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1. ОПИС ПРОГРАМА   
 

Стратегијом развоја града Приједора од 2014-2024.године, планирана је реализација 
програма под називом  „Подршка подизању пластеника и стакленика“ (Веза: План 
имплементације и индикативни финансијски оквир за 2020.годину (тачка 1.2.1.2.), веза са 
стратешким и секторским циљем/ циљевима СЦ 1, СЕЦ 2). 

Буџетом Града Приједора за 2020.годину, за наведени Програм,  планирана су средства у 
износу од 45.000,00 КМ (Назив потрошачке јединице:Средства за развојне пројекте и подстицај 
запошљавања, економски  код 414100, БП 176 Подршка подизању пластеника и стакленика). 

 
Споразумом, који је прилог овог Програма, 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. ЦИЉ И ОПРАВДАНОСТ ПРОГРАМА 
 

Циљ програма је 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. 

 
Оправданост овог Програма произилази из намјере Градске управе Приједор да допринесе 

развоју пластеничке производње, повећању броја пластеника и површина под пластеницима, на 
подручју града Приједора, као и стицање вјештина потребних заобављање пластеничке 
производње. 

3. ОПИС АКТИВНОСТИ ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ ПРОГРАМА 
 
 За реализацију овог Програма предвиђене су следеће активности: 

 израда Програма, 

 добијање сагласности градоначелника за реализацију Програма, 

 именовање комисије за провођење Програма,  

 покретање Јавног позива за подносиоце пријава, 

 пријава корисника, 

  утврђивање испуњености услова по питању документације, 

 бодовање корисника сходно бодовној листи, 

 теренски обилазак и рангирање корисника, 

 израда Извјештаја, 

 едукација одабраних корисника, 

 потписивање уговора између Града Приједора, донатора и корисника, 

 испорука и постављање пластеника, 

 евалуација и мониторинг. 
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Комисија именована Рјешењем градоначелника обавља следеће активности: 

 утврђује испуњеност услова из тачке 5. Програма,  

 бодује пријаве предвиђене тачком  7. Програма, 

 проводи теренске активности, 

 припрема и организује потписивање уговора, 

 пружа техничку помоћ добављачу при монтажи пластеника, 

 мониторинг и извјештавање градоначелника и донатора о реализацији Програма. 
 

 

4. ОБЈАВЉИВАЊЕ ЈАВНОГ  ПОЗИВА И РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ 
ПРИЈАВА 

 
У складу са Статутом Града Приједора, Стратегијом развоја града Приједора од 2014-

2024.године и Буџетом за 2020. годину, градоначелник даје сагласност за реализацију Програма, 
након чега се расписује Јавни позив којим се  прецизирају предмет, услови, документација, 
критеријуми и рок за достављање пријава. 

Јавни позив се објављује у листу „Козарски вјесник“, огласној табли и сајту Градске управе 
Приједор и сајту донатора. 

Образац пријаве је доступан на Инфо пулту и веб страници Града Приједора.  Уз пријаву се 
прилаже документација прописана Јавним позивом.  

Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узети у разматрање.  
Рок за подношење пријава за учешће у Програму је 15.10.2020.године. 
Против Рјешења о неиспуњавању услова овог Програма, може се изјавити жалба 

Градоначелнику у року од 7 дана од дана пријема истог. Жалба се подноси путем овог органа 
таксирана са 10,00 КМ градске административне таксе, у складу са чланом 7. Одлуке о градским 
административним таксама-пречишћени текст („Службени гласник Града Приједора“, број 6/19), 
тарифни број 2. 
 

5. 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. 
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6.  ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА УЧЕШЋЕ У ПРОГРАМУ 
 
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 са 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. 
 

7. 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. 
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8.  ПОТПИСИВАЊЕ УГОВОРА и ИСПОРУКА ПЛАСТЕНИКА 
 

Након проведених активности Град Приједор и донатор ће са 20 корисника који су испунили 
услове Програма  потписати уговоре о додјели старт-ап пакета, којим ће се регулисати 
међусобна права и обавезе учесника Програма.  

Прије потписивања Уговора, корисници су дужни извршити уплату средестава 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. 

Испоруку пластеника у име донатора, који проводи процес јавне набавке, врши одабрани 
добављач, којем чланови Комисије пружају техничку помоћ у току монтаже објеката на 
територији града Приједора. 
 

9. ИМПЛЕМЕНТАЦИЈА И ПРАЋЕЊЕ ПРОГРАМА 
 
Имплементацију, праћење и контролу уговорених обавеза Програма проводе Одјељење за 

привреду и пољопривреду/Одсјек за пољопривреду и Одјељење за финансије Града Приједора 
и донатор. 
 

10. ЕФЕКТИ ПРОГРАМА 
 

Ефекти реализације Програма „Подршка подизању пластеника“ на подручју Града Приједора 
огледају се у: 

 популаризацији пластеничке производње, 

 повећању броја пластеника,  

 повећању површина под пластеницима,  

 континуираном  наставку сарадње  сарадње Града Приједора са НВО, чији домен рада је 
пољопривредна производња. 

 
 
 
                                                                                                  Одјељење за привреду и пољопривреду 
                                                                                                               
                                                                                                                 
 
                                                                                                                        


