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На основу члана 82. став 3. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Српске“ 
број: 97/16) и члана 97. статута Општине Власеница („Службени гласник општине Власеница“, број: 
9/17),  начелник општине Власеница доноси:         

ПРАВИЛНИК   

О УТВРЂИВАЊУ УСЛОВА,  КРИТЕРИЈУМА И ПОСТУПАКА ЗА ОСТВАРИВАЊЕ ПРАВА НА ДОДЈЕЛУ 
ПЛАСТЕНИКА У ПРОЈЕКТУ „ЕКОНОМСКО ОСНАЖИВАЊЕ СОЦИЈАЛНО И МАТЕРИЈАЛНО УГРОЖЕНИХ 

ОСОБА И МЛАДИХ ОСОБА КРОЗ ПРОИЗВОДЊУ ПОВРЋА У ПЛАСТЕНИЦИМА“ - ОПШТИНЕ 
ВЛАСЕНИЦА У 2019. ГОДИНИ 

 

I  ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ 

Члан 1. 

Овим Правилником утврђују се услови, критеријуми и поступак за остваривање права на 
додјелу  пластеника у пројекту „Економско оснаживање социјално и материјално угрожених особа и 
младих особа кроз производњу поврћа у пластеницима„ за општину Власеница у 2019. години. 

Члан 2. 

Право на учешће у Пројекту имају социјално и материјално угрожене особе и младе особе са 
подручја општине Власеница, које посједују властито пољопривредно земљиште или њихови 
чланови породице по узлазној линији (мајка, отац, дјед...), с тим да морају са њима склопити Уговор 
о закупу или Уговор о кориштењу у непосредној близини стамбеног објекта у којем станују.  

 

II ПРАВА УЧЕШЋА И УСЛОВИ ЗА ДОДЈЕЛУ ПЛАСТЕНИКА  

Члан 3. 

Подносилац  захтјева  треба да испуњава следеће услове: 

1. Да је незапослена особа или особа са минималним примањима, 
2. Да је уписан у Регистар пољопривредних газдинстава у АПИФ-у и извршио ажурирање 

података за 2018. годину или доставити овјерену изјаву да ће се уписати у Регистар 
пољопривредних газдинстава прије додјеле пластеника, 

3. Да је подносилац захтјева или члан уже породице власник или корисник 
пољопривредног земљишта погодног за пластеничку производњу, 

4. Да  има могућност наводњавања пластеника, 
5. Да суфинансира 20% од набавне цијене пластеника са пратећом опремом (497,00 КМ), 
6. Да обавезно присуствује едукацији из области пластеничке производње у трајању од 

два дана. 
 



Члан 4. 

Општинска управа општине Власеница је носилац активности везаних за реализацију 
Пројекта. 
 

III  КРИТЕРИЈУМИ ЗА ДОДЈЕЛУ ПЛАСТЕНИКА 

Члан 5. 

Критеријуми за бодовање подносилаца захтјева: 

a) погодност властитог земљишта за пластеничку производњу и могућност наводњавања  
(утврђује Комисија на лицу мјеста),  1-3 бода, 

- слаби услови (велики нагиб, удаљеност од куће више од 200 m) 1 бод 
- добри услови (релативно велики нагиб, удаљеност од куће до 100 m) 2 бода, 
- јако добри услови (благи нагиб, близу куће, добар приступ) 3 бода.   

 

Кандидати код којих се на терену утврди да не посједују пољопривредно земљиште погодно 
за пластеничку производњу (нпр. велики нагиб, недовољна величина парцеле и сл.) или 
немају могућности за наводњавање неће се бодовати, те се њихове пријаве неће узети у 
разматрање.  
            

b) додатни бодови по основу припадности једној од доле наведених категорија: 
• подносилац захтјева незапослен (вријеме проведено на бироу за запошљавање), од 1-4 бода,                                              

 
- од 0-3 год.                            1 бод, 
- од 3-6 год.                            2 бода, 
- од 6-10 год.                          3 бода, 
- више од 10 год.                   4 бода, 
 
- за сваког пунољетног незапосленог члана породице, који се налази на евиденцији 
незапослених особа Бироа за запошљавање - 1 бод, 

- за сваког издржаваног члана породице (незапослене особе које се не налазе  на евиденцији 
незапослених особа на Бироу за запошљавање -домаћице, дјеца, ученици и сл.) - 1 бод,   
 

• подносилац захтјева младa особa животне старости до 35 година - 5 бодова, 
• подносилац захтјева жена - 3 бода 
• подносилац захтјева самохрани родитељ - 2 бода 

 
• социјални аспект – нема примања -6 бодова 
• социјални аспект – минимална примања по члану домаћинства до 100,00 KM -5 бодова 
• социјални аспект – минимална примања по члану домаћинства  до 200,00 КМ -4 бода, 
• социјални аспект – минимална примања по члану домаћинства  до 250,00 КМ - 3 бода, 
• социјални аспект – минимална примања по члану домаћинства  до 300,00 КМ - 2 бода, 
• социјални аспект – примања по члану домаћинства већа од 300,00 КМ - 0 бодова 
• социјални аспект стање на терену: 0-4 бода. 

                                 
Када кандидати при бодовању имају исти број бодова, предност ће имати жене и кандидати који 

имају статус младе особе.       

                                       



IV ПОТРЕБНА ДОКУМЕНТАЦИЈА 

Члан 6. 

Потребна документација за додјелу пластеника: 

1. Образац за пријаву на Јавни позив 
2. ЦИПС пријава подносиоца захтјева – оригинал или овјерена копија,  
3. Копија личне карте, 
4. Овјерена кућна листа, 
5. Доказ о незапослености кандидата издат од Бироа за запошљавање или неки други доказ о 

незапослености, 
6. Доказ о незапослености свих пунољетних чланова породице издат од Бироа за запошљавање 

или неки други доказ о незапослености, 
7. Потврде из школе/факултета за дјецу/издржаване чланове домаћинства (за дјецу 

предшколског узраста приложити родни лист) 
8.  Потврда о висини примања запослених чланова домаћинства (за пензионере посљедњи чек 

од пензије или потврда издата од банке) 
9. Потврда о власништву над парцелом  (копија ЗК извадка или Посједовног листа или уговор о 

закупу), 
10. Овјерена изјава да не посједује пластеник већи oд 100 m2 у свом власништву,  
11. Овјерена изјава да ће корисник подстицаја добијени пластеник задржати у власништву 

најмање 2 године од потписивања Уговора, 
12. Овјерена изјава да ће суфинансирати 20% од набавне цијене пластеника са пратећом 

опремом (497,00 КМ), те да ће обавезно присуствовати едукацији из области пластеничке 
производње у трајању од два дана, 

13. Доказ да је самохрани родитељ (смртни лист, доказ о разводу) 
14. Потврда о упису у Регистар пољопривредних газдинстава у АПИФ-у према мјесту 

пребивалишта (физичка лица) или овјерена изјава да ће се уписати у Регистар 
пољопривредних газдинстава, односно извршити ажурирање података за 2019. годину, прије 
додјеле пластеника 

                                                          
V  ИЗБОР КАНДИДАТА 

Члан 7. 

Општина Власеница објављује Јавни позив за предају захтјева за додјелу пластеника. 
Јавни позив садржи услове и критеријуме које кандидат мора испуњавати, потребну 

документацију и рок за подношење захтјева.   
Избор кандидата за додјелу пластеника врши се на основу пристиглих пријава на Јавни позив. 

 

Члан 8. 

Комисију за одабир крајњих корисника за додјелу пластеника са пратећом опремом путем 
суфинансирања у сарадњи са хуманитарном организацијом чине 1 представник организације 
„MAID“, и 2 представника Општинске управе општине Власеница.  

Задатак Комисије је:  

• преглед приспјелих пријава, евидентирање кандидата који испуњавају услове из Јавног 
позива, обављање увиђаја на лицу мјеста, сачињавање листе  крајњих корисника на основу 
утврђених критеријума за бодовање те исту доставља начелнику општине Власеница.  
 



Сагласност на предложену ранг листу кандидата даје начелник општине.  

Ранг листа одабраних кандидата ће бити објављена на огласној табли Општине и службеној 
wеb страници Општине Власеница. 
 

Члан 9. 

Изабрани кандидати потписују двопартитни Уговор о додјели пластеника, којим ће бити 
регулисана сва даља међусобна права и обавезе. 

Члан 10. 

Правилник ступа на снагу даном доношења, а објавиће се у „Службеном гласнику општине 
Власеница“. 

 

Број: 02-014-112/19-1    
Датум: 8.8.2019. године  
                                                                                                                                    НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 
                                                                                                                                     Мирослав Краљевић                                                                                                                                       
 
                                                                                              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


