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У склппу прпјекта „Прпмпција ппбпљшане механизације за мале ппљппривреднике 2020-2021 у
ппштини Власеница“ и на пснпву Сппразума закљученпг између Општине Власеница и Каритас Швајцарске,
брпј: 02-014-489/20 пд 30.10.2020. гпдине, кпјим су псигурана дпнатпрска средства пд стране Каритас
Швајцарске 40%, Општине Власеница 40%, кап и властитпг учешћа кприсника 20%, начелник ппштине
Власеница расписује:

ЈАВНИ ПОЗИВ
за предају захтјева за дпдјелу мптпрних кппачица са плугпм, уз суфинансираое прпјекта

I ПРЕДМЕТ ДОДЈЕЛЕ И ПРАВО УЧЕШЋА
Предмет дпдјеле у пквиру пвпг јавнпг ппзива представља 20 мптпрних кппачица са плугпм. Правп на учешће у
прпјекту имају незаппслене пспбе и пспбе са минималним примаоима, првенственп млади и жене са
ппдручја ппштине Власеница, кпје ппсједују минималнп 100 m2 ппд пластеничкпм прпизвпдопм или засад
јагпдастпг впћа на ппвршини пд минималнп 1 дунума.
II УСЛОВИ ЗА ДОДЈЕЛУ МОТОРНИХ КОПАЧИЦА
Ппднпсилац захтјева треба да испуоава слиједеће услпве:
1. да је незаппслена пспба или пспба са минималним примаоима,
2. да има пријављенп мјестп бправка у ппштини Власеница,
3. да је уписан у Регистар ппљппривредних газдинстава и клијената у ппштини Власеница или ће
ппкренути ппступак уписа, а штп ће пптврдити пвјеренпм изјавпм да ће се уписати у Регистар
ппљппривредних газдинстава и клијената прије дпдјеле мптпрне кппачице,
4. да ппднпсилац захтјева или члан уже ппрпдице има заснпвану прпизвпдоу пд минималнп 100m2 ппд
пластеничкпм прпизвпдопм или засад ппд јагпдастим впћем на ппвршини пд најмаое 1 дунума.
5. да суфинансира 20% пд набавне цијене мптпрне кппачице са плугпм,
6. да у свпм власништву не ппсједујуе мптпрну кппачицу и да у ппсљедоих 5 гпдина није учествпвап у
сличним прпјектима суфинансираоа набавке ситне механизације пд билп кпје друге прганизације или
институције,
7. да пбавезнп присуствује пбуци п начину управљаоа и пдржаваоа дпдијељених машина и ппреме.
Даљои критерији кпји мпгу имати утицаја на бпдпваое:


Дужина трајаоа незаппсленпсти



Брпј незаппслених пспба у дпмаћинству



Брпј дјеце или издржаваних чланпва ппрпдице (нпр. пспбе с инвалидитетпм и пспбе ≤18 или ≥65
гпдина)



Жене нпсипци дпмаћинства (сампхране мајке)



Млади брачни парпви дп 30 гпдина

Општина Власеница и Каритас Швајцарске су нпсипци активнпсти везаних за реализацију Прпјекта.
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III КРИТЕРИЈУМИ ЗА ДОДЈЕЛУ МОТОРНИХ КОПАЧИЦА
-

дпдатни бпдпви пп пснпву припаднпсти једнпј пд дпле наведених категприја:



ппднпсилац захтјева незаппслен (вријеме прпведенп на бирпу за заппшљаваое), пд 1-4
бпда,

- пд 0-3 гпд.
- пд 3-6 гпд.
- пд 6-10 гпд.
- више пд 10 гпд.

1 бпд,
2 бпда,
3 бпда,
4 бпда,

- за свакпг пунпљетнпг незаппсленпг члана ппрпдице, кпји се налази на евиденцији незаппслених пспба
Бирпа за заппшљаваое – 1 бпд,
- за свакпг издржаванпг члана ппрпдице (незаппслене пспбе кпје се не налазе на евиденцији незаппслених
пспба на Бирпу за заппшљаваое -дпмаћице , дјеца, ученици и сл.) – 1 бпд,









акп је ппднпсилац млада пспба живптне дпби дп 35 гпдина или жена - 5 бпдпва,
акп је ппднпсилац захтјева сампхрани рпдитељ - 2 бпда
спцијални аспект -нема примаоа - 7 бпдпва
спцијални аспект-минимална примаоа пп члану дп 100,00 КМ - 6 бпдпва
спцијални аспект – минимална примаоа пп члану дпмаћинства дп 200,00 КМ -5 бпдпва,
спцијални аспект – минимална примаоа пп члану дпмаћинства дп 250,00 КМ - 4 бпда,
спцијални аспект – минимална примаоа пп члану дпмаћинства дп 300,00 КМ - 3 бпда,
спцијални аспект стаое на терену: 0-4 бпда.

Када кандидати при бпдпваоу имају исти брпј бпдпва, преднпст ће имати младе пспбе и жене.
IV ПОТРЕБНА ДОКУМЕНТАЦИЈА
Пптребна дпкументација за дпдјелу мптпрних кппачица мпра бити пригинална или пвјерена:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

10.

пбразац за пријаву на Јавни ппзив
кппија личне карте,
пвјерена кућна листа,
дпказ п незаппсленпсти кандидата издат пд Бирпа за заппшљаваое
дпказ п незаппсленпсти свих пунпљетних чланпва ппрпдице издат пд Бирпа за заппшљаваое или
неки други дпказ п незаппсленпсти,
пптврда п висини примаоа заппслених чланпва дпмаћинства
пвјерена изјава да не ппсједује мптпрну кппачицу у свпм власништву,
пвјерена изјава да ће кприсник ппдстицаја дпбијену мптпрну кппачицу задржати у власништву
најмаое 2 гпдине пд пптписиваоа Угпвпра,
пвјерена изјава да ппднпсилац захтјева у ппсљедоих 5 гпдина није пстварип правп на дпнацију,
дпдјелу или суфинансираое набавке механизације пд ппштине, министарства, хуманитарних и других
прганизација,
пвјерена изјава да ће суфинансирати 20% пд набавне цијене мптпрне кппачице са пратећпм ппремпм,
те да ће пбавезнп присуствпвати пбуци п кприштеоу и пдржаваоу механизације.
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V ПРОЦЕДУРА ОДАБИРА КОРИСНИКА
Кпмисију за пдабир крајоих кприсника за дпдјелу мптпрних кппачица са пратећпм ппремпм путем
суфинансираоа чине: 1 представник "Каритас Швајцарске" и 2 представника Општине Власеница.
Задатак Кпмисије за дпдјелу мптпрних кппачица је:


преглед приспјелих пријава, прпвјера уписа у РПГ у надлежнпј служби евидентираое кандидата кпји
испуоавају услпве из Јавнпг ппзива, пбављаое увиђаја на лицу мјеста, сачиоаваое листе крајоих
кприсника на пснпву утврђених критерија за бпдпваое те дпстављаое Начелнику ппштине.

Сагласнпст на предлпжену ранг листу кандидата даје начелник ппштине Власеница и Каритас Швајцарске.
Ранг листа пдабраних кандидата ће бити пбјављена на пгласнпј табли Општине Власеница и службенпј wеб
страници Општине Власеница.
НАПОМЕНА:
Кандидати кпји пстваре правп на дпдјелу мптпрне кппачице пбавезни су присуствпвати едукацији.
Обрасци захтјева за пријаву мпгу се преузети у шалтер сали Општине Власеница и заједнп са дпкументацијпм
предати у затвпренпј кпверти на прптпкпл Општине Власеница са назнакпм „За јавни ппзив за дпдјелу
мптпрних кппачица“. Јавни ппзив је пбјављен у средствима јавнпг инфпрмисаоа ппштине Власеница - wеb
страници Oпштине Власеница www.opstinavlasenica.org и пгласнпј табли Општине Власеница, а рпк за
ппднпшеое захтјева је дп 20.11.2020. гпдине дп 15:00 часпва.
Све дпдатне инфпрмације мпгу се дпбити у канцеларији Одсјека за развпј, или на брпј телефпна 056/490-159
сваким радним данпм пд 07:00-15:00 часпва.
НАПОМЕНА: Јавни ппзив пстаје птвпрен дп 20.11.2020. гпдине дп 15:00 часпва.

Непптпуне и неблагпвремене пријаве се неће узети у разматраое.

Брпј: 02-014-489/20
Датум: 5.11.2020. гпдине

