Број: 02-40-1200/19
Датум: 15.04.2019.године
ЈАВНИ ПОЗИВ
за подношење пријава за додјелу помоћи за подршку повратка на
подручју града Приједора за 2019. годину
I - Предмет јавног позива
Предмет Јавног позива је прикупљање пријава за додјелу пластеника и додјелу
средстава за набавку материјала и опреме за изградњу штала, пољопривредне
механизације (мотофрезе) и прикључака за пољопривредну механизацију, која ће бити
додијељена у складу са Програмом о утрошку буџетских средстава-буџетска ставка
“Средства за подршку повратка за 2019. годину” .
Програмом о расподјели буџетских средстава – буџетска ставка “средства за
подршку повратка за 2019. годину” обухваћено је финансирање сљедећих пројеката:
a) Додјела пластеника који ће омогућити производњу расада за љетну и рану
повртларску производњу и производњу поврћа у затвореном простору.
б) Додјела средстава за набавку грађевинског материјала за изградњу шталских
објеката,
ц)
Набавка пољопривредне механизације (мотофрезе) и прикључака за
пољопривредну механизацију
II-Право на подношење пријаве
Пријаву на Јавни позив могу поднијети повратници на простору града Приједора
III-Општи критерији
1. Општи критерији су обавезујући за све потенцијалне кориснике;
1.1 Општи критерији за утврђивање потенцијалних корисника су:
- Да је особа повратник,
- Да посједује имовину и друге ресурсе потребне за бављење пољопривредом или
другом дјелатношћу у вези
са намјеном предметних средстава ,
- Кучна листа,

- Да раније није користио донаторска средства за исте или сличне намјене.
Уз кућну листу морају се приложити родни листови за малољетне чланове, односно
овјерена копија личне карте за пунољетне чланове породице
Докази:
1. Потврда о статус повратника издата од надлежног органа или овјерена изјава
о повратку и фотокопија
личне карте овјерена од стране надлежног органа,
2. ЗК извадак или посједовни лист (оригинал или овјерена копија не старија од 6
мјесеци) или уговор о закупу или другом правном основу за кориштење,
3. Изјава овјерена од стране надлежног органа да раније није користио
донаторска средства за исте или сличне намјене.
IV- Посебни критерији
2. Посебни критерији ће се вредновати приликом избора корисника;
2.1. Посебни критерији за утврђивање потенцијалних корисника су:









социјалне категорије,
цивилне жртве рата,
особе с онеспособљењем/инвалидитетом,
самохрани родитељи, старатељи или хранитељи породице,
шехидске породице/породице погинулог борца,
породице несталих особа и бивши логораши,
незапослене особе,
демобилисани борци и РВИ.

За доказивање статуса лица из тачке ИВ подтачка 2. овог Јавног позива,
подносиоци пријаве достављају увјерења или друге релевантне доказе издане од
стране надлежних органа из којих је видљиво да се ради о посебним категоријама.
V- Објављивање Јавног позива
Јавни позив објавиће се на огласној табли Градске управе Приједор те на wеб страници
града Приједора www.prijedorgrad.org
VI- Рок за подношење пријава
Рок за подношење пријава на предметни Јавни позив са пратећом документацијом је 15
дана од дана објављивања Јавног позива на wеб страници града Приједора
www.prijedorgrad.org

Пријаве се могу доставити лично на протокол Градске управе Приједор сваким радним
даном 7:30 до 15:30, или поштом на адресу: Град Приједор, улица Трг Ослобођења бр. 1,
79101 Приједор, са назнаком „ПРИЈАВА НА ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ДОДЈЕЛУ
БУЏЕТСКИХ СРЕДСТАВА ЗА ПОДРШКУ ПОВРАТКА У 2019. ГОДИНИ” – НЕ
ОТВАРАЈ“.
Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узети у разматрање.
Након истека рока за пријаву, те утврђивања правог стања на терену, Комисија за избор
корисника буџетских средстава за подршку повратка ће сачинити Прелиминарну листу
која ће бити објављена на огласној табли градске управе Приједор.
Образац Пријаве/Изјаве се може добити на Инфо пулту града Приједора.
ГРАДОНАЧЕЛНИК
Миленко Ђаковић

Broj: 02-40-1200/19
Datum: 15.04.2019.godine
JAVNI POZIV
za podnošenje prijava za dodjelu pomoći za podršku povratka na
području grada Prijedora za 2019. godinu
I - Predmet javnog poziva
Predmet Javnog poziva je prikupljanje prijava za dodjelu plastenika i dodjelu sredstava
za nabavku materijala i opreme za izgradnju štala, poljoprivredne mehanizacije (motofreze) i
priključaka za poljoprivrednu mehanizaciju, koja će biti dodijeljena u skladu sa Programom o
utrošku budžetskih sredstava-budžetska stavka “Sredstva za podršku povratka za 2019. godinu”
.
Programom o raspodjeli budžetskih sredstava – budžetska stavka “sredstva za podršku
povratka za 2019. godinu” obuhvaćeno je finansiranje sljedećih projekata:
b) Dodjela plastenika koji će omogućiti proizvodnju rasada za ljetnu i ranu povrtlarsku
proizvodnju i proizvodnju povrća u zatvorenom prostoru.
b) Dodjela sredstava za nabavku građevinskog materijala za izgradnju štalskih
objekata,
c) Nabavka poljoprivredne mehanizacije (motofreze) i priključaka za poljoprivrednu
mehanizaciju
II-Pravo na podnošenje prijave
Prijavu na Javni poziv mogu podnijeti povratnici na prostoru grada Prijedora
III-Opšti kriteriji
1. Opšti kriteriji su obavezujući za sve potencijalne korisnike;
1.1 Opšti kriteriji za utvrđivanje potencijalnih korisnika su:
- Da je osoba povratnik,
- Da posjeduje imovinu i druge resurse potrebne za bavljenje poljoprivredom ili drugom
djelatnošću u vezi
sa namjenom predmetnih sredstava ,

- Kućna lista,
- Da ranije nije koristio donatorska sredstva za iste ili slične namjene.
Uz kućnu listu moraju se priložiti rodni listovi za maloljetne članove, odnosno ovjerena
kopija lične karte za punoljetne članove porodice
Dokazi:
4. Potvrda o status povratnika izdata od nadležnog organa ili ovjerena izjava o povratku
i fotokopija
lične karte ovjerena od strane nadležnog organa,
5. ZK izvadak ili posjedovni list (original ili ovjerena kopija ne starija od 6 mjeseci)
ili ugovor o zakupu ili drugom pravnom osnovu za korištenje,
6. Izjava ovjerena od strane nadležnog organa da ranije nije koristio donatorska
sredstva za iste ili slične namjene.
IV- Posebni kriteriji
2. Posebni kriteriji će se vrednovati prilikom izbora korisnika;
2.1. Posebni kriteriji za utvrđivanje potencijalnih korisnika su:









socijalne kategorije,
civilne žrtve rata,
osobe s onesposobljenjem/invaliditetom,
samohrani roditelji, staratelji ili hranitelji porodice,
šehidske porodice/porodice poginulog borca,
porodice nestalih osoba i bivši logoraši,
nezaposlene osobe,
demobilisani borci i RVI.

Za dokazivanje statusa lica iz tačke IV podtačka 2. ovog Javnog poziva, podnosioci prijave
dostavljaju uvjerenja ili druge relevantne dokaze izdane od strane nadležnih organa iz
kojih je vidljivo da se radi o posebnim kategorijama.
V- Objavljivanje Javnog poziva
Javni poziv objaviće se na oglasnoj tabli Gradske uprave Prijedor te na web stranici grada
Prijedora www.prijedorgrad.org
VI- Rok za podnošenje prijava
Rok za podnošenje prijava na predmetni Javni poziv sa pratećom dokumentacijom je 15 dana
od dana objavljivanja Javnog poziva na web stranici grada Prijedora www.prijedorgrad.org

Prijave se mogu dostaviti lično na protokol Gradske uprave Prijedor svakim radnim danom
7:30 do 15:30, ili poštom na adresu: Grad Prijedor, ulica Trg Oslobođenja br. 1, 79101
Prijedor, sa naznakom „PRIJAVA NA JAVNI POZIV ZA DODJELU BUDŽETSKIH
SREDSTAVA ZA PODRŠKU POVRATKA U 2019. GODINI” – NE OTVARAJ“.
Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje.
Nakon isteka roka za prijavu, te utvrđivanja pravog stanja na terenu, Komisija za izbor korisnika
budžetskih sredstava za podršku povratka će sačiniti Preliminarnu listu koja će biti objavljena
na oglasnoj tabli gradske uprave Prijedor.
Obrazac Prijave/Izjave se može dobiti na Info pultu grada Prijedora.
GRADONAČELNIK
Milenko Đaković

