
 
 

На основу члана 8. Правилника за реализацију пројекта „Подршка подизању нових 
засада воћа“ („Службени гласник Града Приједор“, број:  20/21) Градоначелник, расписује: 

 
ЈАВНИ ПОЗИВ 

за подношење захтјева за „Подршку подизању нових засада воћа“ 
 
 

Члан 1.  
 

Предмет Јавног позива је подршка пољопривредним произвођачима са територије града 
Приједора за подизање нових засада воћа ароније, боровнице и рибизле, кроз поврат средстава 
за куповину и садњу садница, у току 2021. године. 
 

Члан 2. 
 

Поврат  средстава обезбјеђује се у висини до 40% од висине износа рачуна за набавку 
садног материјала ароније, боровнице и рибизле, а максимални износ средстава који се може 
одобрити једном кориснику је 1.000,00 КМ.  

 
Члан 3. 

 
Право на остваривање поврата средстава  по овом Јавном позиву имају пољопривредни 

произвођачи, који  испуне следећи услов: 

 да у текућој години изврше куповину садница ароније, боровнице и рибизле; 

 да засаде саднице, на територији града Приједора на површини и са бројем садница 
како слиједи: 
- 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 и 
- Рибизла - на минималној површини од 0,1 ха, са минималним бројем садница од 

200 ком/0,1 ха; 
 

Члан 4. 
 

Уз захтјев подносилац прилаже следећу документацију: 
 

1. рачун или овјерену копију рачуна (фактура и фискални рачун) издану на име 
купца/подносиоца пријаве, као и други доказ о извршеној набавци садног материјала са 
наведеном воћном врстом, бројем и цијеном садница, издан на име купца/подносиоца 
пријаве; 

2. увјерење о здравственом стању садног материјала; 
3. увјерење о сортној чистоћи произвођача садног материјала и декларација о квалитету  

садног материјала. 
 



 
Члан 5. 

 
Захтјев и документацију прописану овим Јавним позивом за остваривање права на 

поврат средстава за куповину и садњу садница  ароније, боровнице и рибизле у току 2021. 
године, произвођачи подносе у шалтер сали Градске управе Приједор.  

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.  

Захтјев за остваривање права на поврат средстава за куповину и садњу садница  ароније, 
боровнице и рибизле подноси се на прописаном обрасцу.  
 

Члан 6. 
 
 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 
 

Члан 7. 
 

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: 02-40-7326/21        Замјеник Градоначелникa 

Датум: 01.12.2021. године                                     Жарко Ковачевић                                                                   


