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На основу члана 46. Закона о локалној самоуправи („Сл. гл. Републике Србије“, бр. 

129/2007, 83/2014-др.закон, 101/2016-др, закон и 47/2018), члана 71. Статута општине Рача ( 

„Сл. гласник општине Рача“, бр. 3/2019) и члана 2. Пословника о раду Општинског већа 

општине Рача („Сл. гласник општине Рача“, бр. 22/20), a у вези са Уговором о донацији 

UNOPS-SwisPRO-220-GRANT-039, од 17.12.2020. године, у оквиру пројекта „Равноправно у 

будућност“, а на предлог Комисије за припрему јавног позива и одабира корисница грантова 

за помоћ унапређењу руралног развоја на територији општине Рача, у оквиру пројекта 

„Равноправно у будућност“, Општинско веће општине Рача на седници одржаној дана 

27.07.2021. године, донело је:   

 

П  Р  А  В  И  Л  Н  И  К  

о условима и критеријумима за избор корисница за доделу бесповратних финансијских 

средстава (грантова) за унапређење руралног развоја на територији општине Рача 

 

Члан 1. 

 Овим Правилником утврђују се услови и критеријуми за избор корисница за доделу 

бесповратних финансијских средстава за унапређење руралног развоја на територији општине 

Рача (у даљем тексту: општина), за потребе Пројекта „Равноправно у будућност“. 

 

Члан 2. 

Додела бесповратних средстава из члана 1. овог Правилника врши се за: 
 

 Инвестиције у физичка средства пољопривредних газдинстава (сектор млеко). 

 Инвестиције у физичка средства пољопривредних газдинстава (сектор месо). 

 Инвестиције у физичка средства пољопривредних газдинстава (сектор пчеларство). 

 Инвестиције у физичка средства пољопривредних газдинстава (сектор производње воћа, 

поврћа, грожђа и цвећа, без винове лозе).  

 Инвестиције у физичка средства пољопривредних газдинстава (сектор производње воћа, 

поврћа, грожђа и цвећа – винова лоза) 

 Инвестиције у физичка средства пољопривредних газдинстава (сектор производње воћа, 

поврћа, грожђа и цвећа – машине и опрема за наводњавање) 

 Инвестиције у физичка средства пољопривредних газдинстава (подизање и опремање 

пластеника).  

 

Висина средстава која се додељују износи до 550 долара у динарској противвредности, по 

средњем курсу Народне банке Србије на дан уплате, по једној корисници средстава, при чему 

ће се водити рачуна о правилној територијалној заступљености корисница. 

Максималан број корисница средстава је 10. 

 

Члан 3. 

 Пријављена кандидаткиња на Јавни позива за доделу бесповратних финансијских  

средстава за унапређење руралног развоја на територији општине Рача, за потребе Пројекта 

„Равноправно у будућност“, треба да испуњава  један од следећих услова: 

1. да је претрпила насиље; 

2. да је особа са инвалидитетом; 

3. да је са основним образовањен или без образовања; 

4. да има примања на нивоу републичке минималне зараде; 

5. да је корисник социјалне помоћи, односно члан породице која је корисник социјалне 

помоћи, и 

 

 као обавезни услов: 
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1. да је носилац или члан регистрованог пољопривредног газдинства, уписаног у Регистар 

пољопривредних газдинстава, са активним статусом и са пребивалиштем и 

производњом на територији општине Рача. 

 

Члан 4. 

Услови се бодују на следећи начин: 
 

1. претрпљено насиље-20 бодова; 

2. инвалидност-25 бодова;  

3. основно образовање или без образовања - 10 бодова; 

4. примања на нивоу републичке минималне зараде-5 бодова; 

5. корисник социјалне новчане помоћи  - 15 бодова; 

6. оцена Комисије на основу евентуалног интервјуа- од 0-15 бодова ( члан Комисије 

може доделити од 0-3 бода по кандидаткињи).  

  

Члан 5. 

         У случају више кандидаткиња са истим бројем бодова, имаће предност кандидаткиња у 

складу са висином бодова који се додељују према члану 4. ставу 1. тачке 1.-5. овог Правилника, 

ако и по том основу имају исти број бодова, предност ће имати кандидаткиња која има већи 

број бодова на основу интервјуа, а ако и по том основу имају исти број бодова, кандидаткиња 

ће се изабрати путем жреба. 

 

Члан 6. 

Право на доделу средства остварује се на основу објављеног Јавног позива. 

Одлуку о расписивању Јавног позива доноси Комисија образована решењем 

Председника општине. 

Поступак за избор корисника за доделу средстава спроводи Комисија на основу 

поднете пријаве и достављене документације. 

Заинтересоване кандидаткиње могу да конкуришу до износа опредељених средстава по 

кориснику из члана 2. овог Правилника. 

Конкурс се објављује на званичном сајту општине Рача и огласној табли Општинске 

управе општине Рача. 

Проверу испуњености услова по Јавном позиву врши Комисија.  

 

Члан 7. 

 Комисија ради и доноси одлуке на седницама које сазива Председник Комисије. 

 Председник Комисије руководи седницама, а одлуке се доносе већином гласова 

присутних чланова. 

 Записник о раду Комисије води записничар и сваки члан Комисије добија по примерак.  

Записнике и осталу документацију о раду Комисије, као документа трајне вредности, чува 

Општинска управа општине Рача. 

 

Члан 8. 

 Комисија обавља следеће послове: 

1. расписује и доставља на објављивање Јавни позив; 

2. разматра поднете пријаве,  

3. сачињава списак пријављених кандидаткиња, 

4. врши према потреби интервјуисање пријављених кандидаткиња, 

5. врши бодовање пријављених кандидаткиња; 

6. сачињава привремену ранг листу; 

7. одлучује по приговорима на привремену ранг листу; 

8. сачињава коначну ранг листу; 
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9. предлаже Општинском већу општине Рача кандидаткиње којима се одобравају 

средства и кандидаткиње које се одбијају за доделу средстава; 

10. обавља и друге послове у складу са овим Правилником, 

 

Члан 9. 

Кандидаткиња која подноси пријаву на Јавни позив, дужна је да поред доказа којим 

доказује испуњеност услова из члана 3. овог Правилника, а који се одређују Јавним позивом, 

достави фотокопију личне карте (чиповану очитати), као и доказ (предрачун или неки други 

документ) којим се доказује за коју од физичких средстава из члана 2. овог  Правилника 

конкурише и до ког износа средстава. 

 

Члан 10. 

Пријаве на Јавни позив за потребе Пројекта „Равноправно у будућност“   предају се 

лично преко писарнице Општинске управе општине Рача . 

  

Члан 11. 

          Пријављенe кандидаткиње могу бити позване на интервју у складу са проценом 

Комисије. 

Након извршеног евентуалног интервјуисања пријављених кандидаткиња, Комисија ће 

објавити привремену ранг листу. 

Рок за подношење приговора на привремену ранг листу је 3 (три) дана, од дана 

објављивања исте, а о пристиглим приговорима ће одлучивати Комисија и након тога донети 

коначну ранг листу.  

 

Члан 12. 

На предлог Комисије, корисницима се средства одобравају решењем Општинског већа 

општине Рача, након чега закључују Уговор о регулисању међусобних права и обавеза 

уговорених страна. 

Текст уговор из става 1. овог члана сачињава Општинска управа општине Рача.  

Против решења из става 1. овог члана, учесник Јавног позива може поднети жалбу 

Општинском већу општине Рача у року од 8 (осам) дана од дана пријема решења. 

Исплата средстава врши се на наменски текући рачун корисника, на основу уговора. 

Кандидаткиње које поднесу неблаговремену или непотпуну пријаву, као и 

кандидаткиње које не испуњавају услове прописане овим Правилником и Јавним позивом биће 

одбијене решењем Општинског већа општине Рача. 

Комисија ће заседати и одлучивати у складу са потребама. 

 

Члан 13. 

 Правилник ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у Службеном гласнику 

општине Рача. 

 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ РАЧА 
 

Број: 110-8/2021-II-01                           ПРЕДСЕДНИК 

Дана: 27.07.2021. године        ОПШТИНСКОГ ВЕЋА 
                 Ненад Савковић, с.р. 

 

Према решењу Министарства за информисање Републике Србије, број 632-00590/93-03 од 

13.05.1993. године, Службени гласник општине Рача уписан је у регистар средстава јавног 

информисања под редним бројем 1461 од 11.05.1993. године. 

Издаје Општинска управа Рача; Главни и одговорни уредник Марија Стевановић, секретар 

Скупштине општине Рача, тел. 034/751-175, 751-205. 


