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Број: 01-330-34/22 
Датум:  15.04.2022. године 
 

- НАЧЕЛНИК -  
 

 
ПРЕДМЕТ: Обавјештење о резултатима Јавног позива за подношење захтјева за 
додјелу пластеника од 100 м², садним/сјеменским материјалом, системом за 
наводњавање и додатном опремом, доставља се 
 

 
На основу Јавног позива за подношење захтјева за додјелу пластеника од 100 м², 
садним/сјеменским материјалом, системом за наводњавање и додатном опремом, путем 
прибављања писаних захтјева, бр. 01-330-34/22 од 21.02.2022. године,  Комисија за додјелу 
пластеника од 100 м², садним/сјеменским материјалом, системом за наводњавање и додатном 
опремом, именована  рјешењем Начелника Општине  Козарска Дубица број: 01-111-25/22 од 
11.03.2022. године, спровела је поступак у складу са  Правилником о утврђивању услова, 
критерија и поступака за остваривање права за додјелу пластеника и опреме у пројекту 
„Економско оснаживање социјално и материјално угрожених особа кроз производњу поврћа 
у пластеницима“. 
Комисија је дана 14.03.2022. године у канцеларији Одјељења за пољопривреду бр.2, 
Општине Козарска Дубица, извршила отварање захтјева и констатовала да су на наведени 
Јавни позив за подношење захтјева за додјелу пластеника од 100 м², садним/сјеменским 
материјалом, системом за наводњавање и додатном опремом  поднесено укупно 60 захтјева. 
Утврђено је да свих 60 захтјева испуњавају услове. 
Даље, комисија је 16, 22, 23 и 24 марта наставила са радом обиласком терена и бодовањем на 
лицу мијеста критерија “погодност земљишта“ и “социјални аспект“. Након обиласка терена 
и завршеног збирног бодовања комисија је саставила прелиминарну ранг листу која је 
саставни дио овог обавјештења. Прелиминарна ранг листа ће бити објављена 15.04.2022. 
године на огласној табли и службеној веб страници Општине Козарска Дубица. На објављену 
прелиминарну ранг листу може се изјавити приговор Начелнику Општине Козарска Дубица 
у року од 5 дана од дана објаве прелиминарне ранг листе. 
 
 
 
Достављено:                                                                                   Предсједник комисије: 

1. Начелнику, 
2. Огласна табла-референт                                                      мр Душко Бодиловић 

 
 

РЕПУБЛИКА СРПСКА 
ОПШТИНА КОЗАРСКА ДУБИЦА 
Комисија за додјелу пластеника од 

100м2, садним/сјеменским 
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REPUBLIKA SRPSKA 
OPŠTINA KOZARSKA DUBICA 
Кomisija za dodjelu plastenika od 

100m2, sadnim/sjemenskim materijalom, 
sistemom za navonjavanje i dodatnom 

opremom 
 

Адреса: Светосавска 5. 79240 Коз. Дубица, е-mail: sokd@inecco.net, тел. +387 (0) 52 410 566, 412 066, факс: +387 (0) 52 411 373 
Јединствени рачун Трезора општине К.Дубица: 551 024 00008523 08 Нова Бањалучка Банка, 562 010 80346952 75 НЛБ Развојна банка  

Рачун јавних прихода: 551 024 00008524 05 Нова Бањалучка Банка, 562 010 80347043 93 НЛБ Развојна Банка 
МБ: 105243, ЈИБ: 4400732990006


