
 

 
 

УДРУЖЕЊЕ ГРАЂАНА 

„ГРАЂАНСКИ САВЕТ ОПШТИНЕ БОЈНИК“ 

РАСПИСУЈЕ КОНКУРС 

ЗА 

ДОДЕЛУ БЕСПОВРАТНИХ РОБНИХ СРЕДСТАВА ЗА ПОЉОПРИВРЕДНУ 

ПРОИЗВОДЊУ – СИСТЕМ КАП ПО КАП 

 

Овај програм реализује УГ „Грађански Савет општине Бојник“ у сарадњи са  општином Бојник по 

одобреном пројекту: „Економско оснаживање жена у руралним срединама општине Бојник“. Oвај пројекат 

финансирају Европска унија, Влада Републике Швајцарске и Влада Републике Србије преко програма 

Европски ПРОГРЕС. 

Конкурс се расписује на основу Одлуке Директора УГ „Грађански Савет општине Бојник“ број 

08/2017 од 13.01.2017. године и Уговора  UNOPS-EP-2016-GRANT-027 од 29.08.2016. године 

 

1. КРИТЕРИЈУМИ КОЈЕ ПОДНОСИЛАЦ ПРИЈАВЕ  ТРЕБА ДА ИСПУНИ 

На конкурсу могу да учествују: 

 Незапошљене жене са пребивалиштем на територији општине Бојник; 

 Да су носиоци или чланови пољопривредног газдинства  на територији општине Бојник; 

 Да су завршиле обуку за писање бизнис плана (дводневну обуку);  

 Да су поднеле потпуну, исправну и благовремену пријаву.  

 

2. ИЗНОС СРЕДСТАВА ПЛАНИРАН ЗА ФИНАНСИРАЊЕ ГРАНТА 

Укупан износ средстава планиран за финансирање добитника бесповратних робних средстава за 

пољупривредну производњу – система кап по кап  из буџета Пројекта „Економско оснаживање жена 

у руралним срединама општине Бојник“  по овом Конкурсу износи 525.000 динара без ПДВ-а односно 

максимално 35.000,00 динара по добитнику гранта. 

3. РОК РЕАЛИЗАЦИЈЕ ГРАНТА:  

Средства се додељују корисницима накасније до 28.02.2017. године а који ће извршити уградњу 

система кап по кап најкасније до 31.03.2017.  године. 

4. ОБАВЕЗНА КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА КОЈУ ТРЕБА ДОСТАВИТИ: 

Подносилац конкурсне документације обавезан је да достави следећу документацију: 

1. Образац Пријаве – Образац 1. 



 

 
 

2.  Изјава о власништву над парцелом где се планира уградња система за наводњавање – Образац  

3. Изјава сагласности о уградњи система за наводњавање потписана од стране носиоца 

пољопривредног газдинства – Образац 3.   

4. Фотокопија важеће личне карте подносиоца пријаве – очитана електронска лична карта; 

5. Фотокопија важеће личне карте носиоца пољопривредног газдинства, осим ако то није подносилац 

пријаве – очитана електронска лична карта; 

6. Фотокопију регистрационе пријаве пољопривредног газдинства 

7. Доказ о висини примања чланова домаћинства, за запошљене чланове потврда издата од стране 

послодавца са просеком три задње исплате, за пензионере чланове домаћинства  копиран пензиони 

чек. 

8. Спецификација система кап по кап до 35000,00 динара без ПДВ-а 

5. НАЧИН ПРИЈАВЉИВАЊА НА КОНКУРС 

Попуњени формулари и приложена документација достављају се у 2 примерака, један 

оригинал и друга копија, до 01. 02. 2017.године.      

Комплетну документацију можете предати у канцеларији бр.__ у згради Народне библиотеке 

код Саше Дајевића или послати на адресу : 

Удружење грађана „Грађански Савет општине Бојник“ 

Конкурс за доделу робних бесповратних средстава за пољопривреду – систем кап по кап 

«пријава по Конкурсу расписаном  17.01. 2017.године - не отварати » 

Зеле Вељковића бр.1 

                                                                         16205 Бојник 

Напомена: Уколико се документација доставља поштом меродаван је датум пријема у 

пошти. 

За додатне информације можете се обратити на број телефона 062/322296  или путем 

електронске поште на адресу gsobojnik@gmail.com 

 

6. РОКОВИ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПРИЈАВА НА ЈАВНИ ПОЗИВ  

1. Рок за подношење пријаве и предлога програма/пројекта на овај јавни позив/конкурс до 01. 

Фебруара 2017. године. 

2.  Листа вредновања и рангирања пријављених програма / пројеката, коју утврђује Комисија за 

бодовање поднетих пријава, биће објављена на званичној интернет страници општине Бојник  и на 

згради СО-е Бојник у року до 8 дана од дана истека рока за подношење пријава.  


