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ПРОЈЕКАТ „ПОДРШКА РАЗВОЈУ МАЛИНАРСТВА У ОПШТИНИ ВИШЕГРАД“ 

 

ПРИЈАВНИ ОБРАЗАЦ 

 

I. Лични подаци 

 

1. Име и презиме подносиоца пријаве 

 

_______________________________________________________________________ 

 

2. ЈМБГ и број личне карте и мјесто издавања 

 

_______________________________________________________________________ 

 

3. Адреса пребивалишта  

 

_______________________________________________________________________ 

 

 

4. Број телефона (уколико немате телефон, молимо наведите контакт број на који вас у 

случају потребе можемо позвати) 

 

Кућни:_____________________Мобилни:______________ 

 

 

Контакт телефон:____________________Име контакт особе:____________________ 

 

II. Информације о испуњености услова 

 
1. Године старости______________ 

 

2. Да ли сте уписани у Регистар пољопривредних газдинстава при „Агенцији за посредничке, 

информатичке и финансијске услуге“ а.д. Бања Лука (АПИФ), Пословна јединица Вишеград? 

 

 да                                                       не 
 

3. Да ли сте посједник земљишне парцеле за заснивање засада на подручју општине Вишеград? 

 

 да  не 

 



 
4. Да ли сте закупац земљишне парцеле за заснивање засада на подручју општине Вишеград? 

 

 да  не 

 

5. Да ли имате већ формиран засaд малина површине веће од 2 дунума и да ли сте потписник 

уговора са другим правним лицима о заснивању новог засада малина у 2015/2016 (садња 

јесен/прољеће)? 

 

 да  не 

 

6. Молимо вас да дате опис пута до ваше земљишне парцеле и да наведете површину 

парцеле, могућност наводњавања, нагиб, приступачност и друге битне елементе за 

заснивање засада малина (уколико уђете у ужи избор Комисија за одабир корисника 

именована од стране начелника Општине ће Вас посјетити): 

 

__________________________________________________________________________________ 

 

__________________________________________________________________________________ 

 

__________________________________________________________________________________ 

 

__________________________________________________________________________________ 

 

__________________________________________________________________________________ 
 

7. Да ли имате доспјелих неизмирених обавеза по основу стимулативних кредита додијељених из 

буџета општине Вишеград? 

 

 да  не 

 
8. Да ли сте били корисник донаторских средстава (страни донатори, министарства, општина и др)?

 да  не 

  

9. Уколико је одговор „да“ наведите име донатора, предмет и вриједност донације: 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

III. Социо-економски статус  

 

1. Пол носиоца пољопривредног газдинства: 

 

 женски 

 

 мушки 

 

2. Број чланова вашег домаћинства је: 

два 

три 

четири 

пет 

шест 

седам  

или више (уписати 

број)_______

 

 



3. Да ли сте Ви или члан вашег породичног пољопривредног газдинства категорисани као 

инвалидна особа? 

 да  не 

 

4. Да ли сте смохрани родитељ? 

 

 да 

 

 не 

 

5. Домаћинство у коме живим је: 

 

 сеоско  приградско  градско 

 

6. Економски статус 

 

Чланови домаћинства (само за особе које живе у вашем домаћинству) 

Напомена: подносилац захтјева уписује своје податке у први ред 

Р.бр. Име и презиме Сродство са 

подносиоцем 

захтјева 

Година 

рођења 

Образовање Радни 

статус 

Износ 

мјесечног 

прихода 

1. 

 

      

2. 

 

      

3. 

 

      

4. 

 

      

5. 

 

      

6. 

 

      

7. 

 

      

8. 
      

 
*Могући извор прихода: плата, пензија, страна пензија, инвалиднина и остало 

 

Уколико моје породично пољопривредно газдинство буде одабрано као корисник упознат сам са обавезом да: 

- припремимо земљишну парцелу за садњу, 

- присуствујмо стучним предавањима, 

- прије испоруке пакета подршке извршимо уплату износа од 10% вриједности пакета подршке на рачун 

посебне намјене Општине Вишеград, 

- засадимо додјељене саднице, поставимо систем за наводњавање и заслон за малине, 

- обезбједимо засад од штетног утицаја дивљих и домаћих животиња, 

- у одржавању засада придржавамо се савјета стручног надзора, 

- омогућимо представницима ИРБРС и општинског Пројектног тима за спровођење пројекта: „Развој 

малинарства у општини Вишеград“ активно праћење реализације уговора, што подразумјева посјете на 

лицу мјеста. 

 

У Вишеграду,_________2016.                                            Потпис подносиоца пријаве:  

                                                              ______________________ 



ВАЖНО! 

 

ПРОВЈЕРИТЕ: 

 

1. Молимо, провјерите да ли сте детаљно одговорили на сва питања. 

2. Не заборавите да приложите тражена документа: 

• потврда о упису у Регистар пољопривредних газдинстава при „Агенцији за посредничке, 

информатичке и финансијске услуге“ а.д. Бања Лука, Пословна јединица Вишеград, не старију од 

15 дана рачунајући од дана подношења пријаве (АПИФ), 

• овјерена изјава, припремљен образац изјаве за овај јавни позив, 

• фотокопија личне карте, 

• потврда о пребивалишту (ЦИПС), 

• овјерена изјаву о заједничком домаћинству (писарница Општине), 

• Рјешење о категорији инвалидности за лица са инвалидтетом, 

• умрли лист брачног партнера за самохраног родитеља или увјерење Центра за социјални рад, 

• потврда о висини примања за запослене чланове домаћинства, чек од пензије за пензионере 

чланове домаћинства, чек од инвалиднине за кориснике ових примања или друго, 

• увјерење Завода за запошљавање, Биро Вишеград, за незапослене. 

 

3. Пријавни образац и тражена документа доставите у затвореној коверти на дресу:  

Општина Вишеград,  

Краља Петра I бр.7  

Пријава за пројекат: „Развој малинарства у општини Вишеград –не отварај“  

4. На полеђини коверте упишите своје име и адресу. 

 


