
РЕПУБЛИКА СРПСКА  

ОПШТИНА ЛАКТАШИ  
Начелник 

Број: 08-330-286/2020 

Датум: 01.12.2020. године 

 

На основу члана 49. и 67. Статута општине Лакташи ("Службени гласник 

општине Лакташи", број 8/17), а у вези са тачком 4.1. Програма кориштења срeдстава 

од накнаде за претварање пољопривредног земљишта у непољопривредне сврхе за 

2020. годину број 01-022-141/19, од 17.12.2019. године, Начелник општине Лакташи, 

дана 01.12.2020. године, расписује 

Ј А В Н И   П О З И В 

за додјелу средстава физичким лицима са подручја општине Лакташи за додјелу 

подстицајних средстава за калцификацију земљишта  

 (1) Право на премију за калцификацију земљишта имају произвођачи (физичка лица) 

са подручја општине Лакташи (који су регистровани у АПИФ-у у Лакташима) и чије је 

земљиште на подручју општине Лакташи на регистрованим површинама као обрадиве 

и које су пријављене као начин коришћења пољопривредног земљишта у РПГ, а у 

складу са Програмом кориштења средстава од накнаде за претварање пољопривредног 

земљишта у непољопривредне сврхе за 2020. годину и Правилником о условима и 

начину кориштења средстава за подстицај у 2020. години, а која у текућој години 

изврше калцификацију земљишта на површини од 0,5-1 ха. 

(2) Право на премију из овог члана физичка лица остварују на основу пријаве за Јавни 

позив, уз који се прилажу: 

а) копија личне карте издате од Полицијске станице Лакташи, односно ЈИБ (за 

пословне субјекте), 

б) доказ да физичка лица имају пребивалиште на подручју општине Лакташи (рачуни 

од комуналних услуга и др.), 

в) потврда из АПИФ-а којом  потврђује да је пријављен до 15.05.2020. године,  

г) копија посједовног листа за земљиште на којем је извршена калцификација, 

д) доказ о извршеној хемијској анализи земљишта са препорукама за калцификацију (у 

2019. и 2020. години) од стране овлаштене институције за испитивање земљишта, 

ђ) предрачун или рачун као доказ о инвестираним средствима, за набавку кречног 

материјала из 2020. године и 

е) копија текућег рачуна. 

(3) Подстицајна средства за калцификацију одобравају се у висини до 1.000,00 КМ/ха 

по једном регистрованом газдинству. Висина подстицаја за калцификацију утврђује се 

након обраде приспјелих захтјева, у складу са износом који је утврђен Програмом 

кориштења средстава од накнаде за промјену намјене пољопривредног земљишта у 



непољопривредне сврхе општине Лакташи и зависи од броја захтјева пољопривредних 

произвођача који испуњавају услове прописане Јавним позивом. 

(4) Образац захтјева заинтересовани могу преузети у пријемној канцеларији 

(канцеларији број 9.) у канцеларијима 39 и 39А (Одјељења за привреду и друштвене 

дјелатности-Одсјек за привреду и пољопривреду) Општинаке управе општине Лакташи 

и на званичној интернет страници (www.laktasi.net) и пословној интернет страници 

(www.laktasi.biz) општине Лакташи. Све додатне информације могу се добити на 

контакт телефоне: 051/334-241 и 051/334-256. 

Пријаве са потребном документацијом достављају се директно у пријемну 

канцеларију Општине (канцеларија број 9) закључно са 15.12.2020. године. 

Непотпуне пријаве и оне које не задовољавају горе поменуте услове неће се 

разматрати. 

Средства ће бити исплаћена на текући рачун пољопривредних произвођача или 

предузећа која дистрибуирају кречни материјал послије сачињеног записника Одсјека 

за привреду и пољопривреду општине Лакташи са терена о извршеној калцификацији. 

Јавни позив ће бити објављен 01.12.2020. године на web сајту општине и 

огласној табли општине Лакташи, отворен је 15 дана од дана објављивања, закључно са 

15.12.2020. године. 

 

 

                                                                                                          Н А Ч Е Л Н И К 

                                                                                                                    Ранко Карапетровић                                                        
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