На основу члана 2. Правилника за реализацију пројекта „Економско оснаживање
социјално и материјално угрожених особа и младих особа кроз пластеничку производњу поврћа
у пластеницима“ на подручју града Приједора („Службени гласник Града Приједор“, број: 15/21)
Градоначелник, расписује:
ЈАВНИ ПОЗИВ
за подношење захтјева за суфинансирање пластеника од 100 м2 са системом за
наводњавање и садним/сјеменским материјалом
Предмет Јавног позива
Члан 1.
Предмет Јавног позива је суфинансирање пластеника од 100 м2 са системом за
наводњавање и садним/сјеменским материјалом за физичка лица која се баве
пољопривредном производњом на подручју града Приједора.
Члан 2.
Споразумом о сарадњи, број: 02-330-42/21 од 08.04.2021. године, потписаним између
Града Приједора и НВО Муслим Аид Ассоциатион Сарајево, предвиђена је сарадња у
реализацији суфинансирања набавке 20 пакета које чине: пластеник површине од 100 м2 са
системом за наводњавање и садним/сјеменским материјалом.
Финансијско учешће дефинисано Споразумом обављаће се на следећи начин:
 Град Приједор – 40% од вриједности старт-уп пакета (укупно 23.008,00 КМ),
 НВО Муслим Аид Ассоциатион Сарајево (у даљем тексту: донатор) – 40% од вриједности
старт-уп пакета (укупно 23.008,00 КМ) и
 Учешће корисника – 20% од вриједности старт-уп пакета (укупно 11.504,00 КМ) или
575,20 КМ, по једном физичком лицу.
Услови за остваривање права
Члан 3.
Право на суфинансирање пластеника имају физичка лица која се баве пољопривредном
производњом, која испуне следеће услове:
1. Да живе и обављају пољопривредну производњу у руралном подручју града Приједора,
2. Да су незапослена лица,
3. Да су посједници или закупци пољопривредног земљишта, погодног за пластеничку
производњу,
4. Да парцела намијењена за постављање пластеника није удаљена више од 500 м од
породичне куће подносиоца захтјева,
5. Да суфинансирају 20% вриједности пластеника са партећом опремом,
6. Да обавезно присуствују едукацији из области пластеничке производње,
7. Да не отуђе пластеник у периоду од 5 година и да исти намјенски користе,
8. Да подносиоци захтјева и чланови њихових домаћинства нису остварили у последњих 5
година право на донацију, додјелу или суфинансирање набавке пластеника од стране
Града Приједора и
9. Да не посједују пластеник, односно да не посједују пластеник површине веће од 100 м².
Право на суфинансирање пластеника може остварити само један члан у оквиру једног
домаћинства.

Потребна документација
Члан 4.
Захтјев за остваривање права на суфинансирање пластеника подносе физичка лица која
се баве пољопривредном производњом. Захтјев се таксира са 10,00 КМ градске
административне таксе, у складу са чланом 8. Одлуке о градским административним таксама
(„Службени гласник Града Приједора“, број 8/21) тарифни број 2.
Уз захтјев је потребно приложити следећу документацију:
 Доказ о незапослености за подносиоца захтјева (Завод за запошљавање Републике
Српске, Пореска управа Републике Српске, Фонд ПИО Републике Српске);
 ЦИПС пријава пребивалишта из текуће године за подносиоца захтјева;
 Овјерена кућна листа;
 За пунољетне чланове домаћинства доказ о незапослености, односно потврду о
редовном школовању;
 Докази о висини примања за запослене чланове домаћинства (задња платна листа или
одрезак од пензије);
 Доказ о посједу или закупу над парцелом пољопривредног земљишта (уговор закључен
са чланом домаћинства из кућне листе), на којој подносилац захтјева намјерава
смјестити пластеник и обављати пластеничку производњу;
 Изјава овјерена од надлежног органа Градске управе: да ће суфинансирати 20% од
вриједности пластеника, да подносилац захтјева и чланови домаћинства нису остварили
право на донацију, додјелу или суфинансирање набавке пластеника од стране Града
Приједора, да не посједују пластеник, односно да не посједују пластеник површине веће
од 100 м², да неће отуђити пластеник у периоду од 5 година и да ће исти намјенски
користити, да ће обавезно присуствовати едукацији из области пластеничке
производње;
 Уколико је подносилац захтјева самохрани родитељ – писмени доказ надлежне
институције и
 Уколико је подносилац захтјева родитељ дјетета са инвалидитетом – писмени доказ
надлежне инстутуције.
Рок за подношење захтјева
Члан 5.
Рок за подношење захтјева је 15 дана од дана објављивања Јавног позива.
Захтјеви се достављају на прописаном обрасцу, лично у Пријемну канцеларију Градске
управе Града Приједор или путем поште, на адресу: Градска управа Града Приједор, Трг
ослобођења бр. 1, 79101 Приједор.
Образац Захтјева биће објављен на званичној интернет страници Града Приједор и биће
доступан на Инфо пулту Градске управе Приједор и у Одјељењу за пољопривреду и рурални
развој.
Јавни позив ће бити објављен у седмичном листу „Козарски Вјесник“ и на званичној
интернет страници Града Приједор. Ако Јавни позив не буде објављен истовремено, рок ће се
рачунати од дана посљедњег објављивања.
Захтјеви поднесени након прописаног рока неће се узети у разматрање.
Начин бодовања
Члан 6.
Комисија за реализацију пројекта „Економско оснаживање социјално и материјално
угрожених особа и младих особа кроз пластеничку производњу поврћа у пластеницима“ на
подручју града Приједора ће након истека рока за подношење захтјева утврдити испуњеност
услова по питању документације, извршити теренски обилазак и бодовање по сваком
појединачном захтјеву који испуњава услове, на следећи начин:
 Незапослени пунољетни члан породице ..........................................................1 члан/1 бод,
 Родитељ дјетета до 18 година старости..........................................................1 дијете/1 бод.
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Старосна доб подносиоца захтјева до 40 година.........................................................2 бода,
Подносилац захтјева особа женског пола.....................................................................2 бода,
Подносилац захтјева – самохрани родитељ.................................................................4 бода,
Подносилац захтјева – родитељ дјетета са инвалидитетом ........................................4 бода,
Погодност земљишта за пластеничку производњу, на лицу мјеста утврђује и бодује
Комисија, на следећи начин:
 Лоши услови (велики нагиб терена, могућност наводњавања и удаљеност пластеника од
куће до 500 м) .............................................................................................................1 бод.
 Добри услови (релативно велики нагиб терена, могућност наводњавања и удаљеност
пластеника од куће 300-400 м)......................................................................................2 бода.
 Јако добри услови (благи нагиб, могућност наводњавања и удаљеност пластеника од
куће до 300 м ) ................................................................................................................3 бода.
Социјални аспект у зависности од мјесечних примања по члану домаћинства бодује се на
следећи начин:
 Домаћинство без примања ...................................................................................4 бода,
 Примања по члану домаћинства до 100 КМ .......................................................3 бода,
 Примања по члану домаћинства до 200 КМ........................................................2 бода,
 Примања по члану домаћинства до 300 КМ........................................................1 бод,
Социјални аспект на лицу мјеста утврђује и бодује Комисија, у распону бодова од 1 до 5.
Уколико се у коначном збиру за више подносилаца захтјева утврди исти број бодова,
предност ће остварити особа млађе животне доби.
Члан 7.
Након извршеног бодовања 20 подносилаца захтјева који остваре највећи број бодова
оствариће и право на додјелу пластеника.
Одјељење за пољопривреду и рурални развој, најкасније у року од 30 дана од дана
истека рока за подношење захтјева, доноси рјешење о захтјеву.
На рјешење је дозвољена жалба градоначелнику у року од 15 дана од дана пријема
истог. Жалба се таксира са 10,00 КМ градске административне таксе, у складу са чланом 8.
Одлуке о градским административним таксама („Службени гласник Града Приједор“, број: 8/21),
тарифни број 1.
Обавезе одабраних корисника
Члан 8.
Изабрани корисници потписаће са Градом Приједор и донатором уговоре о додјели
пластеника, којим ће се регулисати међусобна права и обавезе.
Прије потписивања уговора, корисници су дужни извршити уплату средстава на рачун
донатора, о чему ће правовремено бити писмено обавјештени.
Након потписивања уговора, корисници су дужни присуствовати обуци на тему
производње у пластеницима, коју уз техничку помоћ Комисије, проводи донатор.
Остале напомене
Члан 9.
За додатне информације сва заинтересована лица могу се обратити у Градску управу
Приједор на Инфо пулт и у Одјељење за пољопривреду и рурални развој, на број телефона:
052/211-200 и 211-400.

Број: 02-40-5882/21
Датум: 02.09.2021. године

Градоначелник
Далибор Павловић, с.р.
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