
На основу члана 43. Закона о локалној самоуправи (“Службени гласник РС”, број 
101/04, 42/05 и 118/05), члана 44. Статута Општине Козарска Дубица (“Службени 
гласник Општине Козарска Дубица”, 5/06 и 6/07) и Програма кориштења средстава 
фонда за развој за 2011. годину (Закључак Скупштине општине Козарска Дубица, 
број 02-013-107/11 од 29.07.2011.године), начелник општине расписује: 

 
Јавни позив 

за кориштење средстава по Програму кориштења средстава фонда за развој за 
2011. годину-Пројекат „Подизање нових засада малине“ 

 
 1. Предмет позива 
 
Пројектом „Подизање нових засада малине“ Општина Козарска Дубица има 
намјеру да кроз подизање нових засада малине, покрене производњу 
јагодастог воћа на подручју наше општине, чиме се стварају и предуслови за 
подизање капацитета, првенствено за чување и прераду малине. 
 
Укупна средства за реализацију овог  Пројекта износе 20.000,00 КМ која ће 
бити распоређена на укупан број пољопривредних произвођача који се 
укључе у овај пројекат и који испуњавају  критеријуме. Максимални износ 
по дунуму засађене површине је 500,00 КМ, или  максимално 2.000,00 КМ 
по кориснику. 
 
2. Права и услови учешћа 
 
 Право учешћа на овом Јавном позиву имају сви регистровани 
пољопривредни произвођачи са подручја општине Козарска Дубица. 

Сви подносиоци пријава за подизање нових засада малине морају 
испунити слиједеће услове: 

 
- минимална површина новозаснованог засада је 0,1 ха, 
- минимални број садница је 1000 садница/дунуму, 
- комлетна припрема земљишта и садња мора бити обављена у складу 

са агротехничким роковима и стандардном агротехником. 
 
Потребна документација: 
 

- потврда о регистрацији пољопривредног газдинства, 
- извјештај Одсјека за пољопривреду о испуњености услова за подизање 

интензивног засада малине, 
- увјерење о измиреним пореским обавезама, 
- доказ о набавци садница малине, 
- кућну листу (ако подносилац захтјева није носилац пољопривредног 

газдинства а члан је пољопривредног газдинства), 



- овјерену копију жиро или текућег рачуна. 
 
 
3. Начин и рок за подношење захтјева 
 
Захтјев се подноси на прописаном обрасцу који се може добити у шалтер сали 
Општине Козарска Дубица, гдје се врши и предаја захтјева са припадајућом 
документацијом. 
Крајњи рок за подношење захтјева је 21.10.2011.године 
 
Детаљније информације се могу добити у: 
 
Одјељење за привреду и 
Друштвене дјелатности               број телефона                                052/425-240 
 
 
Образац захтјева se може преузети на интернет страници Општине Козарска 
Дубица: www.kozarskadubica.org. 
 
 
Број: 01 – 40 -29 /11 
Датум: 06.10.2011.године 
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