ПРИЈАВНИ ОБРАЗАЦ ЗАХТЈЕВА ЗА ДОДЈЕЛУ ПЛАСТЕНИКА
_________________________________________
(Име и презиме)
__________________________________________
(Адреса становања)
__________________________________________
(ЈМБ и број личне карте)

___________________________________________
(број телефона)

ОПШТИНА ФОЧА

ОДЈЕЉЕЊЕ ЗA, ПРИВРЕДУ И ДРУШТВЕНЕ ДЈЕЛАТНОСТИ

ПРЕДМЕТ: ЗАХТЈЕВ ЗА ОСТВАРИВАЊЕ ПРАВА НА ПОДСТИЦАЈЕ - ДОДЈЕЛУ
ПЛАСТЕНИКА ОД 100 м2 СА ДОДАТНОМ ОПРЕМОМ ПУТЕМ СУФИНАНСИРАЊА
Обраћам се Захтјевом за додјелу пластеника од 100 м2 са додатном опремом.
Уз захтјев прилажем:
1.
Образац за пријаву на Јавни позив
2.
ЦИПС пријава пребивалишта подносиоца захтјева – оригинал или овјерена
копија,
3.
овјерена копија личне карте,
4.
овјерена кућна листа,
5.
доказ о незапослености кандидата издат од Бироа за запошљавање,
6.
доказ о незапослености свих пунољетних чланова породице издат од Бироа за
запошљавање,
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.
власништво или посјед над парцелом (копија ЗК изватка, као и уговор о закупу),
10.
овјерена изјава да не посједује пластеник у свом власништву већи од 100 м2,
11.
овјерена изјава да ће корисник подстицаја добивени пластеник задржати у
власништву најмање три годин од потписивања Уговора,
12.
овјерена изјава да подносилац захтјева у посљедње три године није остварио право
на донацију, додјелу или суфинансирање набавке пластеника од општине,
министарства, хуманитарних и других организација,
13.
овјерена изјава да ће суфинансирати 20% од набавне цијене пластеника са
пратећом опремом (585,75 КМ), те да ће обавезно присуствовати едукацији из
области пластеничке производње у трајању од два дана,
14.
доказ да је самохрани родитељ (смртни лист, доказ о разводу),
15.
потврда о упису у Регистар пољопривредних газдинстава према мјесту
пребивалишта (физичка лица) или овјерена изјава да ће се уписати у Регистар
пољопривредних газдинстава.
За оне који не посједују пластенике потребне изјаве за услове под редним бројевима 10,
11, 12. и 13 се подносе на заједничком обрасцу „ИЗЈАВА“, која се може преузети у Шалтер
сали Општине Фоча.
Документи се предају у оригиналу или овјереној копији.
Фоча , _________ .2020. године
______________________________
(подносилац захтјева)

