
 

У складу са Програмом за подстицај привредног развоја општине Мркоњић Град у 2018. години и 
на основу споразума између општине Мркоњић Град и Хуманитарне организације „МАID“  
Сарајево , којим су осигурана донаторска средства од стране Хуманитарне организације „МАID“  
40%, општине Мркоњић Град 40% и властитог учешћа корисника 20% у циљу развоја пластеничке 
производње на подручју општине Мркоњић Град, начелник општине расписује: 

 

ЈАВНИ ПОЗИВ 
за предају захтјева за додјелу пластеника од 100m² са додатном опремом путем  

суфинансирања у пројекту 
 

ПРАВО УЧРШЋА 

Право учешћа на Јавни позив имају сва физичка лица којима је мјесто пребивалишта у руралном 
дијелу општине Мркоњић Град 

УСЛОВИ ЗА ДОДЈЕЛУ ПЛАСТЕНИКА 

Подносилац захтјева треба да испуњава следеће услове: 

1. Да је уписан у регистар пољопривредних газдинстава АПИФ, 
2. Да је подносилац захтјева или члан уже породице власник или посједује у закупу 

пољопривредно земљиште погодно за пластеничку производњу, а које се налази у 
непосредној близини стамбеног објекта у којем станује, 

3. Да има могућност наводњавања пластеника, 
4. Да суфинансира 20% од набавне цијене пластеника са пратећом опремом 
5. Да обавезно присуствује едукацији из области пластеничке производње у трајању од два 

дана, 
6. Да има измирене обавезе према Пореској управи као и измирене обавезе према Општини. 

НАЧИН ОСТВАРИВАЊА ПРАВА 
 
Захтјев  за  подстицајна  средства  се  подноси  у  Агенцији  за  привредни  развој  општине Мркоњић 
Град, у Улици Светог Саве (Дом културе) до 11.05.2018. године. 
Сви заинтересовани детаљније информације могу добити у просторијама Агенције или на телефон 
+387 50 214 257  
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КРИТЕРИЈИ ЗА ДОДЈЕЛУ ПЛАСТЕНИКА 
 
Критерији за бодовање подносиоца захтјева: 
а) погодност властитог земљишта за пластеничку производњу и могућност наводњавања  
             (утврђује Комисија за додјелу пластеника на лицу мјеста),  1-3 бода, 
 

 слаби услови (велики нагиб, удаљеност од куће више од 200 м) 1 бод 
 добри услови (релативно велики нагиб, удаљеност од куће до 100 м) 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, величина парцеле и сл.) или немају 
могућности за наводњавање неће се бодовати, те се њихове пријаве неће узети у разматрање.   
 
                     
б) 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   
  лица Бироа за запошљавање – 1 бод, 
- за сваког издржаваног члана породице (незапослене особе које се не налазе на евиденцији    
  незапослених особа на Бироу за запошљавање, дјеца, ученици и сл.) – 1 бод,  
  

• младе особе животне старости до 35 година – 3 бода, 
 

• ако је подносилац захтјева самохрани родитељ – 2 бода 
 

• социјални аспект  
 

 социјални аспект – нема примања -6 бодова 
 социјални аспект – минимална примања по члану домаћинства до 100,00 КМ -   5 бодова 
 социјални аспект – минимална примања по члану домаћинства  до 200,00 КМ -  4 бодова, 
 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  кандидати који имају 
статус младе особе.                                             
 
 
 
 
 
 



ПОТРЕБНА ДОКУМЕНТАЦИЈА 
 
Потребна документација за додјелу пластеника: 

1. Образац за пријаву на Јавни позив 
2. Потврда о пребивалишту – ЦИПС (оригинал или овјерена копија),  
3. Копија личне карте, 
4. Овјерена кућна листа, 
5. Доказ о незапослености кандидата издат од Бироа за запошљавање или потврда да особа 

није порески обвезник, 
6. Доказ о незапослености свих пунољетних чланова домаћинства издат од Бироа за 

запошљавање (или копија овјерене здравствене књижице осигураника) 
7. За дјецу приложити родни лист (и копију здравствене књижице за пунољетну дјецу) 
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  (Посједовни лист или  уговор о закупу земље), 
10. Овјерена изјава да не посједује пластеник већи од 100 м2 у свом власништву,  
11. Овјерена изјава корисника подстицаја да неће добијени пластеник отуђити у наредне 3 

године од потписивања Уговора, 
12. Овјерена изјава да подносилац захтјева у посљедње 3 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 (487,00    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 - АПИФ 
16. Увјерење од Пореске управе о измиреним обавезама као и измирене обавезе према 

Општини. 

ПРОЦЕДУРА ОДАБИРА КОРИСНИКА 
 
Комисију за одобравање крајњих корисника за додјелу пластеника са пратећом опремом путем 
суфинансирања у сарадњи са хуманитарном организацијом чине:  представник организације 
Muslim Aid и Комисија Скупштине општине Мркоњић Град  
 
Задатак Комисије за додјелу пластеника је:  

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

 
Сагласност на предложену ранг листу кандидата даје начелник Општине.  
Ранг листа одабраних кандидата ће бити објављена на огласној табли Општине и службеној wеб 
страници Општине Мркоњић Град. 
 
НАПОМЕНА: 
 

 Кандидати који остваре право на додјелу пластеника обавезни су присуствовати едукацији 
у трајању од два дана. 
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