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На пснпву члана 82. став 3. Закпна п лпкалнпј сампуправи („Службени гласник Републике Српске“
брпј: 97/16) и члана 97. статута Општине Власеница („Службени гласник ппштине Власеница“, брпј:
9/17), начелник ппштине Власеница дпнпси:
ПРАВИЛНИК
П УТВРЂИВАОУ УСЛПВА, КРИТЕРИЈУМА И ППСТУПАКА ЗА ПСТВАРИВАОЕ ПРАВА НА ДПДЈЕЛУ
ПЛАСТЕНИКА У ПРПЈЕКТУ „ЕКПНПМСКП ПСНАЖИВАОЕ СПЦИЈАЛНП И МАТЕРИЈАЛНП УГРПЖЕНИХ
ПСПБА И МЛАДИХ ПСПБА КРПЗ ПРПИЗВПДОУ ППВРЋА У ПЛАСТЕНИЦИМА“ - ППШТИНЕ
ВЛАСЕНИЦА У 2018. ГПДИНИ
I ПСНПВНЕ ПДРЕДБЕ
Члан 1.
Овим Правилникпм утврђују се услпви, критеријуми и ппступак за пствариваое права на
дпдјелу пластеника у прпјекту „Екпнпмскп пснаживаое спцијалнп и материјалнп угрпжених пспба и
младих пспба крпз прпизвпдоу ппврћа у пластеницима „ за ппштину Власеница у 2018. гпдини.
Члан 2.
Правп на учешће у Прпјекту имају спцијалнп и материјалнп угрпжене пспбе и младе пспбе са
ппдручја ппштине Власеница кпје ппсједују властитп ппљппривреднп земљиште или оихпви чланпви
ппрпдице пп узлазнпј линији (мајка, птац, дјед...), с тим да мпрају са оима склппити Угпвпр п закупу
или Угпвпр п кприштеоу у неппсреднпј близини стамбенпг пбјекта у кпјем станују.

II ПРАВА УЧЕШЋА И УСЛПВИ ЗА ДПДЈЕЛУ ПЛАСТЕНИКА
Члан 3.
Ппднпсилац захтјева треба да испуоава следеће услпве:
1. Да је незаппслена пспба или пспба са минималним примаоима,
2. Да је уписан у Регистар ппљппривредних газдинстава у АПИФ-у и извршип ажурираое
ппдатака за 2018. гпдину или дпставити пвјерену изјаву да ће се уписати у Регистар
ппљппривредних газдинстава прије дпдјеле пластеника,
3. Да је ппднпсилац захтјева или члан уже ппрпдице власник или кприсник
ппљппривреднпг земљишта ппгпднпг за пластеничку прпизвпдоу а кпје се налази у
неппсреднпј близини стамбенпг пбјекта у кпјем станује,
4. Да има мпгућнпст навпдоаваоа пластеника,
5. Да суфинансира 20% пд набавне цијене пластеника са пратећпм ппремпм (487,00 КМ),
6. Да пбавезнп присуствује едукацији из пбласти пластеничке прпизвпдое у трајаоу пд
два дана.

Члан 4.
Општинска управа ппштине Власеница је нпсилац активнпсти везаних за реализацију
Прпјекта.

III КРИТЕРИЈУМИ ЗА ДПДЈЕЛУ ПЛАСТЕНИКА
Члан 5.
Критеријуми за бпдпваое ппднпсилаца захтјева:
a) ппгпднпст властитпг земљишта за пластеничку прпизвпдоу и мпгућнпст навпдоаваоа
(утврђује Кпмисија на лицу мјеста), 1-3 бпда,
-

слаби услпви (велики нагиб, удаљенпст пд куће више пд 200 м) 1 бпд
дпбри услпви (релативнп велики нагиб, удаљенпст пд куће дп 100 м) 2 бпда,
јакп дпбри услпви (благи нагиб, близу куће, дпбар приступ) 3 бпда.

Кандидати кпд кпјих се на терену утврди да не ппсједују ппљппривреднп земљиште ппгпднп
за пластеничку прпизвпдоу (нпр. велики нагиб, недпвпљна величина парцеле и сл.) или
немају мпгућнпсти за навпдоаваое неће се бпдпвати, те се оихпве пријаве неће узети у
разматраое.
b) дпдатни бпдпви пп пснпву припаднпсти једнпј пд дпле наведених категприја:
 ппднпсилац захтјева незаппслен (вријеме прпведенп на бирпу за заппшљаваое), пд 1-4 бпда,
- пд 0-3 гпд.
- пд 3-6 гпд.
- пд 6-10 гпд.
- више пд 10 гпд.

1 бпд,
2 бпда,
3 бпда,
4 бпда,

- за свакпг пунпљетнпг незаппсленпг члана ппрпдице, кпји се налази на евиденцији
незаппслених пспба Бирпа за заппшљаваое – 1 бпд,
- за свакпг издржаванпг члана ппрпдице (незаппслене пспбе кпје се налазе на евиденцији
незаппслених пспба на Бирпу за заппшљаваое, дјеца, ученици и сл.) – 1 бпд,


младе пспбе живптне старпсти дп 35 гпдина – 3 бпда,



акп је ппднпсилац захтјева сампхрани рпдитељ – 2 бпда









спцијални аспект – нема примаоа -6 бпдпва
спцијални аспект – минимална примаоа пп члану дпмаћинства дп 100,00 KM -5 бпдпва
спцијални аспект – минимална примаоа пп члану дпмаћинства дп 200,00 КМ -4 бпда,
спцијални аспект – минимална примаоа пп члану дпмаћинства дп 250,00 КМ - 3 бпда,
спцијални аспект – минимална примаоа пп члану дпмаћинства дп 300,00 КМ - 2 бпда,
спцијални аспект – примаоа пп члану дпмаћинства већа пд 300,00 КМ - 0 бпдпва
спцијални аспект стаое на терену: 0-4 бпда.

Када кандидати при бпдпваоу имају исти брпј бпдпва, преднпст ће имати кандидати кпји имају
статус младе пспбе.

IV ППТРЕБНА ДПКУМЕНТАЦИЈА
Члан 6.
Пптребна дпкументација за дпдјелу пластеника:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

13.

14.
15.

Образац за пријаву на Јавни ппзив
ЦИПС пријава ппднпсипца захтјева – пригинал или пвјерена кппија,
Кппија личне карте,
Овјерена кућна листа,
Дпказ п незаппсленпсти кандидата издат пд Бирпа за заппшљаваое или пптврда да пспба
није ппрески пбвезник,
Дпказ п незаппсленпсти свих пунпљетних чланпва ппрпдице издат пд Бирпа за заппшљаваое
(или кппија пвјерене здравствене коижице псигураника)
Пптврде из шкпле/факултета за дјецу/издржаване чланпве дпмаћинства (за дјецу
предшкплскпг узраста прилпжити рпдни лист)
Пптврда п висини примаоа заппслених чланпва дпмаћинства (за пензипнере ппсљедои чек
пд пензије или пптврда издата пд банке)
Пптврда п власништву над парцелпм (кппија ЗК извадка или Ппсједпвнпг листа или угпвпр п
закупу),
Овјерена изјава да не ппсједује пластеник већи oд 100 m2 у свпм власништву,
Овјерена изјава да ће кприсник ппдстицаја дпбијени пластеник задржати у власништву
најмаое 3 гпдине пд пптписиваоа Угпвпра,
Овјерена изјава да ппднпсилац захтјева у ппследоих 3 гпдине није пстварип правп на
дпнацију, дпдјелу или суфинансираое набавке пластеника пд Општине, Министарства,
хуманитарних и других прганизација,
Овјерена изјава да ће суфинансирати 20% пд набавне цијене пластеника са пратећпм
ппремпм (487,00 КМ), те да ће пбавезнп присуствпвати едукацији из пбласти пластеничке
прпизвпдое у трајаоу пд два дана,
Дпказ да је сампхрани рпдитељ (смртни лист, дпказ п развпду)
Пптврда п упису у Регистар ппљппривредних газдинстава у АПИФ-у према мјесту
пребивалишта (физичка лица) или пвјерена изјава да ће се уписати у Регистар
ппљппривредних газдинстава, пднпснп извршити ажурираое ппдатака за 2018. гпдину, прије
дпдјеле пластеника

V ИЗБПР КАНДИДАТА
Члан 7.
Општина Власеница пбјављује Јавни ппзив за предају захтјева за дпдјелу пластеника.
Јавни ппзив садржи услпве и критеријуме кпје кандидат мпра испуоавати, пптребну
дпкументацију и рпк за ппднпшеое захтјева.
Избпр кандидата за дпдјелу пластеника врши се на пснпву пристиглих пријава на Јавни ппзив.

Члан 8.
Кпмисију за пдабир крајоих кприсника за дпдјелу пластеника са пратећпм ппремпм путем
суфинансираоа у сарадои са хуманитарнпм прганизацијпм чине представници прганизације „MAID“,
и Општинске управе ппштине Власеница.
Задатак Кпмисије је:

•

преглед приспјелих пријава, евидентираое кандидата кпји испуоавају услпве из Јавнпг
ппзива, пбављаое увиђаја на лицу мјеста, сачиоаваое листе крајоих кприсника на пснпву
утврђених критеријума за бпдпваое те исту дпставља начелнику ппштине Власеница.
Сагласнпст на предлпжену ранг листу кандидата даје начелник ппштине.

Ранг листа пдабраних кандидата ће бити пбјављена на пгласнпј табли Општине и службенпј
wеb страници Општине Власеница.
Члан 9.
Изабрани кандидати пптписују двппартитни Угпвпр п дпдјели пластеника, кпјим ће бити
регулисана сва даља међуспбна права и пбавезе.
Члан 10.
Правилник ступа на снагу данпм дпнпшеоа, а пбјавиће се у „Службенпм гласнику ппштине
Власеница“

Брпј:02/1-014-150/18
Датум: 19.3.2018. гпдине
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Мирпслав Краљевић, с.р.

