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ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНЕ ВЛАСЕНИЦА 

 
 

ПРИЈАВНИ  ОБРАЗАЦ ЗАХТЈЕВА ЗА ДОДЈЕЛУ ПЛАСТЕНИКА 
 
 

_______________________________________ 
                         (Име и Презиме) 
 
_______________________________________ 
  (Адреса станпваоа) 
 
_______________________________________  
                   (ЈМБГ и брпј личне карте) 
 
___________________________________________ 
                          (брпј мпб. телефпна) 
 
 
ПРЕДМЕТ: ЗАХТЈЕВ ЗА ПСТВАРИВАОЕ ПРАВА НА ППДСТИЦАЈЕ  - ДПДЈЕЛУ ПЛАСТЕНИКА ПД 
100 m2 СА ДПДАТНПМ ППРЕМПМ ПУТЕМ СУФИНАСИРАОА 
 

Обраћам се Захтјевом за додјелу пластеника од 100 m2 са додатном опремом.   
 
Уз захтјев прилажем (запкружити): 

 
1. Образац за пријаву на Јавни ппзив 

2. ЦИПС пријаву - пригинал или пвјерена кппија,  

3. Кппију личне карте, 

4. Овјерену кућну листу, 

5. Дпказ п незаппсленпсти издат пд Бирпа за заппшљаваое или пптврду  да нисам ппрески 

пбвезник, 

6. Дпказ п незаппсленпсти свих пунпљетних чланпва ппрпдице издат пд Бирпа за заппшљаваое 

(или кппија пвјерене здравствене коижице псигураника), 

7. Пптврде из шкпле/факултета за дјецу/издржаване чланпве дпмаћинства (за дјецу 

предшкплскпг узраста прилпжити рпдни лист), 

8.  Пптврду п висини примаоа заппслених чланпва дпмаћинства (за пензипнере ппследои чек 

пд пензије или пптврда издата пд банке) 

9. Пптврду п власништву над парцелпм  (кппија ЗК извадка или Ппсједпвнпг листа или угпвпр п 

закупу), 

10. Овјерену изјаву да не ппсједујем пластеник већи oд 100 m2 у свпм власништву,  
11. Овјерену изјаву да ћу дпбијени пластеник задржати у власништву најмаое 3 гпдине пд 

пптписиваоа Угпвпра, 



12. Овјерену изјаву да ппследоих 3 гпдине нисам пстварип правп на дпнацију, дпдјелу или 
суфинансираое набавке пластеника пд Општине, Министарства, хуманитарних и других 
прганизација, 

13. Овјерену изјаву да ћу суфинансирати 20% пд набавне цијене пластеника са пратећпм ппремпм 
(487,00 КМ), те да ћу пбавезнп присуствпвати едукацији из пбласти пластеничке прпизвпдое у 
трајаоу пд два дана, 

14. Дпказ да сам сампхрани рпдитељ (смртни лист, дпказ п развпду), 
15. Пптврду п упису у Регистар ппљппривредних газдинстава у АПИФ-у према мјесту 

пребивалишта (физичка лица) или пвјерена изјава да ћу се уписати у Регистар 
ппљппривредних газдинстава, пднпснп извршити ажурираое ппдатака за 2018. гпдину, прије 
дпдјеле пластеника. 

 
За пне кпји не ппсједују пластенике, пптребне изјаве за услпве ппд редним брпјевима 10. 11. 12. и 13. 
и 15. се ппднпсе на заједничкпм пбрасцу „ИЗЈАВА“, кпја се мпже преузети у шалтер сали Општинске 
управе ппштине Власеница и web страници Општине Власеница. 
 
Документи се предају у оригиналу или овјереној копији. 
 
 
 
 
 
Власеница, ____________2018. гпдине                                                                     
 
                                                                                                                                 ______________________________
 (ппднпсилац захтјева)  


