На основу члана 59. Закона о локалној самоуправи (''Службени гласник Републике
Српске'', број: 97/16), члана 27. и 88. став 3. Статута општине Шамац (''Службени гласник
општине Шамац'', број: 9/17) и члана 7. Одлуке о обезбјеђењу средстава за подстицање
развоја пољопривреде и села (''Службени гласник општине Шамац'', број: 3/09), Начелник
општине Шамац донио је
ПРАВИЛНИК
о условима коришћења и расподјеле средстава за развој пољопривреде и села
I– ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 1.
(1) Овим правилником прописују се услови које су обавезни да испуњавају физичка и
правна лица за остваривање права на новчане подстицаје, поступци за њихово
остваривање, врста, висина и начин исплате новчаних подстицаја, обавезе корисника
подстицаја након њиховог примања, рокови, као и потребна документација и обрасци.
Члан 2.
(1) Право на подстицајна средства и друге облике подршке у пољопривреди имају физичка
и правна лица (у даљем тексту: корисник подстицаја) са пребивалиштем, односно
сједиштем у општини Шамац (у даљем тексту: Општина), који обављају
пољопривредну производњу на територији Општине и која су уписана у Регистар
пољопривредних газдинстава (у даљем тексту: РПГ) као комерцијална или као
некомерцијална газдинства, као и други корисници у складу са одредбама овог
правилника.
(2) Висина подстицајних средстава обрачунава се у складу са Планом кориштења
средстава за подстицање развоја пољопривреде и села којег доноси начелник општине
Шамац за текућу годину (у даљем тексту План кориштења средстава).
(3) За остваривање права на новчане подстицаје, корисници подстицаја подносе
Одјељењу за привреду (у даљем тексту: Одјељењу) захтјев и документацију
прописану овим Правилником.
(4) Захтјев за остваривање новчаних подстицаја у пољопривреди подноси се на Обрасцу
1. и 2. из Прилога овог правилника, који чини његов саставни дио.
(5) Захтјев из става 4. овог члана мора бити читко попуњен и садржавати сљедеће податке:
а) за физичка лица:
- име и презиме корисника, адреса становања, број телефона, јединствени матични
број грађана (ЈМБ), РБПГ ако је то прописано овим правилником, број текућег /жиро
рачуна, назив банке код које је отворен рачун,
- члан правилника и врсту подстицаја за који се захтјев подноси,
- изјаву о подацима,
- друге податке прописане овим Правилником, и
- потпис подносиоца захтјева.
б) за правна лица:
- пословно име и сједиште, општину, број телефона, ЈИБ, РБПГ ако је то прописано
овим правилником, број жиро-рачуна и назив банке,
- члан правилника и врсту подстицаја за који се захтјев подноси,
- изјаву о подацима,
- друге податке прописане овим Правилником, и
- печат и потпис овлашћеног лица.
(6) Захтјев из става 3. овог члана за физичка лица подноси носилац пољопривредног газдинства, а
у случају спријечености носиоца пољопривредног газдинства, може поднијети и опуномоћено
лице на име носиоца газдинства, уз прилагање овјерене пуномоћи.

(7) Након пријема захтјева, Комисија за подстицаје коју формира Начелник општине (у
даљем тексту: Комисија), а у складу са овим Правилником, на терену врши провјеру
пријављених података о производњи о чему саставља записник, на основу чега се
потврђује испуњеност услова за остваривање новчаних подстицаја.

(8) Уколико се установи да документација приложена уз захтјев не одговара чињеничном
стању на терену, из разлога промјене стања у газдинству, а у међувремену није
извршена измјена документације са наведеним разлогом измјене стања, поступиће се у
складу са чињеничним стањем, поднесеним захтјевом и овим Правилником.
(9) Након обраде захтјева из става 3. овог члана, начелник Одјељења за привреду,
најкасније у року од 60 дана од дана истека рока за подношење свих захтјева за
подстицај, доноси рјешење по захтјеву.
(10) Исплата подстицајних средстава врши се директним плаћањем на текуће, односно
жиро рачуне корисника подстицаја.
(11) Један корисник подстицаја може остварити право највише на три новчана подстицаја
прописана овим Правилником у току календарске године.

Члан 3.
(1) Право на подстицајна средства у складу са овим правилником немају корисници
подстицаја који имају приспјеле, а неизмирене обавезе према Општини Шамац.
(2) Корисници који су новчане подстицаје из области пољопривреде остварили од
донаторских средстава невладиног сектора, не могу остварити подстицај по овом
Правилнику, као и лица која су у текућој години остварила подстицајна средства из
Буџета општине Шамац по неком другом основу.
НОВЧАНИ ПОДСТИЦАЈИ ЗА РАЗВОЈ ПОЉОПРИВРЕДЕ И СЕЛА
Члан 4.
(1) Корисник подстицаја у складу са овом Правилником остварује право на сљедеће врсте
новчаних подстицаја:
1) подршка биљној призводњи:
а) премију за производњу дувана у листу,
б) премију за организовану производњу поврћа, воћа и гљива,
в) подстицаји за производњу поврћа и цвијећа у заштићеном простору,
г) суфинансирање здравствене контроле поврћа и цвијећа,
2) подршка сточарској призводњи:
а) премија за производњу товних свиња,
б) премија за производњу товних јунади,
в) премија за производњу и узгој приплодних крмача,
г) премија за стеоне јунице,
д) премија за производњу и узгој пчела,
3) остале мјере подршке:
а) подстицаји за производњу поврћа и цвијећа у заштићеном простору кроз
набавку опреме за пластеничку производњу,
б) суфинансирање пројеката у области пољопривреде,
в) подстицаји за унапређивање знања и вјештина у руралним подручјима, и
г) ванредне помоћи пољопривредним газдинствима.

1. Подршка биљној призводњи
Члан 5.
(1) Право на премију за производњу дувана у листу имају корисници уписани у РПГ за
произведени и продати осушени дуван, а који су остварили пољопривредну
производњу на властитим, закупљеним или површинама уступљеним на кориштење,
уписаним у Регистар пољопривредних газдинстава.
(2) Право на премију из става 1. овог члана остварују корисници посредством
организатора производње и откупа дувана регистрованог за обављање ове дјелатности
на подручју Републике Српске, који уз захтјев прилажу следећу документацију:
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а) спецификацију корисника од којих је откупљен дуван, који садржи: презиме и име
произвођача, мјесто пребивалишта, ЈМБ произвођача, БПГ чији је произвођач
носилац или члан, број уговора, површине засађене дуваном, количине откупљеног
дувана по типовима, бројеве текућих рачуна корисника груписаних по банкама
(Образац 3. који се налази у прилогу овог Правилника и чини његов саставни дио,
доставља се у физичкој и електронској форми уз захтјев),
б) фотокопију уговора са организатором производње о откупу дувана, и
в) доказ о откупу, односно откупни блок (лист) за испоручен дуван.
(3) Висина премије за производњу дувана у листу износи до 0,10 КМ/ kg, за произведени и
продати осушени дуван. Максимални износ подстицајних средстава која подносилац
захтјева може остварити за ову врсту подстицаја у текућој години je до 400,00 КМ за
кориснике који су организатору производње из сава 2. овог члана продали до 5 тоне
осушеног дувана, односно до 1000,00 КМ по кориснику за кориснике који су продали
више од 5 тоне осушеног дувана.
(4) Захтјев за исплату премије за дуван подноси се Општини Шамац након завршетка
откупа, а најкасније до 15. децембра текуће године.
Члан 6.
(1) Право на премију за производњу воћа, поврћа и гљива имају корисници подстицаја
за произведено и продато воће, поврће и гљиве (у даљем тексту: пољ. производ) у
текућој години а који су остварили пољопривредну производњу на властитим,
закупљеним или површинама уступљеним на кориштење.
(2) Право на премију из става 1. овог члана остварују корисници посредством
организатора производње и откупа пољ. производа регистрованог за обављање ове
дјелатности у Босни и Херцеговини (у даљем тексту: организатор производње), који уз
захтјев прилажу следећу документацију:
а) спецификацију корисника од којих су откупљени пољ. производи, која садржи:
презиме и име произвођача, мјесто пребивалишта, ЈМБ произвођача, број уговора,
површине засађене/засијана поврћем, или воћем, или гљивама, количине откупљених
пољ. производа и бројеве текућих рачуна корисника груписаних по банкама
(Образац 4. који се налази у прилогу овог Правилника и чини његов саставни дио,
доставља се у физичкој и електронској форми уз захтјев), и
б) доказ о откупу, односно откупни блок (лист) за испоручено поврће, воће и гљиве.
(3)Висина премије из става 1. овог члана износи до 0,10 КМ/kg откупљених пољ.
производа. Максимални износ подстицајних средстава која подносилац захтјева може
остварити за ову врсту подстицаја у текућој години je до 400,00 КМ за кориснике који
су организатору производње продали до 4 тоне пољ. производа, односно до 1000,00 КМ
по кориснику за кориснике који су организатору производње продали више од 4 тоне
пољ. производа.
(4) Захтјев за исплату премије за производњу поврћа и гљива подноси се Општини Шамац
након завршетка откупа, а најкасније до 15. децембра текуће године.
Члан 7.
(1) Право на подстицаје за производњу поврћа и цвијећа у заштићеном простору (у
пластеницима и стакленицима корисне површине најмање 300 m2 за пластенике а 100
m2 за стакленике) остварују корисници који се баве овом производњом и који су
уписани у РПГ.
(2) Корисници остварују подстицајна средства на основу захтјева који подносе Општини
Шамац у који поред података из члана 2. став 5. овог Правилника уписује и корисну
површину пластеника за коју се тражи подстицај.
(3) Комисија на основу захтјева врши увид на лицу мјеста и констатује испуњеност
услова за подстицаје из става 1. овог члана и о томе саставља записник.
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(4) Подстицајна средства за производњу из става 1. овог члана утврђују се у висини до 1,00
КМ/ m2 корисне површине заштићеног простора на којем је заснована производња и у
текућој години могу да буду до 400,00 КМ по кориснику за кориснике који су
засновали производњу на површини мањој од 600 m2, односно до 1000,00 КМ по
кориснику за кориснике који су засновали производњу на површини већој од 600 m2.
(5) Захтјеве за исплату подстицаја описаних у ставу 1. овог члана подноси се Општини
Шамац, најкасније до 15. децембра текуће године.
Члан 8.
(1) Право на суфинансирање здравствене контроле поврћа и цвијећа имају корисници
који се баве овом производњом, уписани у РПГ, и којима је у складу са Законом о
заштити биља издато увјерење о здравственом стању цвијећа од овлашћене
институције.
(2) Право на суфинансирање из става 1. овог члана остварују корисници на основу захтјева
уз који се прилаже записник и увјерење о здравственом стању цвијећа те фактура и
фискални рачун за извршену услугу.
(3) Износ средстава за суфинансирање здравствене контроле поврћа и цвијећа, која
корисник може да оствари у текућој години, је до 200,00 КМ.
(4) Захтјев за подстицаје из става 1. овог члана подноси се Општини Шамац, најкасније до
15. децембра текуће године.
2. Подршка сточарској призводњи
Члан 9.
(1) Право на премију за производњу товних свиња имају корисници уписани у РПГ, који
посједују минимално 30 товљеника у турнусу са максималном тежином до 35 kg по
товљенику на почетку това и са тежином до 130 kg по товљенику на крају това уз
минимално 80 дана това.
(2) Премија за производњу товних свиња остварује се по окончању това а на основу
захтјева који се подноси Општини Шамац.
(3) Уз захтјев из става 2. овог члана прилаже се потврда за обављене мјере здравствене
заштите животиња која садржи идентификационе бројеве свиња а коју издаје надлежна
ветеринарска организација, и овјерену изјаву о тову свиња (Образац 5.).
(4) Максимални износ подстицајних средстава која подносилац захтјева може остварити
за ову врсту подстицаја у текућој години износи до 400,00 КМ.
(5) Захтјев за исплату премије за производњу товних свиња подноси се Општини Шамац
одмах по завршетку това, а најкасније до 15. децембра текуће године.
Члан 10.
(1) Право на премију за производњу товних јунади имају корисници уписани у РПГ, који
посједују минимално 3 товна грла са максималном тежином до 250 kg по грлу на
почетку това и остваре минимални прираст од 320 kg по грлу уз минимално 200 дана
това.
(2) Премија за производњу из става 1. овог члана остварује се по окончању това а на
основу захтјева који се подноси Општини Шамац, уз који се прилажу копије пасоша
животиња које издаје надлежна ветеринарска организација, и овјерена изјава о тову
јунади (Образац 5.).
(4) Максимални износ подстицајних средстава која подносилац захтјева може остварити
за ову врсту подстицаја у текућој години износи до 400,00 КМ.
(5) Захтјев за исплату премије за производњу товних јунади подноси се Општини Шамац
одмах по завршетку това, а најкасније до 15. децембра текуће године.
Члан 11.
(1) Право на премију за производњу и узгој приплодних крмача, имају корисници
уписани у РПГ, чије основно стадо чини најмање 5 крмача.
-4-

(2) Премија за узгој квалитетно приплодних крмача из става 1. овог члана остварује се на
основу захтјева који се подноси Општини Шамац, уз који се прилаже потврда за
обављене мјере здравствене заштите животиња која садржи идентификационе бројеве
грла, а коју издаје надлежна ветеринарска организација.
(3) Максимални износ подстицајних средстава која подносилац захтјева може остварити
за ову врсту подстицаја у текућој години износи до 400,00 КМ.
(4) Захтјев за исплату премије за производњу приплодних крмача подноси се Општини
Шамац, а најкасније до 15. децембра текуће године.
Члан 12.
(1) Право на премију за производњу стеоних јуница имају корисници уписани у РПГ,
који у току године одгоје минимално једно квалитетно приплодно грло.
(2) Захтјев за остваривање премије за производњу стеоних јуница подноси се Општини
Шамац уз који се прилаже копија пасоша животиња те
потврда надлежне
ветеринарске службе о вјештачком осјемењавању и утврђеној гравидности за јунице.
(3) Максимални износ подстицајних средстава која подносилац захтјева може остварити
за ову врсту подстицаја у текућој години је до 400,00 КМ.
(4) Захтјеве за исплату премије за производњу стеоних јуница подноси се Општини
Шамац најкасније до 15. децембра текуће године.
Члан 13.
(1) Регрес за трошкове вађења и анализе крви код музних крава и бикова остварују
корисници (у даљем тексту: власник) једном годишње који су уписани у РПГ, а на
основу цијене вађења и анализе крви, која обухвата трошкове изласка ветеринара на
терен и вађење и анализа крви код музних крава и бикова.
(2) Право на регрес из става 1. овог члана остварује власник животиња који Општини
Шамац поднесе захтјев уз који прилаже копије пасоша животиња, увјерење од
надлежне ветеринарске организације са подацима о власнику животиња, броју ушних
маркица животиња код којих је извршено вађење крви, вријеме кад је спроведено
вађење крви и цијена коју је власник платио за трошкове вађења и анализе крви и
фискални рачун о плаћеној услузи.
(3) Регрес за спроведене мјере из става 1. овог члана исплаћује се у висини до 100%
плаћене цијене вађења и анализе крви .
(4) Максимални износ подстицајних средстава који подносилац захтјева може остварити
за ову врсту подстицаја у текућој години је до 400,00 КМ.
(5) Захтјев за трошкове вађења и анализе крви подноси се општини Шамац најкасније до
15. децембра текуће године.
Члан 14.
(1) Право на премију за производњу и узгој приплодних оваца имају корисници уписани
у РПГ, чије основно стадо има минимално 20 оваца.
(2) Под основним стадом из става 1. овог члана подразумијевају се јединке које су дале
потомство и приплодни овнови.
(3) Премија за производњу и узгој квалитетно приплодних оваца из става 1. овог члана
остварује се на основу захтјева уз који се прилаже увјерење од надлежне ветеринарске
организације, да су приплодне оваце уписане у матичну евиденцију надлежне
ветеринарске организације и да посједују ушне маркице, те да им је извршено вађење и
анализа крви.
(4) Максимални износ премије из става 1. овог члана коју подносилац захтјева може
остварити за ову врсту подстицаја у текућој години је до 400,00 КМ.
(5) Захтјев за подстицаје из става 1. овог члана подноси се Општини Шамац, најкасније до
15. децембра текуће године.
Члан 15.
(1) Право на премију за производњу и узгој пчела остварују корисници који су уписани у
евиденцију пчелара и пчелињака Министарства пољопривреде, шумарства и
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водопривреде Републике Српске (у даљем тексту: евиденција) и који посједују од 5 до
50 кошница, односно пчелињих друштава.
(2) Право на премију из става 1. овог члана остварују корисници путем удружења пчелара
општине Шамац а на основу захтјева у којем се, осим података из члана 2. овог
Правилника, наводи и број пчелара и пчелињих друштава за које се подноси захтјев, а
који морају да одговара подацима евиденције.
(3) Уз захтјев из става 2. овог члана достављају се уредно попуњени обрасци - Прилог
број 2. Правилника о начину вођења евиденције пчелара и пчелињака у Републици
Српској ("Службени гласник Републике Српске", број 116/11), за све чланове
удружења који у складу са ставом 1. овог члана имају право на премију.
(4) Maксимални износ премије за производњу и узгој пчела коју корисник може да оствари
у текућој години је до 300,00 КМ по кориснику.
(5) Захтјев за подстицаје из става 1. овог члана подноси се најкасније до 15. децембра
текуће године.
3. Остале мјере подршке
Члан 16.
(1) Право на подстицајна средства за производњу поврћа и цвијећа у заштићеном простору
кроз набавку опреме за пластеничку производњу, имају корисници подстицаја
уписани у РПГ, који су у текућој години извршио улагања у:
1) изградњу пластеника и набавку опреме за пластеничку производњу од најмање 100
m2, уписане као начин кориштења пољопривредног земљишта у РПГ-у и
2) пратећу опрему пластеника, укључују: систем гријања и вентилације, мреже за
засјењивање, тунелске фолије, агротекстил и контејнере за производњу расаде.
(2) Право на премију из става 1. овог члана остварују корисници на основу захтјева уз који
прилажу фискалне рачуне са фактурама као доказ о инвестираним средствима, за
набавку материјала и опреме.
(3) Подстицајна средства за намјену из става 1. овог члана утврђују се у висини од 15% од
инвестираних средстава и не могу бити већа од 500 КМ по кориснику
(4) Захтјев за остваривање права на подстицајна средства за пластенике подноси се
најкасније до 15. децембра текуће године.
Члан 17.
(1) Право на подстицајна средства за реализацију заједничких пројеката Општине Шамац
и невладиних хуманитарних организација остварују корисници на подручју општине
Шамац.
(2) Општина Шамац и невладине хуманитарне организације као суфинансијери у
заједничким пројектима у области пољопривреде одређују врсту улагања, трошкове и
одобравају средства из става 1. овог члана што је садржано у јавном позиву за учешће
у пројекту.
(3) Висина подстицајних средстава за намјену из овог члана не може бити већа од
новчаног износа одређеног Планом кориштења средстава у текућој години.
Члан 18.
(1) Право на подстицајна средства за унапређивање знања и вјештина у руралним
подручјима остварује се кроз подршку:
1) пољопривредним манифестацијама (сајмовима и изложбама у области
пољопривреде и руралног развоја), и
2) стручним едукацијама.
(2) Право на подстицајна средства из става 1. овог члана остварују удружења
пољопривредних произвођача општине Шамац на основу захтјева уз који прилажу:
1) предрачун или рачун и програм за намјену из става 1. тачка 1) овог члана и
2) спецификацију трошкова, предрачун или рачун и програм за намјену из става 1.
тачка 2) овог члана.
(3) Трошкови из става 1. овог члана који не могу бити предмет подстицаја су:
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хонорари, лична примања (осим за лица која имају уговор о раду за обављање
наведених активности, а која нису запослена код субјекта који је подносилац захтјева),
режијски трошкови (струја, вода, одржавање, телефон и слично) и сви други трошкови
за које није могуће обезбиједити доказ.
(4) Подстицајна средства за намјену из става 1. овог члана исплаћују се у висини до 1.000
КМ по активности или програму.
(5) Корисник средстава дужан је да достави извјештај о намјенском утрошку средстава
документован са рачунима, уговорима, доказима о извршеним уплатама, у року 90
дана од дана уплате средстава на рачун корисника.
(6) Захтјеве за подстицајна средства из става 1. овог члана подноси се општини Шамац
најкасније до 15. децембра текуће године.
Члан 19.
(1) Право на новчана средства за ванредне помоћи у пољопривреди имају пољопривредна
газдинства код којих се процијени да је настала ванредно ситуација узрокована
ванредним околностима (пожар, олујно невријеме, трихинела код свиња) и ничим
изазвана од стране носиоца и чланова пољопривредног газдинства и ако се утврди да
би ускраћивањем новчане помоћи била доведена у питање егзистенција овог
пољопривредног газдинства
(2) Новчану помоћ из става 1.овог члана одобравају се на основу записника о утврђеним
чињеницама од стране Комисије.
(3) Максимални износ новчаних средстава из става 1. овог члана, која подносилац захтјева
може да оствари у текућој години је до 500,00 КМ.
(4) Захтјеве за ванредне помоћи и интервенције у пољопривреди подноси се општини
Шамац најкасније у року од 7 дана од настанка ванредне ситуације у текућој години.

III – ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Надзор над спровођењем
Пољопривредни инспектор.

и

Члан 20.
извршавањем

одредби

овог

правилника

врши

Члан 21.
(1) Одобравање подстицајних средства из овог Правилника врши се по истеку прописаног
рока за подношење захтјева а исплаћују се корисницима према извршењу Буџета
општине Шамац за текућу годину.
(2) О провођењу овог Правилника начелник Одјељења за привреду подноси извјештај
Начелнику општине.
Члан 22.
Овај Правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у ''Службеном
гласнику општине Шамац''.
Број: 01-022-258/17
Датум, 28 .07.2017. године

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Ђорђе Милићевић, дипл. екон.
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Општина
Шамац

Образац 1.
за физичка лица

Одјељење за привреду

Краља Александра I Карађорђевића 4, 76230 Шамац, тел: 054/611-800 , Факс:054/620-300

РБПГ
ЈМБ
Презиме и име корисника (носиоца
газдинства)
Адреса становања
Број трансакционог
рaчуна

Моб

Број
телефона

Фиксни

Банка

Датум

2

0

1

7

ПРЕДМЕТ: Захтјев за остваривање права на новчане подстицаје у пољопривреди
Обраћам вам се у овом захтјеву да, на основу Правилника о условима коришћења и расподјеле средстава за развој
пољопривреде и села за 2017. годину, а у складу са чланом_____________исплатите подстицајна средства за:

(Навести врсту подстицаја за коју се подноси овај захтјев )
Уз Захтјев за остваривање права на новчане подстицаје прилажем сљедећу документацију:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
(Навести документацију која се прилаже уз овај захтјев)
ИЗЈАВА
Својевољно, под пуном моралном, материјалном и кривичном одговорношћу, изјављујем да су наведени
подаци тачни. Омогућићу приступ Комисији за подстицаје приликом њихове контроле испуњености услова за
остваривање подстицаја. Сагласан сам да вратим добијена подстицајна средства уколико се утврди да су
наведени подаци или приложени документи неистинити, или да су добијена подстицајна средства
ненамјенски утрошена.
Потпис подносиоца захтјева:
________________________________
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Општина
Шамац

Образац 2.
за пословне субјекте

Одјељење за привреду

Краља Александра I Карађорђевића 4, 76230 Шамац, тел: 054/611-800 , Факс:054/620-300

РБПГ
ЈИБ
Назив пословног субјекта
Сједиште
Број трансакционог
рaчуна

Моб

Број
телефона

Фиксни

Банка

Датум

2

0

1

7

ПРЕДМЕТ: Захтјев за остваривање права на новчане подстицаје у пољопривреди
Обраћам вам се у овом захтјеву да, на основу Правилника о условима коришћења и расподјеле средстава за развој
пољопривреде и села за 2017. годину, а у складу са чланом_____________исплатите подстицајна средства за:

(Навести врсту подстицаја за коју се подноси овај захтјев )
Уз Захтјев за остваривање права на новчане подстицаје прилажем сљедећу документацију:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
(Навести документацију која се прилаже уз овај захтјев)
ИЗЈАВА
Као законски заступник пословног субјекта / својевољно, под пуном моралном, материјалном и кривичном
одговорношћу, изјављујем да су наведени подаци тачни. Омогућићу приступ Комисији за подстицаје приликом
њихове контроле испуњеностиуслова за остваривање подстицаја. Сагласан сам да вратим добијена
подстицајна средства уколико се утврди да су наведени подаци или приложени документи неистинити, или
да су добијена подстицајна средства ненамјенски утрошена.
Потпис подносиоца захтјева/ и печат:
МП

________________________________
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Образац 3.
СПЕЦИФИКАЦИЈА КОРИСНИКА ПОСТИЦАЈА ПРЕМИЈЕ ЗА ПРОИЗВОДЊУ ДУВАНА У ЛИСТУ
- ПО БАНКАМА
Организатор производње:
Назив банке:
Жиро-рачун банке:

Ред.
бр.

Презиме и име носиоца
ПГ

Мјесто
пребивалишта

ЈМБ

1

2

3

4

УКУПНО:

Мјесто и датум

БПГ

5

Број уговора

6

Површина засађеног дувана у
дунумима
Вирџинија

Берлеј

7

8

Количина откупљеног дувана
у кг
Вирџинија

Берлеј

9

10

Број текућег
рачуна

11

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Печат и потпис овлашћеног лица

Образац 4.
СПЕЦИФИКАЦИЈА КОРИСНИКА ПОСТИЦАЈА ПРЕМИЈЕ ЗА ПРОИЗВОДЊУ ВОЋА, ПОВРЋА И ГЉИВА
- ПО БАНКАМА
Организатор производње:
Назив банке:
Жиро-рачун банке:

Ред.
бр.

Презиме и име носиоца
ПГ

Мјесто
пребивалишта

ЈМБ

Број уговора

Површина под засадом

Количина откупљеног
пољопривредног производа у кг

Број текућег
рачуна

1

2

3

4

5

6

7

8

УКУПНО:

Мјесто и датум

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Печат и потпис овлашћеног лица
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Општина
Шамац

Одјељење за привреду

Образац 5.

Краља Александра I Карађорђевића 4, 76230 Шамац, тел: 054/611-800 , Факс:054/620-300

РБПГ
ЈМБ/ЈИБ
Презиме и име / назив пословног
субјекта

Адреса пребивалишта /
сједиште
пословног субјекта
Датум

2

0

1

7

ИЗЈАВА

Којом ја __________________________ , из__________________________, ЈМБ________________________,
као подносилац / овлаштено – одговорно лице подносиоца захтјева за право на премију за тов
____________________________ у 2017. години, под пуном моралном, материјалном и кривичном
одговорношћу, изјављујем да сам дана______________ 2017. године у тов ставио ________________
предметних товних грла просјечне тежине од _________ кг, те их држао у тову _________ дана и остварио
просјечну тежину од ________ кг по грлу на крају това.
Датум: _____/_____/ 2017. године

Изјаву дао:

Мјесто: ____________________

___________________________
(читко уписати име и презиме)
М. П.
___________________________
(потпис)
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