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Начелник општине Шамац,на основу члана 43.
Закона о локалној самоуправи(»Службени гласник
Републике Српске»,бр.101/04,42/05 и 118/05),
сагласно одредбама члана 48.и 61.Статута
општине Шамац(»Службени гласник општине
Шамац»,бр. 4/05 и 9/07), д о н о с и

ОДЛУКУ
o коришћењу фиксних телефона
I
Овом одлуком одређује се коришћење и
дозвољени износ трошкова на фиксним
телефонима у Административној служби општине
Шамац, мјесним канцеларијама, канцеларијама
мјесних заједница тe код јавних установа и
организација чији је оснивач Скупштина општине
Шамац,као и начин наплате за случај прекорачења
износа утврђених овом одлуком.
II
Коришћење фиксних телефона и наручивање
позива
преко
централе
запосленима
у
Административној служби општине Шамац,
установама и организацијама чији је оснивач
општина Шамац, као и овлашћеним лицима у
мјесним заједницама одобрава се искључиво у
сврху обављања службених послова.
III
Корисницима фиксних телефона из члана II ове
одлуке одређују се дозвољени мјесечни износи
трошкова телефона, како слиједи:
- за позиве преко централе до 60,00 КМ,
- за позиве са директних телефонских бројева
до 50 КМ,
- за позиве са телефона из мјесних канцеларија
до 50 КМ,
- за позиве из канцеларија мјесних заједница до
40 КМ,
- за позиве са директних телефона из јавних
установа и организација чији је основач општина
Шамац до 50 КМ.
У дозвољеном мјесечном износу трошкова
урачунат je мјесечни износ претплате.

www.opstinasamac.org

Краља Александра I
Карађорђевића 4
75230 Шамац
Тел.054/611-237
Факс.054/620-300

Жиро рачун:
Орган управе
општине
Шамац
562-01100001661-17

IV
Контролу трошкова телефона у складу са
овом одлуком у Административној служби
општине Шамац,мјесним канцеларијама и
канцеларијама мјесних заједница вршиће
Одјељење за финансије и Одјељење за општу
управу општине Шамац, а у јавним установама
и организацијама овлашћена и одговорна
лица.
Сравњење дозвољеног износа трошкова
телефона са испостављеним рачуном вршиће
се на мјесечном нивоу.
V
Наплата за случај прекорачења дозвољеног
мјесечног износа у складу са овом одлуком,
корисницима фиксних телефона запосленим у
Административној служби општине Шамац,
установама и организацијама чији је оснивач
Oпштина вршиће се обуставом дијела личног
дохотка за текући мјесец, док су корисници у
мјесним заједницама(предсједник Савјета и
замјеник предсједника Савјета) дужни да
износ телефонског рачуна изнад дозвољеног
износа уплате путем опште уплатнице у корист
жиро рачуна буџета општине Шамац у року од
три дана од дана пријема обавјештења о
насталом прекорачењу.
VI
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења
и биће објављена у »Службеном гласнику
општине Шамац».
Број:01-022-171/2010 НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
04.06.2010.године
Саво Минић,дипл.пр.,с.р.
Шамац
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На основу члана 43.Закона о локалној
самоуправи (''Службени гласник Републике
Српске'', број:101/04,42/05 и 118/05),члана 48.
и 61.Статута општине Шамац (''Службени
гласник општине Шамац'',број:4/05 и 9/07)и
члана 7.Одлуке о обезбјеђењу средстава за
подстицање развоја пољопривреде и села
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(''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 прописује се расподјела
и услови коришћења средстава за развој
пољопривреде и села(у даљем тексту:средства),
предвиђених Буџетом општине Шамац за 2010.
годину.
(2) Средства из става 1. овог члана расподјељују
се за:
1. новчане подстицаје у 2010. години, и
2. новчане потребе за рад лабораторије за
испитивање плодности пољопривредног земљишта.
Члан 2.
(1) Правилник о условима коришћења и
расподјеле средстава за развој пољопривреде и
села прописује које услове морају да испуњавају
пољопривредна газдинства-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 и обрасци.
Члан 3.
(1) Право на новчане подстицаје и новчане
помоћи у пољопривреди (у даљем тексту: новчани
подстицај),имају корисници са сједиштем у
општини Шамац,који обављају пољопривредну
производњу на територији општине Шамац и који
су уписани у регистар пољопривредних
газдинстава.
(2) Захтјев за остваривање права на новчане
подстицаје из овог правилника мора бити читко
попуњен и треба да садржи следеће податке:
1. презиме и име корисника, мјесто становања,
општина,број телефона, јединствени матични
број,регистрациони
број
пољопривредног
газдинства(у даљем тексту:РБПГ),број жирорачуна или број текућег рачуна и назив банке код
које је отворен рачун,
2. врста подстицаја за који се захтјев подноси и
3. потпис подносиоца захтјева.
II-МЈЕРЕ ПОДСТИЦАЈА У
ПОЉОПРИВРЕДИ У 2010. ГОДИНИ
Члан 4.
(1)
Право
на
новчане
подстицаје
у
пољопривреди корисник остварује кроз подршку
производњи и доходку и ванредне помоћи и
интервенције у пољопривреди.

(2) У оквиру подршке производњи и доходку,
корисник остварује право на следеће врсте
новчаних подстицаја:
а) премију за производњу дувана у листу,
б) премију за производњу поврћа,
в) суфинансирање здравствене контроле
поврћа и цвијећа,
г) премију за производњу товних свиња,
д) премију за производњу товних јунади,
д) премију за узгој приплодних крмача,
ђ) премију на стеоне јунице,
е) регресирање трошкова вађења и анализе
крви код музних крава и бикова, и
ф) подстицаји за производњу поврћа и
цвијећа у заштићеном простору(у пластеницима
и стакленицима).
(3) У оквиру ванредних помоћи и интервенција
у пољопривреди,корисник остварује право на
следеће врсте новчаних подстицаја:
а) ванредне помоћи пољопривредним
газдинствима, и
б) новчане интервенције при реализацији
пројеката у пољопривредној производњи.
1. Подршка производњи и дохотку
Члан 5.
(1) Право на премију за производњу дувана
у листу имају корисници за произведени и
продати осушени дуван у текућој години 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, који уз захтјев прилажу следећу
документацију:
а) спецификацију корисника од којих је
откупљен дуван,који садржи: презиме и име
произвођача,мјесто
пребивалишта,ЈМБ
произвођача, РБПГ чији је произвођач носилац
или члан, број уговора, површине засађене
дуваном, количине откупљеног дувана по
типовима, бројеве текућих рачуна корисника
груписаних по банкама и износиме премије за
појединачно плаћање(Образац 1.који се
налази у прилогу овог Правилника и чини
његов саставни дио).
б) уговор са организатором производње о
откупу дувана,
в) изјаву организатора производње да су све
количине дувана за које се подноси захтјев за
премију откупљене од произвођача.
(3) Висина премије за производњу дувана у
листу износи до 0,10 КМ/кг, за произведени и
продати осушени дуван,и у текућој години
може максимално да износи 40.000,00 КМ за
све кориснике.
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(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 поврћа и
гљива имају корисници за произведено и продато
поврће у текућој години 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, који уз захтјев прилажу следећу
документацију:
а) спецификацију корисника од којих је
откупљено поврће,која садржи: презиме и име
произвођача,
мјесто
пребивалишта,ЈМБ
произвођача, РБПГ чији је произвођач носилац
или члан,број уговора, површине засађене/засијана
поврћем, количине откупљеног поврћа по класама,
бројеве текућих рачуна корисника груписаних по
банкама и износиме премије за појединачно
плаћање (Образац 1.а који се налази у прилогу
овог Правилника и чини његов саставни дио).
б) уговор са организатором производње о
откупу поврћа,
в) изјаву организатора производње да су све
количине поврћа за које се подноси захтјев за
премију откупљене од произвођача.
(3) Висина премије за производњу поврћа износи
до до 15% од просјечне тржишне цијене по
јединици производа, и у текућој години може
максимално да износи 5.000,00 КМ за све
кориснике.
(4) Захтјев за исплату премије за производњу
поврћа и гљива подноси се општини Шамац након
завршетка откупа, а најкасније до 31. октобра
текуће године.
Члан 7.
(1) Право на суфинансирање здравствене
контроле поврћа и цвијећа у 2010. години имају
корисници који се баве овом производњом и
којима је у складу са Законом о заштити биља
(''Службени гласник Републике Српске, број:
13/97),издато увјерење о здравственом стању
цвијећа од овлашћене институције.
(2) Право на суфинансирање из става 1.овог
члана остварују корисници на основу захтјева
(Образац 2.а који се налази у прилогу овог
правилника и чини његов саставни дио) уз који
прилажу:
а) овјерену фотокопију увјерења о здравственом
стању цвијећа издату од овлашћене институције,
б) копију личне карте и
в) копију картице текућег рачуна.
(3) Износ средстава за суфинансирање
здравствене контроле цвијећа, која корисник може

да оствари у текућој години, је до100,00 КМ а
максимални износ суфинансирања за све
кориснике не може бити већи од 5.000,00 КМ.
(4) Захтјев за подстицаје из става 1.овог
члана подноси се најкасније до 1.августа
текуће године.
Члан 8.
(1) Право на премију за производњу товних
свиња имају корисници за које се на лицу
мјеста утврди и записнички констатује сједеће:
да посједују минимално 30 товљеника у
турнусу са максималном улазном тежином до
35 кг по товљенику и да су остварили
минималан прираст од 70 кг/товљеник кроз
минимално 90 дана това и са излазном
тежином до 130 кг/товљеник у једном турнусу.
(2) Пријава производње товних свиња
подноси се општини Шамац и треба да садржи
следеће податке: име и презиме узгајивача,
адреса, ЈМБ, РБПГ чији је произвођач носилац
или члан, број телефона, број грла која се
стављају у тов са улазним тежинама и
идентификационим бројевима грла,као и
копију признанице за обављене мјере
здравствене
заштите
животиња,са
идентификационим бројевима свиња које
издаје надлежна ветеринарска служба.
(3) Одјељење за привреду и друштвене
дјелатнисти општине Шамац и Службе за
локално-економски развој пољопривреде и
села , на основу достављене пријаве и увидом
на лицу мјеста констатује дали су испуњени
услови о стављању товних свиња у тов.
(4) Премија за производњу товних свиња
остварује се по окончању това а на основу
захтјева на Обрасцу 2.а који се налази у
прилогу овог правилника
и чини његов
саставни дио, који се подноси општини Шамац
и уз који се прилаже обрачун премије сачињен
на Обрасцу 3. који се налази у прилогу овог
правилника и чини његов саставни дио,
(5) Одјељење за привреду и друштвене
дјелатнисти општине Шамац и Службе за
локално-економски развој пољопривреде и
села,поводом захтјева врши увид на лицу мјеста
и на записник констатује дали су испуњени
услови за подстицаје из става 1.овог члана.
(6) Премија за производњу товних свиња
износи до 10.00 КМ/ грло.
(7)
Максимални
износ
подстицајних
средстава која подносилац захтјева може
остварити за ову врсту подстицаја у текућој
години износи 500,00 КМ а максимални износ
подстицаја за све кориснике не може бити већи
од 10.000,00 КМ .
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(8) Захтјев за исплату премије за производњу
товних свиња подноси се општини Шамац одмах
по завршетку това, а најкасније до 01.новембра
текуће године.
Члан 9.
(1) Право на премију за производњу товних
јунади имају корисници за које се на лицу мјеста
утврди и записнички констатује сједеће: да
посједују минимално 5 товних грла са
максималном улазном тежином до 250 кг/грлу и
да су остварили минималан прираст од 300 кг/грлу
кроз минимално 200 дана това.
(2) Пријава производње товних јунади подноси
се општини Шамац и треба да садржи следеће
податке: име и презиме узгајивача, адреса, ЈМБ,
РБПГ чији је произвођач носилац или члан, број
телефона, број товних јунади која се стављају у
тов са улазним тежинама и идентификационим
бројевима грла, као и копију признанице за
обављене
мјере вађења и анализе крви, са
идентификационим бројевима грла које издаје
надлежна ветеринарска служба.
(3) Одјељење за привреду и друштвене
дјелатности општине Шамац и Службе за
Локално-економски развој пољопривреде и села ,
на основу достављене пријаве и увидом на лицу
мјеста констатује да ли су испуњени услови о
стављању товних јунади у тов.
(4) Премија за производњу товних јунади
остварује се по окончању това а на основу захтјева
на Обрасцу 2.а који се налази у прилогу овог
правилника и чини његов саставни дио, који се
подноси општини Шамац и уз који се прилаже
обрачун премије сачињен на Обрасцу 3. који се
налази у прилогу овог правилника и чини његов
саставни дио,
(5) Одјељење за привреду и друштвене
дјелатнисти општине Шамац и Службе за
локално-економски развој пољопривреде и села,
поводом захтјева врши увид на лицу мјеста и на
записник констатује да ли су испуњени услови за
подстицаје из става 1. овог члана.
(6) Премија за производњу товних јунади износи
до 50,00 КМ/ грло.
(7) Максимални износ подстицајних средстава
која подносилац захтјева може остварити за ову
врсту подстицаја у текућој години износи 500,00
КМ а максимални износ подстицаја за све
кориснике не може бити већи од 10.000,00 КМ .
(8) Захтјев за исплату премије за производњу
товних свиња подноси се општини Шамац одмах
по завршетку това,а најкасније до 01.новембра
текуће године.
Члан 10.
(1) Право на премију за производњу и узгој
приплодних крмача, имају корисници чије
основно стадо чини најмање 5 крмача.

(2) Премија за узгој квалитетно приплодних
крмача из става 1. овог члана остварује се на
основу захтјева који се подноси Општини
Шамац и који садржи следеће податке: име и
презиме узгајивача, адреса, ЈМБ, РБПГ чији је
произвођач носилац или члан, број телефона,
број крмача у узгоју са бројевима ушних
маркица и потврда надлежне ветеринарске
установе о спроведеним мјерама здравствене
контроле животиња.
(3) Одјељење за привреду и друштвене
дјелатнисти општине Шамац и Службе за
локално-економски развој пољопривреде и села
поводом захтјева врши увид на лицу мјеста и
на записник констатује дали су испуњени
услови за подстицаје из става 1.овог члана.
(4) Премија за производњу приплодних
крмача износи до 10.00 КМ/ грло.
(5)
Максимални
износ
подстицајних
средстава која подносилац захтјева може
остварити за ову врсту подстицаја у текућој
години износи 500,00 КМ а максимални износ
подстицаја за све кориснике не може бити већи
од 10.000,00 КМ .
(6) Захтјев за исплату премије за производњу
приплодних крмача подноси се општини
Шамац одмах по завршетку това, а најкасније
до 01. новембра текуће године.
Члан 11.
(1) Право на премију за производњу стеоних
јуница имају корисници за које се на лицу
мјеста утврди и записнички констатује да
посједују минимално 1 стеону јуницу
(2) Захтјев за остваривање премије за
производњу стеоних јуница подноси се
општини Шамац и треба да садржи следеће
податке: име и презиме узгајивача, адреса,
ЈМБ, РБПГ чији је произвођач носилац или
телефона,број
грла
са
члан,број
идентификационим бројевима грла и потврду
надлежне ветеринарске службе о вјештачком
осјемењавању и утврђеној гравидности за
јунице.
(3) Одјељење за привреду и друштвене
дјелатнисти општине Шамац и Службе за
локално-економски развој пољопривреде и
села , поводом захтјева врши увид на лицу
мјеста и на записник констатује да ли су
испуњени услови за подстицаје из става 1. овог
члана.
(4) Премија за производњу стеоних јуница
износи до 100,00 КМ/ грло.
(5)
Максимални
износ
подстицајних
средстава који подносилац захтјева може
остварити за ову врсту подстицаја у текућој
години износи 500,00 КМ а максимални износ
подстицаја за све кориснике не може бити већи
од 10.000,00 КМ .
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(6) Захтјеве за исплату премије за производњу
стеоних јуница подноси се општини Шамац
најкасније до 15. новембра текуће године.

(5) Захтјеве за исплату подстицаја описаних у
ставу 1.овог члана подноси се општини Шамац
најкасније до 1.октобра текуће године.

Члан 12.
(1) Регрес за трошкове вађења и анализе крви
код музних крава и бикова остварује корисник(у
даљем тексту:власник) једном годишње,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 који општини Шамац поднесе
захтјев (Образац 2.а који се налази у прилогу овог
правилника и чини његов саставни дио) уз који
прилаже потврду од надлежне ветеринарске
организације,која садржи податке о власнику
животиња,број 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.
(3) Регрес за спроведене мјере из става 1. овог
члана исплаћује се у висини до 100% плаћене
цијене вађења и анализе крви .
(4) Регистрована ветеринарска организација
дужна је на захтјев, општини Шамац доставити
списак о власницима животиња код којих је
проведено вађења и анализе крви код музни крава
и бикова за текућу годину (Образац 4. који се
налази у прилогу овог правилника и чини његов
саставни дио).
(5) Максимални износи подстицаја из става
1.овог члана за све кориснике не може бити већи
од 15.000,00 КМ .

2. Ванредне помоћи и новчане
интервенције у пољопривреди
Члан 14.
(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 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 Одјељења за привреду и
друштвене
дјелатности Административне
службе општине Шамац и Службе за локалноекономски развој пољопривреде и села .
(3) Максимални износ новчаних средстава из
става 1. овог члана, која подносилац захтјева
може да оствари у текућој години је до 500,00
КМ а укупан износ подстицаја за све
кориснике не може бити већи од 5.000,00 КМ .
(4) Захтјеве за ванредне помоћи и
интервенције у пољопривреди подноси се
општини Шамац најкасније до 15. децембра
текуће године.
Члан 15.
(1) Право на новчане интервенције у
пољопривреди
имају
пољопривредна
газдинства за која се утврди да реализацијом
пројеката у пољопривредној производњи
доприносе унапређењу привреде општине.
(2) Новчану помоћ из става 1.овог члана
одобравају се на основу записника о утврђеним
чињеницама од стране Одјељења за привреду и
друштвене
дјелатности Административне
службе општине Шамац и Службе за локалноекономски развој пољопривреде и села.
(3) Максимални износ новчаних средстава из
става 1.овог члана,која подносилац захтјева
може да оствари у текућој години је до 500,00
КМ а укупан износ подстицаја за све
кориснике не може бити већи од 5.000,00 КМ .
(4) Захтјеве за ванредне помоћи и
интервенције у пољопривреди подноси се
општини Шамац најкасније до 01.новембра
текуће године.

Члан 13.
(1) Право на подстицаје за производњу поврћа
и цвијећа у заштићеном простору(у пластеницима
и стакленицима корисне површине најмање 300
m2)остварују корисници који се баве овом
производњом.
(2) Корисници остварују подстицајна средства
на основу захтјева на Образцу 2.а који се налази у
прилогу овог правилника и чини његов саставни
дио, који подносе општини Шамац .
(3) Одјељење за привреду и друштвене
дјелатнисти општине Шамац и Службе за Локално
економски развој пољопривреде и села , на основу
захтјева врши увид на лицу мјеста и констатује
испуњеност услова за подстицаје из става 1. овог
члана и о томе саставља записник.
(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 500,00 КМ по кориснику а максимални
износ подстицаја за све кориснике не може бити
већи од 10.000,00 КМ .

III – НОВЧАНЕ ПОТРЕБЕ ЗА РАД
ЛАБОРАТОРИЈЕ ЗА ИСПИТИВАЊЕ
ПЛОДНОСТИ ПОЉОПРИВРЕДНОГ
ЗЕМЉИШТА
Члан 16.
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(1) Новчане потребе за рад лабораторије за
испитивање плодности пољопривредног земљишта
намјењене
су
за
трошкове
одржавања
лабораторије,узимања узорака и трошкове анализе
пољопривредног земљишта за она пољопривредна
газдинства која су обухваћена Програмом
испитивања плодности пољопривредног земљишта
општине Шамац.
(2) Програм из става 1.овог члана доноси
Начелник Одјељења за привреду и друштвене
дјелатности и Служба за локално-економски
развој пољопривреде и села општине Шамац.
(3) Максимални износ новчаних средстава из
става 1.овог члана не може бити већи од 5.000,00
КМ за текућу годину.
V – ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 17.
Надзор над спровођењем и извршавањем
одредби овог правилника врши Општинска
пољопривредна инспекција.
Члан 18.
(1) Одобрена подстицајна средства из члана
5,6,7,8,9,10,11,12,13
и 14.овог
Правилника
исплаћују се кориснику по динамици,сходно
извршењу Буџета општине Шамац за 2010.
годину.
(2) Одјељење за привреду и друштвене
дјелатности и Служба за локално-економски
развој пољопривреде и села општине Шамац могу
вршити прерасподјелу планираних средстава из
овог Правилника по врстама и намјенама,у складу
са динамиком поднесених захтјева.
(3) Појединачне управне акте у складу са овим
правилником доноси начелник одјељења за
привреду и друштвене дјелатности.
(4) О провођењу овог Правилника начелник
Одјељења за привреду и друштвене дјелатности и
Служба
за
локално-економски
развој
пољопривреде и села подносе извјештај начелнику
општине.
Члан 19.
Овај правилник ступа на снагу осмог дана од
дана објављивања у ''Службеном гласнику
општине Шамац''.
Број:01-022-169/2010 НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
03.06.2010. године Саво Минић,дипл.правник
Шамац
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Образац бр. 1
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

Број
уговора

1

2

3

4

5

Површина засађеног
дувана у дунумима
Вирџинија
Берлеј

6

7

Количина откупљеног
дувана у кг
Вирџинија
Берлеј

8

9

Број
текућег
рачуна

Износ
премије
( _КМ/ кг)

10

11

УКУПНО
:
Мјесто и датум

Печат и потпис овлашћеног лица

Образац 2.a
ЗАХТЈЕВ ЗА ОСТВАРИВАЊЕ ПРАВА НА НОВЧАНЕ ПОДСТИЦАЈЕ У
ФИЗИЧКА ЛИЦА
ПОЉОПРИВРЕДИ
Име и презиме:_____________________________________________________________
ЈМБ:_____________________________________________________________________
РБПГ:____________________________________________________________________
Мјесто становања:___________________________________________________________
Општина:__________________________________________________________________
Телефон:___________________________________________________________________
Број жиро / текућег рачуна:___________________________________________________
Назив банке код које је отворен рачун:_________________________________________
Датум:_____________________________________________________________________
РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА ШАМАЦ
НАЧЕЛНИК
АДМИНИСТРАТИВНА СЛУЖБА
ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ПРИВРЕДУ И ДРУШТВЕНЕ ДЈЕЛАТНОСТИ

ПРЕДМЕТ: Захтјев за исплату новчаних подстицаја у 2010. години
Обраћам Вам се захтјевом да ми у складу са Правилником о условима коришћења и расподјеле средстава за
развој пољопривреде и села, исплатите новчане подстицаје за: ____________________
________________________________________________________________________________________________
/ Навести врсту подстицаја за коју се подноси захтјев /
Уз захтјев за остваривање права на новчане подстицаје прилажем следећу документацију:
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
/Навести документацију која се прилаже уз захтјев/
ПОДНОСИЛАЦ ЗАХТЈЕВА
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___________________________

Образац 3.
ОБРАЧУН ПРЕМИЈЕ ЗА ПРОИЗВОДЊУ ТОВНИХ СВИЊА

Редни број

Број товљеника

Износ премије по товљенику
(КМ)

Износ обрачунате премије
(КМ)

1

2

3

4

Потпис корисника премије

Мјесто и датум

носиоца ПГ
_____________________

______________________

Образац 4.
СПИСАК
ВЛАСНИКА ЖИВОТИЊА КОД КОЈИХ ЈЕ ПРОВЕДЕНО ВАЂЕЊЕ И АНАЛИЗА КРВИ КОД
МУЗНИХ КРАВА И БИКОВА У 2010. ГОДИНИ
Ред.
број

Име и презиме власника

Шифра имања

Број ушне маркице

Пол (мушки,
женаки)
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САДРЖАЈ
АКТИ НАЧЕЛНИКА ОПШТИНЕ
116. Одлука о коришћењу фиксних телефона
117. Правилник о условима коришћења и расподјеле средстава за развој
пољопривреде и села

Понедјељак,14. јун 2010.године-Службени гласник општине Шамац-Број 12/10
Оснивач и издавач:Скупштина општине Шамац,Краља Александра I Карађорђевића број 4.
Уређује и штампа Стручна Служба Скупштине општине Шамац.Главни и одговорни уредник:
Секретар Скупштине општине Шамац Митар Митровић дипл.правник.Телефон:054/611-229,

Страна 11-Понедјељак,14. јун 2010. СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ ШАМАЦ Број 12
611-237; централа:054/611-800; Факс:054/620-300. "Службени гласник општине Шамац"
излази по потреби.Жиро рачун:Орган управе општине Шамац 562-011-00001661-17.

