
 

 
ЈАВНИ  ПОЗИВ  

за пријаву по пројекту "Успостава међуопштинске сарадње у сектору 

пољопривреде на подручју Града Бијељина и Општина Лопаре и 

Угљевик за набавку пластеника за повртарску производњу" 

 

 Општина Лопаре позива физичка лица  која се баве пољопривредном 

производњом и живе на  подручју општине Лопаре да се пријаве за покретање 

пољопривредне-пластеничке  производње.  

 

 Основни критеријуми: 

 Да живи у домаћинству у којем су сви чланови незапослени, односно у којем само 

један члан има запослење. Запослењем се сматра уколико члан домаћинства обавља 

посао за који уплаћује порезе и доприносе из заснованог радног односа. 

 Да  је  произвођач  регистрован  у  АПИФ-у  најмање  3 (три)  мјесеца прије почетка 

 пројекта. 

 Парцела на којем ће се покренути пластеничка производња мора имати прилазни 

пут и стални извор воде одговарајућег квалитета за наводњавање. 

 Подносилац мора несметано располагати са минимум 3000 м
2 

пољопривредног 

земљишта на којем ће се успоставити пољопривредна производња, те да су 

способни за обављање планиране пољопривредне производње. 

 

Додатни критеријуми: 

- предност ће имати подносилац коме је пољопривреда основни и искључиви извор     

прихода пољопривредног домаћинства, 

 

- предност ће имати носиоци газдинстава који су млађи од 35 година, 

 

- домаћинства гдје су жене носиоци газдинстава, 

 

- изјава да није користио донације од поменутог донатора у последњих годину дана, 

 

- да се подносилац захтјева већ бави пластеничком производњом, те да има површину 

под пластеницима минимално 100 м² повртларске производње или да се бави робном 

повртларском производњом на отвореном пољу (културе које су уобичајене у 

пластеничкој производњи). 
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Смјернице за пријаву и потребна пратећа документација: 

 Физичка лица која испуњавају услове позивају се да доставе пријаве, 

укључујући и сву потребну пратећу документацију која је наведена у наставку, 

најкасније до 19.08.2015. год. до 15:00 часова. 

 Пријаве се достављају директно и морају бити предате у затвореној коверти 

насловљене на:  

ОПШТИНА ЛОПАРЕ 

Одјељење за привреду и друштвене дјелатности 

 (Комисија за реализацију пројекта „Успостава међуопштинске сарадње у 

сектору пољопривреде на подручју Града Бијељина и Општина Лопаре и Угљевик)  

Ул. Цара Душана 143 

75240 Лопаре 

– За све додатне информације и појашњења током периода подношења пријава, 

подносиоци захтјева могу директно упутити питања, упите и захтјеве на 

телефон: 055/650-174, 055/ 650-176  – Општина Лопаре 

– Пријаве које не испуњавају основне критеријуме, односно не садрже сву потребну 

документацију везано за основне критеријуме неће бити узете у разматрање. 

Поред обрасца за пријаву, физичка лица која се пријављују за учешће требају да 

доставити следећу пратећу документацију, која је наведена у наставку. 

Попис пратеће документације: 

– Копија личне карте, 

– Кућна листа,  

– Потврда Завода за запошљавање РС за све незапослене чланове домаћинства не 

старија од 30 дана; а за чланове домаћинста која се не воде на евиденцији Завода 

за запошљавање РС, подносилац захтјева доставља овјерену изјаву о радном 

статусу за чланове домаћинства, 

– Доказ о власништву над земљиштем: копија посједовног листа (неовјерена 

копија), 

– Потврда из АПИФ-а према мјесту пребивалишта да је подносиоц регистрован/а 

у Регистру пољопривредних газдинстава у складу са Правилником о 

регистрацији пољопривредних газдинстава, 

– Изјава да се пластеник не може отуђити у наредне три године, 

– Изјава да се бави пластеничком производњом са наведеном површином на којој 

се обавља ова производња или.  

– Изјава да се бави поврлтарском производњом на отвореном пољу и да наведе на 

којој површини. 
 

Избор корисника помоћи на основу овог јавног позива ће вршити именована комисија 

на нивоу Општине. Комисија ће разматрати пријаве у складу са одредбама овог јавног 

позива. Резултати о избору корисника пројеката објавити ће се на огласној табли 

Општинске управе и wеб страници:  www.opstinalopare.com. 
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