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1. Опште информације 
 
Семберија и Мајевица су подручја са традицијом у пољопривредној производњи, са 
одговарајућим земљишним потенцијалом, климом, географским положајем и уоченим 
порастом броја пољопривредних произвођача у области пластеничке производње. 
 
Град Бијељина располаже са 53.926 ха обрадивих површина, што чини 72% од укупне 
површине општине, од чега се на оранице односи око 50.000 ха. Општина Лопаре 
располаже са 16.830 ха обрадивих површина, од чега je 45% ораницa, док на подручју 
општине Угљевик располаже се са 9.259 ха обрадивог земљишта. Према подацима из 
АПИФ-а број регистрованих пољопривредних газдинстава на подручју Града Бијељина 
је 8.373 (17.04.2013. године), на подручју општине Лопаре је 1.115 (подаци за 2013. 
годину), а на подручју општине Угљевик 632 регистрована пољопривредна газдинства. 
 
Код свих поменутих општина пољопривреда заузима важно мјесто у стратегијама 
развоја. Јасно је опредјељење општина да кроз разне пројекте подрже ове секторе. 
 
С друге стране постоји и велики интерес представника прерађивачке индустрије       
(АД „Сава“ Бијељина, ДОО „Танасић“ Дворови, „Натура Фоод“ Балатун, ДОО 
„Спектар дринк“), за ширење сировинске базе на овом подручју. 
 
Међутим, динамичнији развој овог сектора спречава недовољна количина производа 
који одговарају потребама тржишта и прерађивачке индустрије.  
 
Овим пројектом ће бити успостављено међуопштинско партнерство Бијељине, Лопара 
и Угљевика, које ће допринијети укупном развоју пољопривреде ове регије. Са друге 
стране биће значајно подржан сектор пластеничке производње као дјелатност којa у 
кратком року може да понуди одређен број радних мјеста у сеоским подручјима. 
 
Циљ пројекта је успостављање Савјетодавног међуопштинског тијела за сектор 
пољопривреде које ће давати стручне препоруке општинским управама. На основу тих 
препорука надлежна Одјељења ће усмјеравати буџетска средства на најучинковитији 
начин у пројекте и мјере које ће довести до бржег раста у области пољопривредне 
производње. 
 
Заједничким међуопштинским тјелом које ће имати превасходну савјетодавну, као и 
улогу брже и лакше комуникације између произвођача и прерађивача, превазићи ће се 
уочене препреке.  
 
Савјетодавно стручно тијело чиниће представници: три локалне самоуправе, које и 
иницирају оснивање тијела, представници примарних  произвођача, представници 
прерађивача, као и представници Ресора за пружање стручних услуга у сектору 
пољопривреде - подручна једниница Бијељина и Аграрног фонда Града Бијељина. 
 
Путем препорука савјетодавног тијела ускладиће се доношење и примјена мјера у 
области пољопривреде у све три локалне заједнице,  засновано на стручном приступу и 
снажнијој вези између произвођача, прерађивача, локаних самоуправa, подручне 
савјетодавне службе, Аграрног фонда, што може да у краћем времену значајно 
унаприједи области пољопривреде. 

Пројекат ће допринијети повећању површина за производњу у заштићеном простору  
који је  најинтензивнији вид производње, посебно поврћа, у којем се остварују приноси 
неколико пута већи од приноса на отвореном пољу. Промоцијом пластеничке 
производње и потребном обуком заинтересованих пољопривредника омогућиће се и 
већи приноси,  приходи и допринијети  бољем економском расту у цјелини. Планирано 
је и одржавање шест семинара на којим ће се пољопривредни произвођачи упознати  са 
основним принципима производње у заштиченом простору и ГЛОБАЛ ГАП 
сертификације. 

Овим пројектом планирано је подизање 24 пластеника и реализација производње на око      

9.600 м
2
 заштићеног простора. У пројекат ће бити укључено 24 домаћинстава.  



3 

 

Посљедица тога би био раст прихода, као и раст броја новоотворених радних мјеста у 

сеоским подручјима и јачање прерађивачког сектора. 

Предвиђа се да ће кроз Пројекат најмање 48 лица наћи ново запослење и на тај начин 

обезбијети приходе за себе и своје породице. (Према опште прихваћеним стандардима 

за рад у пластеницима површине 400 м² потребно је упослити најмање двије радно 

способне особе). 

 

2. Циљеви  

Општи циљ: Створени предуслови за унапређење статуса пољопривреде на подручју 

Града Бијељина и општина Лопаре и Угљевик успостављањем Међуопштинског савјета 

за пољопривреду. 

Специфични циљ: 

1.Успоставити одрживе механизаме за међуопштинску сарадњу за пољопривредну 

производњу.  

2.Повећати површине у затвореном простору минимално 3% на подручју Бијељине, 

Лопара и Угљевика до краја октобра 2015.године.  

 

 

3. Намјена 
 

Сваки корисник ће добити следећи пакет за покретање пољопривредне производње: 

 

1. Пластеник од 400 м
2
 са системом за наводњавање,  

 

НАПОМЕНА: Наведени пакет за покретање пољопривредне производње се не 

може мијењати нити прилагођавати захтјевима и жељама подносилаца пријаве.  

 

Од подносиоца се очекује да осигура између 2.500 м
2
 и 3.000 м

2
 земљишта на којем ће 

се покренути ова производња, затим стабилан извор воде, припрему земљишта за 

садњу, те да се придржавају стручних упута и уговорних одредби.  

 

Током читавог процеса и трајања Пројекта биће обезбијеђена стручна и техничка помоћ 

и едукација подносилаца у складу са добрим пољопривредним праксама. 

 

Одабрани подносиоци ће потписати уговор са ЈЛС са које долази, гдје ће бити 

дефинисана права и обавезе по питању бесповратне помоћи. 

 

Право учешћа имају сва физичка лица која испуњавају опште и додатне критерије и 

која су спремна да обезбиједе и испуне тражене услове. 

 

 

Непотпуне пријаве се неће узимати у разматрање. 
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4. Критерији за пријаву физичких лица 
 

Општина Лопаре позива сва физичка лица на пријаву по пројекту „Успостава 

међуопштинске сарадње у сектору пољопривреде на подручју Града Бијељина и 

Општина Лопаре и Угљевик“. 

 

За набавку пластеника за повртарску производњу. 

 

Пријавити се могу физичка лица која  се баве пољопривредном производњом  и живе 

на  подручју Општине Лопаре. 

 

 

Сваки  подносилац   захтјева  (физичко лице)  треба  испунити  основне критерије: 

 

 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 критерији:  

 

- 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). 

 

 

Уколико је укупан број потенцијалних корисника који испуњавају наведене услове 

већи од броја корисника који могу бити подржани, предност се даје вишечланим 

домаћинствима те домаћинствима која у свом саставу имају особе које испуњавају 

више критерија (нпр. са особама без примања). 
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5. Смјернице за пријаву и потребна пратећа документација: 

 
Физичка лица која испуњавају услове се позивају да доставе пријаве, укључујући и сву 

потребну пратећу документацију која је наведена у наставку, најкасније до 

19.08.2015. год. до 15:00 сати.  

 
Пријаве које се достављају директно 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 
 

 

а) За све додатне информације и појашњења током периода подношења пријава, 

подносиоци захтјева могу директно упутити питања, упите и захтјеве на тел:  

055/650-174, 055/650-176 Општина Лопаре. 

б) 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 

доставити следећу додатну (пратећу) документацију, која је наведена у наставку. 

 

Попис пратеће документације: 

 

 Копија личне карте 

 Кућна листа  

 Потврда са бироа 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 надлежне општинске службе или АПИФ-а према мјесту 

пребивалишта да је подносиоц регистрован/а у Регистар 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. 
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6. Улоге и одговорности страна  

 
Одабрана физичка лица ће морати потписати Изјаву о сагласности, којом изражавају 

своју спремност да задовоље следеће захтјеве: 

 пружање информација на захтјев Градске или Општинске управе;  

 учешће у обуци организираној од стране Градске (Општинске) управе; 

 достављање свих релевантних информација;  

 приступ информацијама током посјета у циљу процјене имплементације 

пројекта. 

 

(Изјава о сагласности дата је у прилогу овог документа на страници бр. 9). 

 

 

7. Процес одабира  

 
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. 

 

Избор корисника ће се одвијати у двије фазе, укључујући: 

 

Прва фаза: Усклађеност и евалуација пријаве по критеријима из јавног позива 

Комисија за одабир проводи: 

  Преглед пријава и преглед усклађености пријаве с административним 

захтјевима;  

 Провјерава да ли је достављена сва потребна документација;  

 Врши вредновање и бодовање пријава физичких лица.  

 

Друга фаза: Теренске посјете и процјена физичких лица/коначни одабир 

 Комисија  ће  проводити  теренску  посјету  код  одабраних  физичких  лица  из 

прве фазе.  

 Комисија ће процијенити тачност информација наведених у обрасцу за пријаву. 
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Пријава за помоћ за комерцијално орјентисане пољопривредне произвођаче 

ИНФОРМАЦИЈЕ О ПОДНОСИОЦУ ПРИЈАВЕ 

Име и презиме: 

Датум рођења: ЈМБГ: Број телефона: 

Адреса: 

Општина: 

Информације о члановима домаћинства 

Име и презиме ЈМБГ Породични однос Старост 
    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 

ПОДАЦИ О СОЦИЈАЛНОМ СТАТУСУ ПОДНОСИОЦА 

Радни статус (за чланове домаћинства између 18 и 65 година старости) 

Име и презиме члана домаћинства Запослен/а Незапослен/а  
Студент/ица 

Пензионер/ка 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

СТАТУС ПОЉОПРИВРЕДНЕ ПРОИЗВОДЊЕ 

Наведите којом се пољопривредном  

дјелатношћу бавите?                                          

(ратарство,повртарство, сточарство и др.) 

 

Наведите површине које имате под 

пластеницима? 
                                                           м

2
  

Наведите годишње приносе које сте 

остваривали ?  
(у пластеницима – паприка, парадајз, 

краставац) 

                                                             

                                                          

                                               кг 

 

Колико дуго се бавите овом врстом 

производње? 
  

Гдје и коме продајете своје 

производе? 
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Да ли се бавите производњом на отвореном:  

Да                          Не  

Ако је одговор „Да“ наведите биљне културе и површину:  

 

 

 

 

 

Производња у пластенику 

Приоритет 1. Приоритет 2. Приоритет 3. Приоритет 

Производ    

Ја, ________________________________________, овим потврђујем тачност наведених 

података и прихватам да нетачност навода у овој пријави значи дисквалификацију мог 

домаћинства из овог јавног позива: “Успостава међуопштинске сарадње у сектору 

пољопривреде на подручју Града Бијељина и Општина Лопаре и Угљевик“.  

Потпис:  Датум: 
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ИЗЈАВА О САГЛАСНОСТИ 

 

 

Ја, _____________________________________ /име и презиме подносиоца пријаве/, сагласан сам 

да на захтјев Општине Лопаре осигурам следеће: 

 пружање информација на захтјев Општине Лопаре;  

 учешће у обуци организираној од стране Града Бијељина; 

 достављање свих релевантних информација;  

 приступ информацијама током посјета у циљу процјене имплементације пројекта. 

 

 

Потпис: ____________________     Датум: ___________________ 
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