РЕПУБЛИКА СРПСКА
ГРАД ДОБОЈ
ГРАДОНАЧЕЛНИК
Хиландарска 1, 74000 Добој; Tелефон/факс: +387 53 242 001/242 002
Е-mail: gradonacelnik@doboj.gov.ba; www.doboj.gov.ba

Број: 02-022-2221/19
Добој: 05.11.2019.године
На основу члана 59. Закона о локалној самоуправи (Службени гласник Републике Српске, број 97/16,
36/19), члана 77. Статута Града Добој (Службени гласник Града Добој, број 1/17), члана 4. Одлуке о
поступку и критеријумима за избор корисника пројекта „Подршка руралном становништву у
генерисању прихода на територији Града Добоја“ број 02-022-2212/19 од 05. 11. 2019. године и
Уговора о додјели средстава у склопу Финансијског механизма за финансирање пројеката
интегрисаног и одрживог развоја у Републици Српској 2018/2019, број: 07/1-39-3/19 од 01.07.2019.
године, закључен између Фонда за развој и запошљавање Републике Српске а.д. Бања Лука и Града
Добоја, Градоначелник расписује
ЈАВНИ ПОЗИВ
ЗА ОДАБИР КОРИСНИКА ПРОЈЕКТА „ПОДРШКА РУРАЛНОМ СТАНОВНИШТВУ У
ГЕНЕРИСАЊУ ПРИХОДА НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА ДОБОЈА“, ПУТЕМ
СУФИНАНСИРАЊА
I ПРЕДМЕТ ЈАВНОГ ПОЗИВА
Предмет Jавног позива је одабир корисника пројекта „Подршка руралном становништву у генерисању
прихода на територији града Добоја“ који реализује Град Добој кроз финансијски механизам за
финансирање пројеката интегрисаног и одрживог локалног развоја у Републици Српској 2018/2019 за
чије функционисање су средства обезбиједили Влада Републике Српске, путем Министарства
финансија, Влада Швајцарске путем Развојног програма Уједињених нација у БиХ (UNDP БиХ) и Град
Добој.
II ОПШТЕ ИНФОРМАЦИЈЕ
Финансијски механизам за финансирање пројеката интегрисаног и одрживог развоја успостављен је у
оквиру Пројекта интегрисаног локалног развоја (ILDP), као заједничког пројекта Владе Швајцарске и
Развојног програма Уједињених нација у БиХ (UNDP БиХ), чији је циљ да допринесе консолидацији
стратешког планирања и системском управљању развојем на локалном нивоу у БиХ.
Кроз Финансијски механизам за финансирање пројеката интегрисаног и одрживог развоја обезбјеђује
се финансијска подршка за реализацију стратешких развојних пројеката који доприносе унапређењу
јавних услуга и смањењу сиромаштва и социјалне искључености рањивих група становништва у ILDP
партнерским јединицама локалне самоуправе.
У складу са Смјерницама за одабир пројектних идеја за финансијску подршку из Фонда за подстицај
локалног развоја, Град Добој је кандидовао пројекат „Подршка руралном становништву у генерисању
прихода на територији града Добоја“ из Ревидиране стратегије развоја Града Добоја за период 20162020. година, који је и прихваћен.
Пројектом је предвиђена додјела пластеника са пратећом опремом, садног материјала и
прихране и заштитних средстава за 20 незапослених жена из руралних подручја, путем
суфинансирања.

Град Добој пројектом обезбјеђује:
1. 20 ком пластеника са пратећом опремом:
I.
Пластеник - површина 200 m2, димензије пластеника 6,3 m x 32 m x 3 m, бетонске стопе 40
cm x 40 cm x 40 cm, фолија 200 микрона. Гаранција на конструкцију 7 година, а на фолију
4 године.
II.
Пратећа опрема – цријево кап по кап, доводна цијев, 8 прикључница са вентилима,
пластично буре запремине 500 l, малч фолија бушена 4 x 32 m.
Најкасније мјесец дана од дана потписивања уговора са Градом Добојем, пластеник са пратећом
опремом се додјељује кориснику на кориштење на период од 3 године. Након периода од 3 године
пластеник са опремом прелази у трајно власништво кориснику.
2. 13.600 ком садног материјала – паприке „Blocky“. Садни материјал биће обезбијеђен прве
године пројекта.
3. 20 пакетa прихране и заштитних средстава: Тиаметоксам 8 g, Аминокиселине 200 ml, Пропинеб
200 ml, Метилаксил 500 g, Бакар 500 g, Спиносад 200 g, Абамектин 200 ml, Бифетрин 50 ml,
Хлорантралипилон 200 ml, Плоче љепљиве 2 ком, Калциум фолио 2 ком, Калиум фолио 2 ком,
NPK 13-40-13 водоотопиво, NPK 12-12-36 водотопиво, Калциум 10 ком, Калиум 50 ком, АН 20
ком, Боскалид 200 g.
Прихрана и заштита, као и садни материјал, биће обезбјеђена прве године пројекта.
4. Савјетовање и подршка од стране стручне службе Одјељења за пољопривреду Града Добоја;
Такође, пројектом су предвиђене 2 едукације и 6 теренских посјета од стране стручних предавача.
Град Добој је започео реализацију датог пројекта и позива све заинтересоване који испуњавају
услове јавног позива да поднесу пријаву.
Јавни позив је отворен од 06.11.2019. године до 15.11.2019. године.
III СМЈЕРНИЦЕ ЗА ПРИЈАВУ
Пријаву на Јавни позив могу поднијети незапослене жене из руралног подручја града Добоја (изван
градске зоне).
Пријава на Јавни позив се врши на пријавном обрасцу који је саставни дио Јавног позива.
Пријава поднијета у било којој другој форми неће бити прихватљива.
Текст Јавног позива и пријавни образац се могу преузети са званичне интернет странице Градске
управе Града Добој или на инфо пулту Градске управе.
Пријавни образац потписује апликант и уноси своје личне податке.
Уз пријавни образац је потребно доставити сву пратећу документацију којом се доказује статус
носиоца и чланова домаћинства, како је наведено у ставу VI Јавног позива.
Пријава се подноси лично на инфо пулту Градске управе Добој у затвореној коверти са назнаком
„Пријава на Јавни позив за одабир корисника пројекта „Подршка руралном становништву у
генерисању прихода на територији града Добој“ - не отварати“.
Непотпуне пријаве неће се узимати у обзир.
IV КРИТЕРИЈУМИ ЗА ОДАБИР КОРИСНИКА
1. ЕЛИМИНАТОРНИ КРИТЕРИЈУМИ
1) Апликант мора бити незапослена жена;
2) Носилац и чланови домаћинства имају стално и стварно пребивалиште на територији града
Добоја,
3) Носилац или члан домаћинства има у власништву, у посједу или под закупом минимално 0,05
ha (500 m2) земљишта на подручју града Добоја, које је погодно за постављање пластеника, у

непосредној близини стамбеног објекта у којем станују и са приступом води (минимално 500
l дневно за потребе пластеника),
4) Учешће у суфинансирању за набавку пластеника са пратећом опремом, расадног материјала,
средстава прихране и заштитних средстава у укупном износу од 640,00 КМ;
5) Обавезна регистрација комерцијалног или некомерцијалног пољопривредног газдинства,
најкасније до 31.12.2019. године, у Агенцији за посредничке, информативне и финансијске
услуге РС - АПИФ, на период од минимално 3 године;
6) Обавезно учлањење у Удружење пољопривредника „Вучијак“ Подновље, најкасније до
31.12.2019.године, на период од минимално 3 године (Учлањењем у ово удружење, које је по
подацима од стране Одјељења за пољопривреду најактивније на територији града Добоја,
стичу се услови за лакши наступ на тржишту, повољнију набавку садног материјала и
репроматеријала и лакше остваривање права на подстицајна средства за уговорену
производњу).
Испуњавање свих пет наведених критеријума је обавезујуће за све потенцијалне кориснике.
2. ОСНОВНИ КРИТЕРИЈУМ
1)
2)
3)
4)
5)

Домаћинство са пет и више чланова,
Домаћинство без сталних мјесечних прихода,
Домаћинство са сталним мјесечним приходима по члану испод 400,00 КМ,
Домаћинство чији су мјесечни приходи социјални приходи,
Домаћинство чији је једини извор мјесечних прихода пољопривреда,

Испуњавање најмање једног од 6 наведених основних критеријума је обавезујуће за све потенцијалне
кориснике приликом административне провјере.
3. ДОПУНСКИ КРИТЕРИЈУМИ
1) Располагање материјалним ресурсима (прибор, алати, машине и сл),
V НАЧИН БОДОВАЊА
2. ИСПУЊЕНОСТ ОСНОВНИХ КРИТЕРИЈУМА
Број чланова домаћинства
Висина мјесечних прихода по члану домаћинства (КМ)
0,00 КМ
Од 1,00 до 100,00 КМ
Од 101,00 до 200,00 КМ
Од 201,00 до 300,00 КМ
Од 301,00 до 400,00 КМ
401,00 КМ и више
Извор мјесечних прихода домаћинства
Социјална помоћ, стална новчана помоћ или социјални приходи по
основу социјалне заштите, кућне његе или помоћи исте или сличне
категорије
Пољопривредна производња
Радни однос на (не)одређено вријеме носиоца или бар једног члана
домаћинства
Апликант
Незапослена жена (до 35 година старости)
Незапослена жена, родитељ малољетног дјетета
Самохрани родитељ

Одговор

Број бодова
1 члан = 1 бод
5
4
3
2
1
0
2

1
0
1
1
1

Жртва насиља у породици
Чланови домаћинства
Дјеца предшколског узраста
Дјеца школског узраста
Студенти
Дјете и/или особа са сметњама у развоју
Незапослена млада особа (до 35 година старости)
Незапослени родитељ малољетног дјетета
Самохрани родитељ
Жртва насиља у породици
3. ИСПУЊЕНОСТ ДОПУНСКИХ КРИТЕРИЈУМА
Искуство у пластеничкој производњи
Без искуства
Са искуством
Располагање материјалним ресурсима (прибор, алати, машине и
сл)
У посједу
Планирају се набавити у власништво
Планирају се уговарати у складу са потребама

1

Одговор

3. ТЕРЕНСКА ОЦЈЕНА КОМИСИЈЕ ЗА ИЗБОР КОРИСНИКА
Оцјена општих агро-техничких услова за пластеничку производњу
поврћа у домаћинству

1 члан = 1 бод
1 члан = 1 бод
1 члан = 1 бод
1 члан = 1 бод
1 члан = 1 бод
1 члан = 1 бод
1 члан = 1 бод
1 члан = 1 бод
Број бодова
1
2

3
2
1

од 1 до 5
бодова

VI ПОТРЕБНА ДОКУМЕНТАЦИЈА
1.

ПОТРЕБНА ДОКУМЕНТАЦИЈА КОЈОМ СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ
ЕЛИМИНАТОРНИХ КРИТЕРИЈУМА

1. Потврда Филијале ЈУ Завод за запошљавање Републике Српске у Добоју да се налази на

2.
3.
4.

5.

евиденцији незапослених лица или попуњена изјава о незапослености која је саставни дио
Јавног позива,
Потврда о пребивалишту за сваког члана домаћинства издата од стране надлежног органа,
Изјава о располагању земљиштем минималне површине 0,05 ha (500 m2) овјерена од стране
надлежног органа локалне самоуправе,
Овјерена изјава да ће одaбрани корисник суфинансирати набавку пластеника са пратећом
опремом, расадног материјала, средстава прихране и заштитних средстава у укупном износу од
640,00 КМ. Износ у цијелости ће се уплатити на жиро-рачун Града 555-300-00447082-35,
најкасније 7 дана након потписивања Уговора;
Овјерена изјава да ће одaбрани корисник, најкасније до 31.12.2019. године, регистровати
комерцијално или некомерцијално пољопривредно газдинство у Агенцији за посредничке,
информативне и финансијске услуге РС - АПИФ, на период од минимално 3 године и да ће се
најкасније до 31.12.2019. године учланити у Удружење пољопривредника „Вучијак“ из
Подновља.

Подносиоци пријава који се нађу на прелиминарној листи корисника ће бити обавезни да у року од
седам дана од дана објављивања прелиминарне листе корисника доставе посједовни лист, Уговор о
поклону или Уговор о закупу предметне парцеле земљишта (на период од минимално 3 године, од дана
потписивања Уговора о додјели пластеника расадног материјала, средстава прихране и заштитних
средстава ). У супротном ће њихова пријава бити одбачена.

2.

ПОТРЕБНА ДОКУМЕНТАЦИЈА КОЈОМ СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ОСНОВНИХ
КРИТЕРИЈУМА

1. Кућна листа,
2. Потврда Пореске управе у Добоју о висини и изворима прихода за све пунољетне чланове

домаћинства,
3. Потврда Филијале ЈУ Завод за запошљавање Републике Српске у Добоју за све незапослене

4.

5.
6.
7.

8.
9.

3.

пунољетне чланове домаћинства да се налазе на евиденцији незапослених лица (уколико је
примјенљиво),
Потврда ЈУ Центар за социјални рад Добој о кориштењу социјалне помоћи, сталне новчане
помоћи или социјалних прихода по основи социјалне заштите, кућне његе или помоћи исте или
сличне категорије (уколико је примјенљиво),
Платне листе за запослене пунољетне чланове домаћинства (уколико је примјенљиво),
Последњи пензиони чек/ови члана/ова домаћинства (уколико је примјенљиво),
Потврда ЈУ Центар за социјални рад Добој о статусу самохраног родитеља или Извод из
матичне књиге умрлих, извод из матичне књиге вјенчаних - за супружника (уколико је
примјенљиво),
Потврда ЈУ Центар за социјални рад Добој о статусу жртве насиља у породици (уколико је
примјенљиво),
Потврда о школовању/редовном студирању члана/ова домаћинства издата од стране надлежне
високошколске институције (уколико је примјенљиво).
ИСПУЊЕНОСТ ДОПУНСКИХ КРИТЕРИЈУМА

Испуњеност допунских критеријума је предмет комисијске процјене на терену.
VII ПРОЦЕС ИЗБОРА КОРИСНИКА
Носилац процеса је Комисија за одабир крајњих корисника пројекта „Подршка руралном
становништву у генерисању прихода на територији града Добој“ (у даљем тексту: Комисија).
Процес ће се одвијати у двије фазе:
1. ОТВАРАЊЕ И БОДОВАЊЕ ПРИСТИГЛИХ ПРИЈАВА
По затварању Јавног позива Комисија ће отворити пристигле пријаве и утврдити да ли су потпуне и да
ли испуњавају све елиминаторне и најмање један основни критеријум из IV става Јавног позива.
Пријаве које не испуњавају све елиминаторне и најмање један основни критеријум, Комисија неће даље
разматрати.
Пријаве које испуне све елиминаторне и најмање један основни критеријум, Комисија ће бодовати у
складу са ставом V Јавног позива.
2. ТЕРЕНСКА ПРОВЈЕРА
Комисија ће кроз теренске обиласке провјерити вјеродостојност података наведених у пријавама и дати
оцјену постојећих агро-техничких услова за пластеничку производњу поврћа.
У случају да утврди да су наведни подаци који се односе на испуњеност свих елиминаторних и најмање
једног основног критеријума лажни, Комисија ће одбацити пријаву као неприхватљиву.
У случају да утврди да се наведени подаци који се односе на степен испуњености основних и додатних
критеријума, не подударају са стварним стањем, Комисија ће кориговати бодовну листу.
Уколико укупан број потенцијалних корисника буде већи од броја корисника који се могу подржати
кроз пројекат, предност ће се дати пријавама са већим бројем бодова.
Прелиминарна листа корисника биће објављена на службеној интернет страници и на огласној табли
Градске управе Града Добоја.

Подносиоци пријава могу уложити приговор на прелиминарну листу, уз одговарајући доказ, у року од
седам дана од дана објављивање прелиминарне одлуке.
Приговор се подноси Комисији за одабир крајњих корисника пројекта „Подршка руралном
становништву у генерисању прихода на територији града Добој“, а предаје се на протокол у шалтер
сали Града Добоја.
Комисија ће писаним путем обавијестити подносиоца приговора о одлуци донешеној по његовом
приговору и утврдити коначну листу корисника у року од седам дана од истека рока за подношење
приговора.
Коначна листа корисника биће објављена на службеној интернет страници и на огласној табли Градске
управе Града Добоја.
На коначну листу корисника неће бити могуће уложити приговор.
Изабрани корисници и Град Добој ће потписати Уговор о додјели пластеника са пратећом опремом,
средствима за прихрану и заштитним средствима, који ће садржати одредбе о међусобним правима и
обавезама, као и о начину праћења те начину и роковима извјештавања у вези са постављањем и
кориштењем пластеника.
У случају да одабрани корисник не испуни своје обавезе дефинисане Уговором, Град Добој ће
једнострано раскинути Уговор, ангажовати фирму о трошку Kорисника, која ће демонтирати и одвести
пластеник. Ова мјера ће бити извршена у случају да корисник: не изврши уплату од 640,00 КМ у
дефинисаном року; не изврши регистрацију свог домаћинства као комерцијално или некомерцијално у
АПИФ-у, најкасније до 31.12.2019.године; не учлани се у Удружење пољопривредника „Вучијак“
Подновље, најкасније до 31.12.2019. године; одјави своје комерцијално или некомерцијално домаћинство
из АПИФ-а у периоду краћем од 3 године од дана регистрације; не односи се са пажњом правог домаћина
према опреми, када корисник нема право на поврат износа суфинансирања. Ако ова мјера буде проведена
према неком од корисника, Град Добој ће Уговор и пластеник са опремом понудити корисницима који
нису имали довољно бодова да буду одабрани у првом кругу.
У случају да одабрани корисник отуђи, уступи, препрода или уништи пластеник са опремом за вријеме
трајања пројекта од 3 године, Град Добој ће од корисника наплатити укупну набавну вриједност
пластеника са опремом, заједно са затезним каматама, умањен за износ суфинансирања.

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Борис Јеринић

ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ИЗБОР КОРИСНИКА ПРОЈЕКТА
„ПОДРШКА РУРАЛНОМ СТАНОВНИШТВУ У ГЕНЕРИСАЊУ ПРИХОДА НА
ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА ДОБОЈА“
ПРИЈАВНИ ОБРАЗАЦ
Лични подаци подносиоца пријаве
Име и презиме
Датум рођења
Адреса (улица, мјесто)
Телефон/факс
Е-маил
Школска спрема
Занимање
Радни статус

2. Подаци о социјалном статусу домаћинства
Број чланова домаћинства
Број издржаваних чланова домаћинства
Да ли је члан/ови домаћинства:

1) особа са инвалидитетом,
2) незапослена млада особа,
3) незапослени родитељ малољетног
дјетета,
4) самохрани родитељ,
5)

жртва породичног насиља,

6) друго _________________________.
Износ прихода по члану домаћинства
(КМ/мјесец)

Извор прихода домаћинства

3. Подаци о пољопривредним ресурсима домаћинства
Да ли се домаћинство бави пољопривредном
производњом?
Ако је одговор на претходно питање ДА,
наведите којом врстом пољопривредне
производње се домаћинство бави (ратарство,
воћарство, сточарство и сл)
Укупна површина земљишта којим
домаћинство располаже (m2)
Укупна површина земљишта којим
домаћинство располаже и које је погодно за
пластеничку производњу поврћа (m2)
Гдје се налази земљиште којим домаћинство
располаже и које је погодно за пластеничку
производњу поврћа
Да ли се домаћинство до сада бавило
пластеничком производњом поврћа?

Ако је одговор на претходно питање ДА,
опишите колико дуго и на који начин се
домаћинство бави пластеничком производњом
поврћа

4. Опис пластеничке производње којом се домаћинство жели бавити уз подршку пројекта
Наведите тачну локацију парцеле на којој
планирате поставити пластеник

Наведите површину парцеле на којој
планирате поставити пластеник (m2)

Да ли наведена парцела има приступ води?

Ако је одговор на претходно питање ДА,
опишите врсту (нпр. извор, бунар, чесма) и
удаљеност приступа води од парцеле

Опишите људске ресурсе које планирате
ангажовати (чланови домаћинства или други,
њихова старосна доб, занимање, радно
искуство и искуство у пољопривреди, врста
посла који ће радити, колико често и дуго ће
радити и сл)

Да ли имате потребне алате и механизацију
за рад у пластенику? Ако имате, наведите их.
Ако немате, да ли их и како планирате
набавити?

Подносилац пријаве
_____________________

___________________________________________________________________________
(Презиме, очево име и име, датум и мјесто рођења)
___________________________________________________________________________
(Лична карта - број)
___________________________________________________________________________
(Адреса становања)

ИЗЈАВА

Ја___________________________________________________,

својевољно,

под пуном моралном, материјалном и кривичном одговорношћу, изјављујем да ћу,
најкасније

до

31.12.2019.године,

регистровати

комерцијално/некомерцијално

пољопривредно газдинство у Агенцији за посредничке, информатичке и финансијске
услуге – АПИФ. Газдинством ћу пословати минимално 3 године од дана регистрације.
Такође, изјављујем да ћу се након регистрације газдинства, најкасније до
31.12.2019.године, учланити у Удружење пољопривредника „Вучијак“ Подновље.

Датум:

Потпис

________________________

___________________________________________________________________________
(Презиме, очево име и име, датум и мјесто рођења)
___________________________________________________________________________
(Лична карта - број)
___________________________________________________________________________
(Адреса становања)

ИЗЈАВА

Ја___________________________________________________,

својевољно,

под пуном моралном, материјалном и кривичном одговорношћу, изјављујем да сам
незапослена у периоду од _________________ до ___________________ иако нисам
пријављена у евиденцији Завода за запошљавање.
Сагласна сам да се моји подаци могу користити за провјеру истинитости ове
Изјаве код надлежних институција.

Датум:

Потпис

________________________

___________________________________________________________________________
(Презиме, очево име и име, датум и мјесто рођења)
___________________________________________________________________________
(Лична карта - број)
___________________________________________________________________________
(Адреса становања)

ИЗЈАВА

Ја___________________________________________________, својевољно, под пуном моралном,
материјалном и кривичном одговорношћу, изјављујем да сам спремнa учествовати у суфинансирању
пројекта „Подршка руралном становништву у генерисању прихода на територији Града Добој¨ у
висини од 640,00 KM и присуствовати едукацијама. Наведени износ ћу уплатити најкасније 7 дана од
дана

потписивања Уговора о додјели пластеника са пратећом опремом, расадним материјалом,

средствима за прихрану и заштитним средствима у оквиру пројекта „Подршка руралном становништву
у генерисању прихода на територији Града Добоја“, путем суфинансирања, са Градом Добојем.

Датум:

Потпис

________________________

