
 
 
 

ПРЕДМЕТ 
ПРИЈАВА 

Подршка подизању пластеника 

ПРИЛОЖЕНА 
ДОКУМЕНТАЦИЈА 

ЦИПС пријава пребивалишта  из текуће године, за подносиоца пријаве  

Доказ да је подносилац пријаве незапослена особа  

Доказ са су пунољетни чланови породице подносиоца пријаве незапослене особе 
Уколико је подносилац пријаве самохрани родитељ – писмени доказ о наведеном 
Уколико је подносилац пријаве родитељ особе са инвалидитетом – писмени доказ о 
наведеном 
Овјерена кућна листа 
Доказ о власништву, посједу или закупу над парцелом пољопривредног земљишта, на 
којој се намјерава обављати пластеничка производња 

O не посједујем пластеник O посједујем пластеник  површине___________м² 
 
Својевољно, под пуном моралном, материјалном и кривичном одговорношћу, изјављујем следеће: 

1. Да  имам могућност наводњавања пластеника, 
2. Да ћу суфинансирати 20% вриједности  старт-ап пакета, 
3. Да ћу обавезно присуствовати едукацији из области пластеничке производње, 
4. Да нисам остварио право на донацију, додјелу или суфинансирање набавке пластеника од 

стране Града Приједора, 
5. Да чланови мог домаћинства нису остварили право на донацију, додјелу или 

суфинансирање набавке пластеника од стране Града Приједора. 
 

Рок за подношење  пријава је 15.10.2020. године. 
 

ПРИЛОГ 
 
1. 2,00 КМ таксe на пријаву. 
 

простор за градску административну таксу 

 

   
 

        
 
 
 
 
 
             Потпис подносиоца пријаве 

Приједор,  године  
 
 

  

ПОДНОСИЛАЦ ЗАХТЈЕВА Е-УПР - ИБ                          Република Српска 
                         ГРАД ПРИЈЕДОР 

                         ГРАДОНАЧЕЛНИК 
                         ГРАДСКА УПРАВА 

ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ПРИВРЕДУ И ПОЉОПРИВРЕДУ 

ПРЕЗИМЕ (ИМЕ РОДИТЕЉА) И ИМЕ  /  НАЗИВ ПОДНОСИОЦА 

 

ЈМБ  ПРИЈЕМНИ ШТАМБИЉ 
 

 КОНТАКТ АДРЕСА  

КОНТАКТ ТЕЛЕФОН  

E-MAIL  ГП МП 7.1.1.15. 4 



 
 
 

PREDMET 
PRIJAVA 

Podrška podizanju plastenika 

PRILOŽENA 
DOKUMENTACIJA 

CIPS prijava prebivališta  iz tekuće godine, za podnosioca prijave  

Dokaz da je podnosilac prijave nezaposlena osoba  

Dokaz sa su punoljetni članovi porodice podnosioca prijave nezaposlene osobe 
Ukoliko je podnosilac prijave samohrani roditelj – pismeni dokaz o navedenom 

Ukoliko je podnosilac prijave roditelj osobe sa invaliditetom – pismeni dokaz o navedenom 

Ovjerena kućna lista 
Dokaz o vlasništvu, posjedu ili zakupu nad parcelom poljoprivrednog zemljišta, na kojoj se 
namjerava obavljati plastenička proizvodnja 

O ne posjedujem plastenik O posjedujem plastenik  površine___________m² 
 
Svojevoljno, pod punom moralnom, materijalnom i krivičnom odgovornošću, izjavljujem sledeće: 

6. Da  imam mogućnost navodnjavanja plastenika, 
7. Da ću sufinansirati 20% vrijednosti  start-ap paketa, 
8. Da ću obavezno prisustvovati edukaciji iz oblasti plasteničke proizvodnje, 
9. Da nisam ostvario pravo na donaciju, dodjelu ili sufinansiranje nabavke plastenika od strane 

Grada Prijedora, 
10. Da članovi mog domaćinstva nisu ostvarili pravo na donaciju, dodjelu ili sufinansiranje nabavke 

plastenika od strane Grada Prijedora. 
 

Rok za podnošenje  prijava je 15.10.2020. godine. 
 

PRILOG 
 
2. 2,00 KM takse na prijavu. 
 

prostor za gradsku administrativnu taksu 

 

   
 

        
 
 
 
 
 
             Potpis podnosioca prijave 

Prijedor,  godine  
 
 

  
 

PODNOSILAC ZAHTJEVA E-UPR - IB                          Republika Srpska 
                         GRAD PRIJEDOR 

                         GRADONAČELNIK 
                         GRADSKA UPRAVA 
ODJELJENJE ZA PRIVREDU I POLJOPRIVREDU 

PREZIME (IME RODITELJA) I IME  /  NAZIV PODNOSIOCA 

 

JMB  PRIJEMNI ŠTAMBILJ 
 

 KONTAKT ADRESA  

KONTAKT TELEFON  

E-MAIL  GP MP 7.1.1.15. 4 
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