
 

ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНЕ ВЛАСЕНИЦА 
 

ПРИЈАВНИ  ОБРАЗАЦ ЗАХТЈЕВА ЗА ДОДЈЕЛУ ПЛАСТЕНИКА 
 
 
 

_________________________________________                          __________________________________________ 
                    Име (име пца) и Презиме                                                                           (Адреса станпваоа) 
                     
_________________________________________                          __________________________________________ 
                                  (ЈМБГ )   (Брпј личне карте) 
                 
_________________________________________ 
                           (брпј телефпна) 
 
 

ПРЕДМЕТ: ЗАХТЈЕВ ЗА ДПДЈЕЛУ ПЛАСТЕНИКА ПД 50 m2 ИЛИ ПЛАСТЕНИКА ПД 100 m2 СА ДПДАТНПМ 
ППРЕМПМ ПУТЕМ СУФИНАСИРАОА 

 
 
Обраћам се Захтјевом за додјелу пластеника означити: 
 
           Пластеник пд 50 m2 са дпдатнпм ппремпм 
 

           Пластеник пд 100 m2 са дпдатнпм ппремпм 
 
Уз пријавни образац  прилажем: 

 
1. ЦИПС пријаву ппднпсипца захтјева,   
2. кппију личне карте,  
3. пвјерену кућну листу, 
4. дпказ п незаппсленпсти кандидата издат пд Бирпа за заппшљаваое, пптврда да пспба није 

ппрески пбвезник, или неки други дпказ п незаппсленпсти, 
5. дпказ п незаппсленпсти свих пунпљетних чланпва ппрпдице издат пд Бирпа за заппшљаваое 

или неки други дпказ п незаппсленпсти, 
6. пптврде из шкпле/факултета за дјецу/издржаване чланпве дпмаћинства, 
7. пптврду п висини примаоа заппслених чланпва дпмаћинства, 
8. дпказ п власништву или кпришћеоу парцеле (кппија ЗК извадка или Ппсједпвнпг листа и 

Угпвпр п закупу/кприштеоу парцеле укпликп парцела није у ппсједу ппднпсипца захтјева), 
9. пвјерену изјаву да ћу дпбијени пластеник задржати у власништву најмаое 2 гпдине пд дана 

пптписиваоа Угпвпра, 
10. пвјерену изјаву да ћу суфинансирати 20% пд набавне цијене пластеника са пратећпм ппремпм, 

те да ћу пбавезнп присуствпвати едукацији из пбласти пластеничке прпизвпдое у трајаоу пд 
два дана, 

11. Пптврду п упису у Регистар ппљппривредних газдинстава у АПИФ-у према мјесту 
пребивалишта (физичка лица) или пвјерену изјаву да ћу се уписати у Регистар 
ппљппривредних газдинстава, пднпснп извршити ажурираое ппдатака прије дпдјеле 
пластеника, 

12. дпказ да је сампхрани рпдитељ (смртни лист, дпказ п развпду). 
 

За све ппднпсипце захтјева  пптребне изјаве за услпве ппд редним брпјевима  9, 10 и 11 се ппднпсе на 
заједничкпм пбрасцу „ИЗЈАВА“, кпја се мпже преузети у шалтер сали Општине Власеница и web 
страници Општине Власеница. Документи се предају у оригиналу или овјереној копији.  
 
 
Власеница, _______________гпдине                                           _______________________________                                                        
                                                                                                                      (пптпис ппднпсипца захтјева) 


