РЕПУБЛИКА СРПСКА

ОПШТИНА ЛАКТАШИ
Начелник

Број: 08-33-7/18
Датум: 10.10.2018. године
На основу члана 49. и 67. Статута општине Лакташи ("Службени гласник
општине Лакташи", 8/17), и на основу тачке 4. Програма кориштења средстава за
подстицај производње за 2018. годину ("Службени гласник општине Лакташи", број
1/18), Начелник општине Лакташи, дана 10.10.2018. године, расписује

КОНКУРС
за додјелу средстава физичким и правним лицима за продато властито произведено
поврће на подручју општине Лакташи
(1) Право на премију за произведено и продато поврће имају произвођачи (физичка
лица и пословни субјекти) који остваре продају у обрачунском периоду ако је
производња остварена на површинама регистрованим као обрадиве и које су
пријављене као начин коришћења пољопривредног земљишта у Регистру
пољопривредних газдинстава (АПИФ).
(2) Произвођачи и откупљивачи који се баве производњом, односно дистрибуцијом
меркантилног кромпира остварују право на премију из тачке 1., ако су уписани у
Фиторегистар.
(3) Право на премију из тачке 1. утврђује се за сљедеће врсте поврћа: кромпир,
краставац, паприка, парадајз, црвени лук, бијели лук, мрква, цвекла, ротква,
патлиџан, купус, диња, лубеница, мускатна тиква и повртна тиква.
(4) Право на премију из тачке 1. имају произвођачи који остваре минимум обима
производње по врстама, и то за:
а) поврће у затвореном простору минимум 0,1 ха са најмање 1.500 кг по врсти
поврћа,
б) поврће на отвореном простору минимум 0,3 ха укупних површина поврћа из тачке
3. и тачке 1., односно 0,1 ха укупних површина краставца корнишона, са најмање
1.500 кг по врсти поврћа.
(5) Право на премију тачке 1. физичка лица и пословни субјекти остварују на основу
захтјева, уз који се прилаже:
а) копија личне карте,
б) доказ о пребивалишту на подручју општине Лакташи,
в) откупне блокове на основу којих је извршен откуп,
г) потврда из АПИФ-а којом се потврђује да је газдинство пријављено до 15.05.2018.
године и

д) листу кориштења пољопривредних површина из АПИФ-а.
(6) Количине поврћа пријављене за подстицај стављају се у однос са површинама
под поврћем уписаним као начин коришћења у Регистру пољопривредних
газдинстава (АПИФ), при чему се свако одступање утврђеног приноса по врсти
поврћа од норматива, коригује у складу са истим.
(7) Висина премије за произведено и продато поврће утврђује се након обраде
приспјелих захтјева, у складу са износом који је утврђен Програмом подстицаја
производње општине Лакташи и утврђеном референтном цијеном и износи:
1) до 0,05 КМ по килограму за кромпир, краставац, паприку, парадајз, црвени лук,
бијели лук, мркву, цвеклу, роткву, патлиџан, купус, дињу, лубеницу, мускатну тикву
и повртну тикву.
(8) Максимални износ премије који корисник подстицаја може да оствари за ову
врсту подстицаја у текућој години је до 1.500,00 КМ по кориснику за произведено и
продато поврће.
Приспјеле пријаве разматраће комисија именована од стране Начелника
општине.
Пријаве са потребном документацијом достављају се путем поште на адресу
Општинска управа општине Лакташи, Карађорђева 56. или директно у пријемну
канцеларију општине (канцеларија број 9) са назнаком „Комисији за додјелу
средстава физичким и правним лицима за продато властито произведено поврће на
подручју општине Лакташи“.
Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узимати у разматрање.
Конкурс ће бити објављен 10.10.2018. године на огласној табли општине
Лакташи и отворен је 30 дана од дана објављивања, закључно са 01.11.2018. године.

НАЧЕЛНИК
Ранко Карапетровић

