
 

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

Републике Српске", број 97/16 и 36/19), 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 пластеника“, број: 02-3-38/20 од 11.09.2020. године,  градоначелник 
Приједора, р а с п и с у ј е 

 
 

ЈАВНИ ПОЗИВ 
за подношење пријава по Програму „Подршка подизању пластеника“ 

 
1. ОПИС ПРОГРАМА 

Град Приједор у сарадњи са МУСЛИМ АИД Сарајево реализује пројекат „Подршка 
подизању пластеника“, на територији града Приједора. Програм има за циљ економско 
оснаживање незапослених, социјално и материјално угрожених особа и младих особа кроз 
пластеничку производњу и пружање економске подршке руралном становништву 
успостављањем одрживог пољопривредног домаћинства, кроз развој пластеничке 
производње. 

 
Споразумом број: 02-3-38/20, од 07.09.2020. године, потписаним између Града 

Приједора и МУСЛИМ АИД-а Сарајево, предвиђена је сарадња у реализацији суфинансирања 
набавке 20 пакета које чине: пластеник површине од 100 м2  са системом за наводњавање и 
садницама за један производни циклус.  

Финансијско учешће дефинисано наведеним споразумом обављаће се на следећи 
начин:  

 Град Приједор – 40% од  вриједности старт-ап пакета (укупно 21.912 КМ), 

 Донатор – 40% од  вриједности старт- ап пакета (укупно 21.912 КМ) и 

 Учешће корисника – 20% од вриједности старт-ап пакета (укупно 10.956 КМ). 
 
 

2. УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПРОГРАМУ 
Подносилац  пријаве  треба да испуњава следеће услове: 

1. Да живи и обавља пољопривредну производњу у руралном подручју града Приједора, 
2. Да је незапослено лице, 
3. Да је посједник или закупац пољопривредног земљишта, погодног за пластеничку 

производњу, 
4. Да  има могућност наводњавања пластеника, 
5. Да суфинансира 20% вриједности  старт-ап пакета, 
6. Да обавезно присуствује едукацији из области пластеничке производње и 
7. Да подносилац и чланови домаћинства нису остварили право на донацију, додјелу или 

суфинансирање набавке пластеника од стране Града Приједора. 
8. Да не посједује пластеник или да не посједуе пластеник површине веће од 100 м². 

 
3. НЕОПХОДНА  ДОКУМЕНТАЦИЈА   

Документацију за учешће у Програму сачињавају: 

 Пријава на Јавни позив (образац доступан на инфо пулту и веб страници Града 
Приједора), 

 ЦИПС пријава пребивалишта  из текуће године, за подносиоца пријаве, 

 Доказ да јеподносилац пријаве незапослена особа,  

 Доказ да су пунољетни чланови породице подносиоца пријаве незапослене особе, 



 Уколико је подносилац пријаве самохрани родитељ –доставити писмени доказ о 
наведеном, 

 Уколико је подносилац пријаве родитељ особе са инвалидитетом –доставити писмени 
доказ о наведеном, 

 Овјерена кућна листа, 

 Доказ о власништву, посједу или закупу над парцелом пољопривредног земљишта, на 
којој се намјерава обављати пластеничка производња. 

 
4. БОДОВАЊЕ ПРИЈАВА  

Бодовни критеријуми за подносиоца пријаве: 

 Подносилац пријаве незапослен...............................................................................5 бодова, 

 Старосна доб подносиоца пријаве до  40 година........................................................2 бода, 

 Подносилац пријаве особа женског пола.....................................................................2 бода, 

 Подносилац пријаве – самохрани родитељ.................................................................2 бода. 

 Подносилац пријаве – родитељ особе са нвалидитетом............................................2 бода. 

 Незапослени пунољетни члан породице ..........................................................1 члан/1 бод, 

 Подносилац пријаве – родитељ......................................................................1 дијете/1  бод, 
 

Погодност земљишта за пластеничку производњу и могућност наводњавања, на лицу 
мјеста утврђује и бодује Комисија, на следећи начин: 

 Лоши услови (велики нагиб терена, удаљеност пластеника од куће више од 500 м) 
................................1 бод.  

 Добри услови (релативно велики нагиб терена, удаљеност пластеника од куће до 300-
500 м)..................................................2 бода. 

 Јако добри услови (благи нагиб, близу куће, добар приступ, удаљеност пластеника од 
куће 150 – 300 м ) ....................................3 бода. 

 
Социјални аспект (статус подносиоца) на лицу мјеста утврђује и бодује Комисија,  у 

распону бодова од 1 до 5. 
 

Уколико се у коначном збиру за више подносилаца пријава утврди исти број бодова, 
предност у реализацији Програма ће остварити подносиоци млађе животне доби. 
 

 
5. РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПРИЈАВА 
Крајњи рок за подношење пријава за учешће у Програму је 15.10.2020. године. 
Уз пријаву се прилаже документација прописана Јавним позивом, као и доказ о уплаћеној 

такси у износу од 2,00 КМ. 
 Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узети у разматрање. 

 
6. 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/Одјељење за привреду и пољопривреду/Одсјек за пољопривреду или на бројеве 
телефона: 052/211-400, 245-143, 245-194). 
 

 
 
Број: 02-3-38/20                                                                                                              ГРАДОНАЧЕЛНИК  
 
Датум: 14.09.2020. године                                                                                           Миленко Ђаковић                                                                                                                                                     
 
 


