ПОДНОСИЛАЦ ПРИЈАВE

Е-УПР - ИБ

ПРЕЗИМЕ (ИМЕ РОДИТЕЉА) И ИМЕ / НАЗИВ ПОДНОСИОЦА

ЈМБ/ЈИБ

Република Српска
ГРАД ПРИЈЕДОР
ГРАДОНАЧЕЛНИК
ГРАДСКА УПРАВА
ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ПРИВРЕДУ И ПОЉОПРИВРЕДУ
ПРИЈЕМНИ ШТАМБИЉ

КОНТАКТ АДРЕСА
КОНТАКТ ТЕЛЕФОН
ГП МП 7.1.1.15. 4

E-MAIL

ПРИЈАВА
за учешће у програму

ПРЕДМЕТ

Подршкa подизању пластеника

НЕОПХОДНА
ДОКУМЕНТАЦИЈА

ЦИПС пријава пребивалишта из текуће године, за подносиоца пријаве
Овјерена кућна листа
Увјерење о незапослености, издано од Завода за запошљавање РС, Биро Приједор
Увјерење о незапослености, наведених у кућној листи, а пунољетних чланова
породице (који су на евиденцији Бироа), издано од Завода за запошљавање РС, Биро
Приједор
Доказ о посједу над парцелом пољопривредног земљишта, на којој се намјерава
обављати пластеничка производња (Посједовни лист), а која се налази на адреси
пребивалишта подносиоца пријаве
Овјерена изјава да ће подносилац пријаве добијени пластеник намјенски користити у
времену од најмање 4 године, од дана потписивања Уговора
Овјерена изјава да ће суфинансирати 20 % од набавне цијене пластеника, са
пратећом опремом

Рок за подношење пријава је од 01.03.-29.03.2019. године.
ПРИЛОГ

простор за градску административну таксу

1. 2,00 КМ таксe на пријаву.

Потпис подносиоца пријаве

Приједор,

ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ПРИВРЕДУ И ПОЉОПРИВРЕДУ

ОПИП_002

PODNOSILAC PRIJAVE

Republika Srpska
GRAD PRIJEDOR
GRADONAČELNIK
GRADSKA UPRAVA
ODJELJENJE ZA PRIVREDU I POLJOPRIVREDU
PRIJEMNI ŠTAMBILJ

E-UPR - IB

PREZIME (IME RODITELJA) I IME / NAZIV PODNOSIOCA

JMB/JIB
KONTAKT ADRESA
KONTAKT TELEFON

GP MP 7.1.1.15. 4

E-MAIL

PRIJAVA
za učešće u programu

PREDMET

Podrška podizanju plastenika

NEOPHODNA
DOKUMENTACIJA

CIPS prijava prebivališta iz tekuće godine, za podnosioca prijave
Ovjerena kućna lista
Uvjerenje o nezaposlenosti, izdano od Zavoda za zapošljavanje RS, Biro Prijedor
Uvjerenje o nezaposlenosti, navedenih u kućnoj listi, a punoljetnih članova porodice (koji
su na evidenciji Biroa), izdano od Zavoda za zapošljavanje RS, Biro Prijedor
Dokaz o posjedu nad parcelom poljoprivrednog zemljišta, na kojoj se namjerava obavljati
plastenička proizvodnja (Posjedovni list), a koja se nalazi na adresi prebivališta podnosioca
prijave
Ovjerena izjava da će podnosilac prijave dobijeni plastenik namjenski koristiti u vremenu
od najmanje 4 godine, od dana potpisivanja Ugovora
Ovjerena izjava da će sufinansirati 20 % od nabavne cijene plastenika, sa pratećom
opremom

Rok za podnošenje prijava je od 01.03.-29.03.2019. godine.
PRILOG

prostor za gradsku administrativnu taksu

2. 2,00 KM takse na prijavu.

Potpis podnosioca prijave

Prijedor,

ODJELJENJE ZA PRIVREDU I POLJOPRIVREDU
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