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Ј А В Н И    П О З И В 
ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПРИЈАВЕ ЗА КОРИШЋЕЊЕ  БЕСПОВРАТНИХ СРЕДСТАВА ЗА ОБНАВЉАЊЕ 
ПОРОДИЧНИХ КУЋА У РУРАЛНИМ СРЕДИНАМА  НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ВЛАСОТИНЦЕ 

 
Општина  Власотинце,  у оквиру пројекта  "Можемо кад хоћемо" спроводи следеће локалне 

мере популационе политике: 
1. Подстицај запошљавања младих, и младих брачних парова од 18 до 40 година старости кроз 
нефинансијску подршку за почетнике у пословању и доделу бесповратних средстава за обнављање 
породичних кућа и покретање и унапређење пословања у оквиру домаћинства. 
1.1. Подршка младим брачним паровима за инвестирање у обнављање породичних кућа и стварање 
услова за бављење сопственим послом (пољопривреда, кућни бизнис и сл.), посебно у руралним 
деловима.  
 
ПРЕДМЕТ ПОЗИВА 

Овим Позивом уређују се услови и начин коришћења бесповратних средстава за  запошља-вање 
младих, и младих брачних парова од 18 до 40 година старости за обнављање породичних кућа и 
покретање и унапређење пословања у оквиру домаћинства, у 2020. години (у даљем тексту: 
подстицаји), на територији  општине Власотинце. 

 
ПОДНОСИОЦИ ПРИЈАВА 
Право учешћа на Позиву имају: 
Физичка лица старости од 18 до 40 година, која су 
а) носиоци или чланови комерцијалних породичних пољопривредних газдинстава; 
б) која немају регистровано пољопривредно газдинство, али испуњавају усклове дефинисане 

јавним позивом.  
Лица из става 1. овог члана имају право на коришћење бесповратних средстава ако: 
1) Је носилац / члан пољопривредног газдинства које је уписано у Регистар пољопривредних 

газдинстава (у даљем тексту: Регистар) у складу са Правилником о упису у регистар пољопривредних 
газдинстава и обнови регистрације, као и о условима за пасиван статус пољопривредног газдинства 
(,,Службени гласник РС”, бр. 17/13, 102/2015 и 6/2016; у даљем тексту: Правилник) и налази се у 
активном статусу. 

2) Испуњава услове: власник/сувласник је куће на селу или је члан домаћинства које поседује 
кућу на селу где постоје услови за живот и рад или се реконструкциојом/адаптацијом и сл. Могу 
привести намени. 

 
ВИСИНА ПОДСТИЦАЈА 
Висина средства за обнављање породичних кућа и стварање услова за бављење сопственим 

послом (пољопривреда, кућни бизнис и сл.), посебно у руралним деловима утврђују се на основу 
достављеног предмера и предрачуна, за грађевинске радове, овереног од стране одговорног лица са 
одговарајућом лиценцом, као и спецификације и предрачуна/профактуре за набавку неопходне 
опреме за отпочињање или унапређење сопствене производње/, а додељују на основу рангираних 
пријава кандидата и расположивих средстава пројекта у износу од 2.500.000,00 динара  

Висина појединачног гранта је до 400.000,00 динара. 
 У случају да предвиђена средства не буду додељена у целокупном износу, не буде довољан 

број пријава које испуњавају услове, јавни позив ће се поновити по истом поступку и извршиће се 
додела грантова до утрошка преосталих средстава. 
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ПОДНОШЕЊЕ ПРИЈАВА  
Право на коришћење гранта, подносилац пријаве може да оствари једном у току трајања 

позива, на основу пријаве који је саставни део овог конкурса (Образац 1), који може да се поднесе за 
доделу гранта. 

Уз пријаву се подноси предмер и предрачун и предрачуни/профактуре који се уписују као 
прилог, који је саставни део Обрасца пријаве. 

Пријава за грант, у складу са овим Позивом са пратећом документацијом, подноси се на 
Обрасцу 1 – Пријава лично или препорученом поштом, на адресу: Трг ослобођења 12, 16210 
Власотинце. 

 
Рок за подношење пријаве по овом позиву  је 21. септембар, 2020. године до 14:59 часова. 

 
Уз пријаву се обавезно подноси следећа документација: 

1) читко попуњена пријава са обавезним потписом односно овером подносиоца (Образац бр.1); 
2)  Потврда о регистрацији пољопривредног газдинства и фотокопија личне карте носиоца 

пољопривредног газдинства; 
3) Извод из катастра непокретности са подацима о власништву,  (препис листа непокретности, ако 

је успостављен нови операт, односно препис поседовног листа, ако није успостављен нови операт), 
односно извод из земљишних књига (где није успостављен катастар непокретности), за све катастарске 
парцеле које су предмет пријаве;  

4) Доказ о брачном статусу (извод из матичне књиге венчаних или други документ којим се 
доказује брачни статус) 

 
 ПОСТУПАК СПРОВОЂЕЊА КОНКУРСА 
Испуњеност прописаних услова, односно административну контролу докумената спроводе 

чланови Кммисије која је формирана у складу са пројектом «Можемо кад хоћемо». 
Комисија ће извршити административну контролу, оцењивање пристиглих пријава, формирање 

ранг листе и доставити предлог за доделу грантова председнику општине  у року од 3 (три) дана од 
дана који је рок за достављање пријава.  

Председник општине доноси решења/одлуке о додели гранта у року од три дана по добијању 
предлога од комисије. 

Стварањем услова за бољи живот млади брачни парови ће се лакше одлучити и да шире своју 
породицу рађањем деце, а млади који нису засновали брачну заједницу моћи ће да размишљају у 
правцу стварања породице, јер рађање деце као позитивна природна компонента непосредно утиче на 
ревитализацију обима становништва и његове старосне структуре. Започињањем сопственог посла, 
нарочито у пољопривреди створиће се могућности и за формирање репродуктивне свести што ће 
довести и до повећања наталитета. 

Предност при одабиру кандидата имају кандидати који су учествовали на дводневној 
радионици. 
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КРИТЕРИЈУМИ СЕЛЕКЦИЈЕ 

 Критеријуми рангирања подносиоца пријаве физичких лица: 
 

Критеријум Категорија Бодова 

Оцена пријаве 

 

Јасно дефинисани послови на обнављању 
породичне куће и пословна идеја 

(дат јасан преглед плана активности; обухвата 
кратак опис сваког наредног сегмента 
плана/активности; показује потенцијал за 
отварање радних места и генерисање прихода, 
унапређење капацитета подносиоца пријаве, јасно 
дефинисани циљеви) 

 

не испуњава услове 0 

лоше 4 

прихватљиво 8 

добро 13 

врло добро 18 

одлично 25 

План улагања  

(кључне карактеристике и потребе улагања у 
обнављање породичне куће су  идентификоване;  
процењено улагањје оправдано; приказани су 
ефекти) 

 

не испуњава услове 0 

лоше 4 

прихватљиво 8 

добро 13 

врло добро 18 

одлично 25 

Финансијски и технички капацитет Подносиоца 
пријаве и способност да реализује активности у 
оквиру захтеваних средстава 

 

не испуњава услове 0 

лоше 4 

прихватљиво 8 

добро 13 

врло добро 18 

одлично 25 

Степен остваривости пројектних циљева 
описаних у плану Подносиоца пријаве 

не испуњава услове 0 

лоше 4 

прихватљиво 8 

добро 13 

врло добро 18 

  
одлично 25 

Максималан број бодова:  

 

 

100 

            
Ако два или више подносиоца пријава имају исти број бодова, предност на ранг листи имају подно-
сиоци који су женског пола.            
 
 
 

Председник комисије 
Милош Радосављевић 

 
______________________________         


