2) Подстицајна средства из става 1. овог члана
утврђују се у висини од 2,25 фенинга за литру
произведеног млијека.
(3) Обрачун подстицајних средстава се врши за
текућу годину, а за мјесец децембар користиће се просјек
претходних једанаест мјесеци.
(4) Корисници остварују подстицајна средства на
основу захтјева уз који прилажу:
-

потврде прерађивача млијека о преузетим
количинама,
документа прописана чланом 2. став 3. овог
Правилника.

(5) Захтјев за исплату подстицајних средстава за
намјену из овог члана подноси се најкасније до 30.
новембра текуће године.
Члан 10.
(1) Право на подстицајна средства за тов јунади
имају корисници који се баве производњом и продајом
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товног материјала јунади и имају пријављен циклус
производње у овој или претходној години.
(2) Подстицајна средства из става 1. овог члана
износе (за најмање два грла) 200,00 КМ/грлу.
(3) Излазна тежина јунади је минимум 550 kg по
грлу са најмање 200 дана у тову.
(4) Корисници остварују подстицајна средства на
основу захтјева уз који се прилаже:
-

пријава за започети циклус производње уз коју се
доставља копија пасоша грла или копија обрасца
А1,
документа прописана чланом 2. став 3. овог
Правилника,
фактура, односно рачун или откупни лист – блок
о продаји грла, са бројем грла, тежином грла и
унесеним идентификационим бројевима за грла.

(5) Захтјев за исплату подстицајних средстава за
намјену из овог члана подноси се најкасније до
30.новембра текуће године.
Члан 11.
(1) Право на подстицајна средства за производњу и
узгој пчела имају корисници уписани или су поднијели
захтјев за упис у евиденцију пчелара и пчелињака са
наведеним идентификационим бројем пчелињакаи који у
текућој години пријаве најмање 40 пчелињих друштава.
(2) Подстицајна средства из става 1. овог члана
износе 3,00 КМ по друштву.
(3) Корисници остварују подстицајна средства на
основу захтјева корисникауз који се прилаже:
-

документа прописана чланом 2.став 3. овог
Правилника,
копија рјешења или доказ о поднесеном захтјеву
о упису у евиденцију пчелара и пчелињака.

(4) Захтјев за исплату подстицајних средстава за
намјену из овог члана подноси се најкасније до 30.
октобра текуће године.
III –ПОДРШКА ДУГОРОЧНОМ РАЗВОЈУ
Члан 12.
(1) Право на подстицајна средства имају корисници
који у текућој години изврше улагања у изградњу нових
пластеника и набавку опреме за пластеничку производњу
најмање 100 m2 укупне корисне површине.
(2) Корисници остварују подстицајна средства на
основу захтјева уз који се прилаже:
-

-

документа прописана чланом 2. став 3. овог
Правилника,
рачун у складу са чланом 2. став 6. овог
Правилника као доказ о инвестираним
средствима за набавку материјала, опреме или
извршеним услугама,
овјерена изјава корисника о подизању
пластеника на пријављеној парцели са
наведеном катастарском честицом.

(3) Подстицајна средства из става 1. овог члана
утврђују се у висини до 40% од инвестираних средстава.
(4) Захтјев за исплату подстицајних средстава за
намјену из овог члана подноси се најкасније до 30.
новембра текуће године.
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(5) Инвестиције за изградњу нових пластеника из
става 1. овог члана настале послије 30. новембра 2017.
године узимаће се у обраду уз захтјев поднесен по овом
Правилнику.
Члан 13.
(1) Право на подстицајна средства за подизање
вишегодишњих
производних
засада
јабучастог,
коштичавог и језграстог воћа имају корисници који су
извршили улагања за наведену намјену.
(2) Минимална површина за коришћење подстицаја је
засад површине од 0,3 ha, са одговарајућим бројем
садница по хектару и то:
-

за јабучасте воћне врсте минимално 1000
садница/ha,
за коштичаве воћне врсте минимално 800
садница/ha,
за језграсте воћне врсте (љешник минимално 500
садница/ha и орах минимално 55 садница/ha).

(3) Корисници остварују подстицајна средства на
основу захтјева уз који се прилаже:
-

-

документа прописана чланом 2. став 3. овог
Правилника,
рачун у складу са чланом 2. став 6. овог
Правилника као доказ о инвестираним
средствима за набавку материјала (саднице,
стубови, жица) или извршеним услугама
(машинска обрада),
декларација о квалитету садног материјала.

(4) Подстицајна средства из става 1. овог члана
утврђују се у висини до 40% од инвестираних средстава.
(5) Захтјев за исплату подстицајних средстава за
намјену из овог члана подноси се најкасније до 30.
новембра текуће године.
(6) Инвестиције у вишегодишње засаде настале
послије 30. новембра 2017. године узимаће се у обраду уз
захтјев поднесен по овом Правилнику.
Члан14.
(1) Право на подстицајна средства за подизање
винограда имају корисници који су извршили улагања за
наведену намјену.
(2) Минимална површина за коришћење подстицаја
је засад од 0,3 ha са минимално 3.000 лозних калемова/ha.
(3) Корисници остварују подстицајна средства на
основу захтјева уз који се прилаже:
-

документа прописана чланом 2. став 3. овог
Правилника,
- рачун у складу са чланом 2. став 6. овог
правилника као доказ о инвестираним средствима
за набавку материјала (лозни калемови, стубови и
жица) или извршеним услугама (машинска
обрада).
- декларација о квалитету садног материјала.
(4) Подстицајна средства из става 1. овог члана
утврђују се у висини до 40% од инвестираних средстава.
(5) Захтјев за исплату подстицајних средстава за
намјену из овог члана подноси се најкасније до 30.
новембра текуће године.
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(6) Инвестиције за подизање винограда настале
послије 30. новембра 2017. године узимаће се у обраду уз
захтјев поднесен по овом Правилнику.

(6) Максималан износ подстицајних средстава по
кориснику из овог члана је 1000,00 КМ.

Члан15.

(1) Право на подстицајна средства имају корисници
који изврше инвестицију за изградњу новог или
реконструкцију постојећег објекта у износу од
минимално 2500,00 КМ за сљедеће намјене:

(1) Право на подстицајна средства за подизање
вишегодишњих засада јагодичастог воћа (малина,
купина, јагода, боровница и аронија) имају корисници
који су извршили улагања за наведену намјену.
(2) Минимална површина за коришћење подстицаја је
засад од 0,1 ha са одговарајућим бројем садница
похектару, и то:
- за малину минимално 10.000 садница/ha,
- за купину минимално 2.000 садница/ha,
- за боровницу и аронију минимално 2.000
садница/ha,
- за јагоду минимално 30.000 садница/ha.
(3) Корисници остварују подстицајна средства на
основу захтјева уз који се прилаже:
-

документа прописана чланом 2. став 3. овог
Правилника,
- рачуни у складу са члaном 2. став 6. овог
Правилника или уговор о кооперантској сарадњи
који је склопљен са правним лицем
регистрованим за откуп и прераду,
- декларација о квалитету садног материјала.
(4) Подстицајна средства из става 1. овог члана
утврђују се у висини од 600,00 КМ/ дунуму.
(5) Захтјев за исплату подстицајних средстава за
намјену из овог члана подноси се најкасније до 30.
новембра текуће године.
(6) Инвестиције настале послије 30. новембра 2017.
године узимаће се у обраду уз захтјев поднесен по овом
Правилнику.
Члан 16.
(1) Право на подстицајна средства за узгој
квалитетно-приплодних јуница имају корисници који су
произвели и узгојили квалитетно- приплодну јуницу у
властитом запату и формирају основно стадо од 5 до 7
грла.
(2) Подстицајна средства из става 1. овог члана имају
корисници за грла комбинованих и млијечних раса чија је
доб код прве оплодње од 14-20 мјесеци.
(3) Корисници остварују подстицајна средства на
основу захтјева уз који се прилаже:
- документа прописана чланом 2. став 3. овог
Правилника,
- пасош грла,
- потврда о вјештачкој оплодњи,
- потврда о утврђеној гравидности,
- овјерена изјава да предметно грло за које се
остварује подстицај неће отуђити најмање двије
године, изузев због здравствених и
репродуктивних проблема, при чему се
обезбјеђује потврда ветеринара о угинућу или
неопходности мјере принудног клања.
(4) Подстицајна средства из става 1. овог члана
утврђују се у висини од 250,00 КМ/ грлу.
(5) Захтјев за исплату подстицајних средстава за
намјену из овог члана подноси
се најкасније до 30. новембра текуће године.

Члан 17.

а) објекат смјештајног капацитета за најмање 5
музних грла,
б) овчарник смјештајног капацитета за најмање 50
грла,
в) објекат за товне свиње смјештајног капацитета 20
грла,
г) објекат за тов јунади смјештајног капацитета за
најмање 10 грла и
д) објекат за живинарску производњу смјештајног
капацитета за најмање 1000 кљунова.
(2) Корисници остварују подстицајна средстава на
основу захтјева уз који прилажу:
-

-

рачун у складу са чланом 2. став 6. овог
Правилника као доказ о инвестираним
средствима за набавку грађевинског материјала,
овјерену изјаву да ће у року од двије године
остварити анималну производњу у обиму за
тражени минимални капацитет објекта или доказ
о посједовању минималног броја грла животиња,
односно кљунова живине за тражени минимални
капацитет објекта,
документа прописана чланом 2. став 3. овог
Правилника.

(3) Подстицајна средства из става 1.овог члана
утврђују се у висини до 30% од инвестираних средстава.
(4) Захтјев за исплату подстицајних средстава за
намјену из овог члана подноси се најкасније до 30.
новембра текуће године
(5) Инвестиције настале послије 30. новембра 2017.
године узимаће се у обраду уз захтјев поднесен по овом
Правилнику.
Члан 18.
(1) Право на подстицајна средства имају корисници
за изградњу новог или реконструкцију постојећег
сабирног мјеста за сирово млијеко који изврше
инвестицију у износу од минимално 500,00 КМ,
(2) Корисници остварују подстицајна средстава на
основу захтјева уз који прилажу:
-

рачун у складу са чланом 2. став 6. овог
Правилника као доказ о инвестираним
средствима за набавку грађевинског материјала и
опреме.
- документа прописана чланом 2. став 3. овог
Правилника.
(3) Подстицајна средства из става 1. овог члана
утврђују се у висини до 30% од инвестираних средстава.
(4) Подстицај за инвестиције за изградњу новог или
реконструкцију постојећег сабирног мјеста за сирово
млијеко не може бити већи од 500,00 КМ по захтјеву.
(5) Захтјев за исплату подстицајних средстава за
намјену из овог члана подноси се најкасније до 30.
новембра текуће године.
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(6) Инвестиције настале послије 30. новембра 2017.
године узимаће се у обраду уз захтјев поднесен по овом
Правилнику.
Члан 19.
(1) Право на подстицајна средства имају корисници
који изврше инвестицију у набавку опреме и/или
изградњу новог или реконструкцију постојећег објекта за
прераду и чување воћа и/или поврћа у износу од
минимално 2500,00 КМ.
(2) Корисници остварују подстицајна средстава на
основу захтјева уз који прилажу:
-

рачун у складу са чланом 2. став 6. овог
Правилника као доказ о инвестираним
средствима за набавку грађевинског материјала и
опреме.
- документа прописана чланом 2. став 3. овог
Правилника.
- овјерену изјаву да ће у року од двије године
остварити планирану прераду и /или чување
поврћа/или воћа.
(3) Подстицајна средства из става 1. овог члана
утврђују се у висини до 50% од
инвестираних
средстава.
(4) Захтјев за исплату подстицајних средстава за
намјену из овог члана подноси се најкасније до 30.
новембра текуће године.
Члан 20.
(1) Право на подстицајна средства имају пчелари
уписани или су поднијели захтјев за упис у Евиденцију
пчелара и пчелињака са наведеним идентификационим
бројем пчелињака и који у текућој години изврше
улагања у набавку нових кошница (подразумијева једну
подњачу, до два наставка и поклопну даску, такође може
укључивати матичну решетку, хранилицу и кров
кошнице) у износу од минимално 300,00 КМ.
(2) Право на подстицајна средства имају пчелари који
су пријавили до 40 друштава.
(3) Подстицајна средства из става 1. овог члана
утврђују се у висини до 50% од висине инвестираних
средстава, а могу износити највише 1000,00 КМ по
кориснику.
(4) Корисници остварују подстицајна средства на
основу захтјева корисника уз који се прилаже:
-

документа прописана чланом 2. став 3. овог
Правилника,
- рачуни у складу са чланом 2. став 6. овог
Правилника,
- копија рјешења или доказ о поднесеном захтјеву
за упис у евиденцију пчелара и пчелињака.
(5) Захтјев за исплату подстицајних средстава за
намјену из овог члана подноси се најкасније до 30.
октобра текуће године.
(6) Инвестиције настале послије 30.oктобра 2017.
године узимаће се у обраду уз захтјев поднесен по овом
Правилнику.
Члан 21.
(1) Право на подстицајна средства имају корисници
који изврше једну анализу контроле плодности
пољопривредног земљишта у текућој години.
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(2) Корисници остварују право на подстицајна
средства на основу захтјева уз који се прилаже:
-

документа прописана чланом 2. став 3. овог
Правилника,
- копија анализе земљишта урађена од стране
овлаштене институције,
- рачуни у складу са чланом 2. став 6. овог
Правилника или доказ о уплати на жиро рачун
вршиоца послова испитивања плодности
пољопривредног земљишта.
(3) Подстицајна средства из става 1. овог члана
утврђују се у висини од 35,00 КМ за анализу једног слоја,
а 50,00 КМ за анализу два слоја земљишта.
(4) Захтјев за исплату подстицајних средстава за
намјену из овог члана подноси се најкасније до 30.
новембра текуће године.
Члан 22.
(1)
Право на подстицајна средства
имају
пољопривредне задруге са подручја општине Нови Град
које су извршиле набавку основних средстава и опреме.
(2) Корисници остварују подстицајна средстава на
основу захтјева уз који прилажу:
-

копију рјешења о регистрацији,
биланс стања и успјеха за претходну/ текућу
годину,
- документа прописана чланом 2. став 3. овог
Правилника,
- рачун у складу са чланом 2.став 6. овог
Правилника о извршеној набавци основних
средстава и опреме,
- овјерена изјава корисника да ће основно
средство и опрему користити у складу са
његовом намјеном најмање двије године,
- извјештај о обављеној задружној ревизији за
претходну или текућу годину.
(3) Подстицајна средства из става 1. овог члана
утврђују се у висини до 50% од инвестираних средстава.
(4) Захтјев за исплату подстицајних средстава за
намјену из овог члана подноси се најкасније до 30.
новембра текуће године.
IV - ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 23.
Надзор над спровођењем и извршавањем одредаба
овог Правилника врши општински пољопривредни
инспектор.
Члан 24.
Ступањем на снагу овог правилника престаје да важи
Правилник
о
подстицајима
у
пољопривредној
производњи на подручју општине Нови Град у 2017.
години („Службени гласник општине Нови Град“, бр.
6/17 и 10/17).
Члан 25.
Овај Правилник ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у „Службеном гласнику општине Нови
Град“.
Број: 01-330-2/18
Датум: 12. јун 2018. год.
Нови Град

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Мирослав Дрљача, с.р.

29.06.2018.

„СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ НОВИ ГРАД“ – Број 6

15.
Образац бр. 1

ОПШТИНА НОВИ ГРАД

OPŠTINA NOVI GRAD

Презиме (име оца) и име / Назив
Адреса
Број телефона
ЈМБ / ЈИБ

ЗАХТЈЕВ
ЗА ОСТВАРИВАЊЕ ПРАВА НА НОВЧАНЕ ПОДСТИЦАЈЕ У
ПОЉОПРИВРЕДИ
Обраћам вам се у овом захтјеву да, на основу Правилника о подстицајима у пољопривредној
производњи на подручју општине Нови Град у 2018. години, исплатите подстицајна средства за:

Предмет подстицаја:

Члан:

(Навести врсту подстицаја за коју се подноси захтјев и члан Правилника)
Уз Захтјев за остваривања права на новчане подстицаје прилажем следећу документацију:
Р.бр.
1
2
3
4
5
6
7

Нови Град, ____________________

НАЗИВ ДОКУМЕНТА

Број
листова

ПОДНОСИЛАЦ ЗАХТЈЕВА
___________________________

29.06.2018.
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РЕПУБЛИКЕ СРПСКА; ОПШТИНА НОВИ ГРАД; НАЧЕЛНИК; ОПШТИНСКА УПРАВА;

Образац бр. 2

СПЕЦИФИКАЦИЈА КОРИСНИКА ПРЕМИЈЕ
Назив откупљивача / организатора откупа:
ЈИБ:
Сједиште:
e-mail:
Телефон:

Р.
бр.

ЈИБ /
ЈМБ

Овлаштено лице:
Презиме и име:
ЈМБ:
Телефон:

Површина
Презиме и
Врста
усјева /
име
Адреса откупљених
засада
произвођача
производа
(ha)

Количина откупљених
производа (kg)
I
Класа

II
Класа

III
Класа

Вриједност
(КМ)

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
Укупно:
Датум:

М.П.

Потпис:

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

