РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА ЛОПАРЕ
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Број: 02/3-014-1/164
Датум: 11.11.2019. године.

На основу члана 59. и 82. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике
Српске“, број: 97/16 и 36/19) и члана 67. и 88. Статута општине Лопаре („Службени
гласник општине Лопаре“, број: 6/17), а у вези са Уговором закљученим између Општине
Лопаре и Савјета Европе број 02/1-014-129 од 09.07.2019. године, Начелник општине
расписује
ЈАВНИ ПОЗИВ
ЗА ДОДЈЕЛУ САДНОГ МАТЕРИЈАЛА КОЈИ СЕ СУФИНАНСИРА СРЕДСТВИМА
САВЈЕТА ЕВРОПЕ И БУЏЕТА ОПШТИНЕ ЛОПАРЕ
Општина Лопара, у оквиру пројекта „Успостављање међуопштинске сарадње у области
пољопривреде општина Лопаре и Челић“ расписује јавни позив за додјелу садног
материјала шљиве физичким и правним лицима са подручја општине Лопаре. Укупне
расположиве количине садница 4.150 комада (2.800 комада сорте “чачанке родне” и 1.350
комада сорте “стенлеј”).
Критерији за одабир корисника:
- да корисник има регистровано пољопривредно газдинство у АПИФ-у,
- да посједује искуство у бављењу воћарством,
- да постоји повољна путна комуникација до парцела.
Одабрани корисници су дужни извршити анализу земљишта, као и припрему парцела за
садњу уз примјену савремених агротехничких мјера и метода садње (орање, ђубрење и
копање рупа).
Трошкове садње и одржавања воћњака сносит ће одабрани корисници.
Јавни позив за подношење пријава остаје отворен до 19.11.2019. године и биће објављен
на интернет страници општине Лопаре и огласној табли Општине.
Пријавни образац се може преузети у општини Лопаре на инфо пулту сваким радним
даном од 8h до 16h или на интернет страници општине Лопаре
http://www.opstinalopare.com.
Пријава треба садржати:
- попуњен пријавни образац,
- фотокопију личне карте подносиоца пријаве на Јавни позив,
- фотокопију потврде из АПИФ-а, канцеларија Лопаре за носиоца пољопривредног

газдинства,
Пријаве са документацијом у затвореној коверти са назнаком „За комисију за додјелу
садног материјала у оквиру пројекта - Успостављање међуопштинске сарадње у области
пољопривреде општина Лопаре и Челић - НЕ ОТВАРАТИ“ предавати на пријемном
шалтеру општине Лопаре или слати на адресу:
Општина Лопаре
Цара Душана 143
75240 Лопаре
Након одабира корисника Комисија ће на терену вршити провјеру достављених захтјева и
испуњености услова.
Детаљније информације о Јавном позиву могу се добити у општини Лопаре, канцеларија
број 136 и 138 сваким радним даном од 8 до 16h или на телефон број 055/650-176, локали
119 и 133, контакт особе Драгана Јањић и Радислав Давидовић.
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