
 

 
На основу члана 82. став. 3. Закона о локалној самоуправи ("Службени гласник Републике 

Српске", број 97/16), члана 89. Статута Града Приједора ("Службени гласник Града Приједора", 
број 12/17), Одлуке о усвајању Буџета за 2020. годину („Службени гласник Града Приједора“, 
број: 15/19), Одлуке о давању сагласности на реализацију Програма „Подршка подизању нових 
засада воћа“, број: 02-40-3122/20 од 31.07.2020. године  градоначелник Приједора, р а с п и с у 
ј е 

 
 

ЈАВНИ ПОЗИВ 
за подношење пријава по Програму „Подршка подизању нових засада воћа“ 

 
1. ОПИС ПРОГРАМА 
Програм има за циљ пружити подршку пољопривредним произвођачима са територије 

града Приједора, који су опредјељени за обављање или повећање обима воћарске 
производње и који су у току 2020. године извршили улагања, односно, куповину и садњу 
садница воћа, система за наводњавање и противградне мреже за исти засад. 

Програмом се омогућава додјела средстава у висини од 40%, од укупне вриједности садног 
материјала, система за наводњавање и противградне мреже за исти засад, која не могу бити 
већа од 4.000,00 КМ по једном кориснику.  

Циљна група Програма су произвођачи који су, у текућој години, уписани у Регистар 
пољопривредних газдинстава, као комерцијална или као некомерцијална газдинства, који се 
баве воћарском производњом  или имају намјеру започети са истом. 

Пријаву у име једног домаћинства подноси само један његов члан. Право на одобравање 
средстава може остварити само један члан, у оквиру једног домаћинства. 
 

2. УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПРОГРАМУ 
Услови које произвођачи, учесници Програма, требају испуњавати су: 
1. Да обављају воћарску производњу на територији града Приједора; 
2. Да су, у текућој години, уписани у Регистар пољопривредних газдинстава као 

комерцијална или као некомерцијална газдинства;  
3. Да су у току 2020. године извршили куповину и садњу нових садница воћа система за 

наводњавање и противградне мреже за исти засад; 
4. Да су по Програму засадили нове воћњаке, по следећим воћним врстама:  

 Орас – на минималној површини од 0,3 ха, са минималним бројем садница од 15 
ком/0,1 ха; 

 Љешник – на минималној површини од 0,3 ха, са минималним бројем садница од 50 
ком/0,1 ха; 

 Шљива – на минималној површини од 0,3 ха, са минималним бројем садница од 80 
ком/0,1 ха; 

 Крушка – на минималној површини од 0,3 ха, са минималним бројем садница од 100 
ком/0,1 ха; 

 Јабука – на минималној површини од 0,3 ха, са минималним бројем садница од 200 
ком/0,1 ха; 

 Вишња – на минималној површини од 0,3 ха, са минималним бројем садница од 80 
ком/0,1 ха; 

 Винова лоза – на минималној површини од 0,1 ха, са минималним бројем садница од 
270 ком/0,1 ха; 

 Малина – на минималној површини од 0,1 ха, са минималним бројем садница од 900 
ком/0,1 ха; 

 Јагода - на минималној површини од 0,1 ха, са минималним бројем садница од 3000 
ком/0,1 ха; 



 Купина - на минималној површини од 0,1 ха, са минималним бројем садница од 200 
ком/0,1 ха; 

 Аронија - на минималној површини од 0,1 ха, са минималним бројем садница од 200 
ком/0,1 ха; 

 Боровница – на минималној површини од 0,1 ха, са минималним бројем садница од 
200 ком/0,1 ха. 

 
3. НЕОПХОДНА  ДОКУМЕНТАЦИЈА   

Документација коју подносилац прилаже уз пријаву: 

 Потврда о регистрацији породичног пољопривредног газдинства из текуће године; 

 Доказ о извршеној набавци садног материјала са наведеном воћном врстом, бројем и 
цијеном, издана на име купца/подносиоца пријаве; 

 Рачун или овјерена копија рачуна (фактура и фискални рачун) издана на име 
купца/подносиоца пријаве, за набављени систем за наводњавање и противградну 
мрежу, који се односи на нови засад; 

 Увјерење о здравственом стању садног материјала; 

 Увјерење о сортној чистоћи произвођача садног материјала; 

 Декларација о квалитету садног материјала. 
 

4. РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПРИЈАВА 
Крајњи рок за подношење пријава за учешће у Програму је 30.11.2020. године. 
Уз пријаву се прилаже документација прописана Јавним позивом, као и доказ о уплаћеној 

такси у износу од 2,00 КМ. 
 Неблаговремене пријаве неће се узети у разматрање. 

 
5. ОСТАЛЕ НАПОМЕНЕ 
Јавни позив се објављује у недјељнику „Козарски вјесник“, на огласној табли  Одјељења за 

привреду и пољопривреду, те интернет страници Града Приједора.  
За све додатне информације потенцијални корисници се могу обратити Градској управи 

Приједор (канцеларије број 16 и 19 или на бројеве телефона: 052/211-400, 245-143, 245-194). 
 

 
 
Број: 02-40-3122/20                                                                                                     ГРАДОНАЧЕЛНИК  
 
Датум: 31.07.2020. године                                                                                       Миленко Ђаковић                                                                                                                                                     
 
 


