РЕПУБЛИКА СРПСКА
ГРАД ЗВОРНИК
ГРАДОНАЧЕЛНИК
Светог Саве 124,75400 Зворник,тел: 056 232 200,факс 056 232 221,www.gradzvornik.org ,e-mail: zvornik@teol.net

Број: 02-404-18-1/20
Датум: 18.09.2020.године
На основу члана 82, став 3. Закона о локалној самоуправи (Службени гласник Републике Српске,
број 97/16), члана 47. Статута Града Зворник (Службени гласник Града Зворник, број 2/16 и 14/16),
Уговора о суфинансирању број 02-404-18/20 од 21.08.2020. године потписаним са међународном
организацијом World Vision International у БиХ, Градоначелник р а с п и с у ј е
ЈАВНИ ПОЗИВ
ЗА ИЗБОР КОРИСНИКА ПРОЈЕКТА „ЕКОНОМСКО ОСНАЖИВАЊЕ НАЈРАЊИВИЈИХ
ПОРОДИЦА“
I ПРЕДМЕТ ЈАВНОГ ПОЗИВА
Предмет јавног позива је избор корисника пројекта „Економско оснаживање најрањивијих
породица“ који се финансира из буџета Града Зворника и средстава међународне организације
World Vision International у БиХ.
II ОПШТЕ ИНФОРМАЦИЈЕ
Међународна организација World Vision International у БиХ, у склопу Интегрисаног програма
усмјереног на јачање отпорности породица и пружање економске подршке, имплементира пројекат
„Економско оснаживање најрањивијих породица“. У сарадњи са Градском управом Града Зворник
издвојена су значајна финансијска средства за пружање економске подршке и помоћи социјално
осјетљивим катероријама становништва које су додатно претрпјеле и осјетиле економске
посљедице изазване пандемијом вируса COVID-19.
Пројектом је предвиђена додјела 30 пластеника површине 50м2 са системом за наводњавање
социјално осјетљивим домаћинствима из руралног подручја града Зворник, те дистрибуција
едукативног материјала с циљем едуковања потенцијалних корисника на теме пластеничке
производње.
Јавни позив је отворен од 21.09.2020. године до 07.10.2020. године.
III СМЈЕРНИЦЕ ЗА ПРИЈАВУ
Пријаву на јавни позив могу поднијети физичка лица, односно носиоци домаћинства.
Пријава на јавни позив се врши на пријавном обрасцу који је саставни дио јавног позива.
Пријава поднијета у било којој другој форми неће бити прихватљива.

Текст јавног позива и пријавни образац се могу преузети са званичне интернет странице Градске
управе града Зворник или на шалтеру број 7. у Пријемној канцеларији Градске управе града
Зворник.
Пријавни образац потписује носилац домаћинства и уноси своје личне податке.
Уз пријавни образац је потребно доставити сву пратећу документацију којом се доказује статус
носиоца и чланова домаћинства, како је наведено у ставу V јавног позива.
Пријава се подноси лично на шалтер број 7. у Пријемној канцеларији Градске управе града
Зворник или поштом на адресу Градска управа града Зворник, Светог Саве 124, 75 400 Зворник, у
затвореној коверти са назнаком „Пријава на Јавни позив за избор корисника пројекта „Економско
оснаживање најрањивијих породица“ - не отварати“.
Непотпуне пријаве неће се узимати у обзир.
IV КРИТЕРИЈУМИ ЗА ИЗБОР КОРИСНИКА
1. ЕЛИМИНАТОРНИ КРИТЕРИЈУМИ
1) Носилац и чланови домаћинства имају стално и стварно пребивалиште на територији града
Зворника,
2) Носилац или члан домаћинства има у власништву или под закупом 0,2 ha земљишта на
подручју града Зворника које је погодно за постављање пластеника и са приступом води,
3) Ни носилац ни чланови домаћинства нису били корисници донаторских средстава за развој
пољопривредне производње у претходних 5 година.
Испуњавање сва три наведена критеријума је обавезујуће за све потенцијалне кориснике.
2. ОСНОВНИ КРИТЕРИЈУМИ
1) Домаћинство са пет и више чланова,
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)

Домаћинство са најмање двоје малољетне дјеце,
Домаћинство без сталних мјесечних прихода,
Домаћинство са сталним мјесечним приходима по члану испод 400 КМ,
Домаћинство чији су мјесечни приходи социјални приходи,
Домаћинство чији је једини извор мјесечних прихода пољопривреда,
Домаћинство чији је носилац жена,
Домаћинство чији је носилац или члан особа са инвалидитетом (нератни инвалиди и цивилне
жртве рата, ратни војни инвалиди I и II категорије), дјете и/или особа са сметњама у развоју,
незапослена млада особа (до 35 година старости), незапослени родитељ малољетног дјетета,
самохрани родитељ и/или жртва насиља у породици.

Испуњавање најмање два од наведених основних критеријума је обавезујуће за све потенцијалне
кориснике приликом административне провјере.
3. ДОПУНСКИ КРИТЕРИЈУМИ
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)

Регистрација код Агенције за посредничке, информатичке и финансијске услуге (АПИФ),
Дјеца из домаћинства укључена у World Vision програм,
Искуство у пластеничкој производњи поврћа,
Расположивост људских ресурса,
Расположивост материјалних ресурса (прибор, алати, машине и сл),
Познавање тржишта,
Препознатост ризика.

V ПОТРЕБНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

I

ПОТРЕБНА ДОКУМЕНТАЦИЈА КОЈОМ СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ЕЛИМИНАТОРНИХ
КРИТЕРИЈУМА
1. Потврда о пребивалишту за сваког члана домаћинства издата од стране надлежног органа,
2. Изјава о располагању земљиштем минималне површине 0,2 haовјерена од стране надлежног
органа локалне самоуправе,
3. Изјава да ни носилац ни чланови домаћинства нису били корисници донација (финансијска
средства, опрема, материјал и сл) за развој пољопривредне производње у претходних 5
година.

Подносиоци пријава који се нађу на прелиминарној листи корисника ће бити обавезни да у року од
седам дана од дана објављивања прелиминарне листе корисника доставе посједовни лист, уговор
о поклону или уговор о закупу предметне парцеле земљишта. У супротном ће њихова пријава бити
одбачена.
Вјеродостојност изјаве да ни носилац ни чланови домаћинства нису били корисници донација
(финансијска средства, опрема, материјал и сл) за развој пољопривредне производње у
претходних 5 година ће се провјеравати путем базе података којом располаже Градска управа
града Зворник. Уколико се утврди да изјава није вјеродостојна, пријава ће бити одбачена.
II ПОТРЕБНА ДОКУМЕНТАЦИЈА КОЈОМ СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ОСНОВНИХ
КРИТЕРИЈУМА
1. Кућна листа,
2. Потврда Пореске управе у Зворнику о висини и изворима прихода за све пунољетне чланове
домаћинства,
3. Потврда Филијале ЈУ Завод за запошљавање Републике Српске у Зворнику за све
незапослене пунољетне чланове домаћинства да се налазе на евиденцији незапослених лица
(уколико је примјенљиво),
4. Потврда ЈУ Центар за социјални рад Зворник о кориштењу социјалне помоћи, сталне новчане
помоћи или социјалних прихода по основи социјалне заштите, кућне његе или помоћи исте или
сличне категорије (уколико је примјенљиво),
5. Платне листе за запослене пунољетне чланове домаћинства (уколико је примјенљиво),
6. Последњи пензиони чек/ови члана/ова домаћинства (уколико је примјенљиво),
7. Потврда Агенције за посредничке, информатичке и финансијске услуге (АПИФ) у Зворнику о
регистрацији домаћинстава,
8. Потврда надлежне институције или медицинска документација о инвалидитету члана/ова
домаћинства (уколико је примјенљиво),
9. Потврда ЈУ Центар за социјални рад Зворник о статусу самохраног родитеља или умрли лист
за супружника (уколико је примјенљиво),
10. Потврда ЈУ Центар за социјални рад Зворник о статусу жртве насиља у породици (уколико је
примјенљиво),
11. Потврда о школовању/редовном студирању члана/ова домаћинства издата од стране
надлежне високошколске институције (уколико је примјенљиво).
III

ИСПУЊЕНОСТ ДОПУНСКИХ КРИТЕРИЈУМА је предмет комисијске процјене на терену.

VI ПРОЦЕС ИЗБОРА КОРИСНИКА
Носилац процеса је Комисија за избор корисника пројекта „Економско оснаживање најрањивијих
породица“ (у даљем тексту: Комисија) у саставу представник Градске управе Града Зворник,
Центра за социјални рад Зворник и организације World Vision International у БиХ.
Процес ће се одвијати у двије фазе:
1.

ОТВАРАЊЕ И БОДОВАЊЕ ПРИСТИГЛИХ ПРИЈАВА

По затварању јавног позива Комисија ће отворити пристигле пријаве и утврдити да ли су потпуне и
да ли испуњавајусве елиминаторне и најмање два основна критеријума из IV става јавног позива.

Пријаве које не испуњавају све елиминаторне и најмање два основна критеријума, Комисија неће
даље разматрати.
Пријаве које испуне све елиминаторне и најмање два основна критеријума, Комисија ће бодовати у
складу са Одлуком о начину бодовања апликаната за избор корисника пројекта „Економско
оснаживање најрањивијих породица““.
2.

ТЕРЕНСКА ПРОВЈЕРА

Комисија ће кроз теренске обиласке провјерити вјеродостојност података наведених у пријавама и
дати оцјену постојећих агро-техничких услова за пластеничку производњу поврћа.
У случају да утврди да су наведни подаци који се односе на испуњеност свих елиминаторних и
најмање два основна критеријума лажни, Комисија ће одбацити пријаву као неприхватљиву.
У случају да утврди да се наведени подаци који се односе на степен испуњеност основних и
додатних критеријума, не подударају са стварним стањем, Комисија ће кориговати бодовну листу.
Уколико укупан број потенцијалних корисника буде већи од броја корисника који се могу подржати
кроз пројекат, предност ће се дати пријавама са већим бројем бодова.
Прелиминарна листа корисника биће објављена на службеној интернет страници и на огласној
табли Градске управе градаЗворник.
Подносиоци пријава могу уложити комисији приговор на прелиминарну листу, уз одговарајући
доказ, у року од седам дана од дана објављивање прелиминарне одлуке.
Приговори се предају на шалтеру број 7. у Пријемној канцеларији Градске управе града Зворник.
Комисија ће писаним путем обавијестити подносиоца приговора о одлуци донешеној по његовом
приговору и утврдити коначну листу корисника у року од седам дана од истека рока за подношење
приговора.
Коначна листа корисника биће објављена на службеној интернет страници и на огласној табли
Градске управе града Зворник.
На коначну листу корисника неће бити могуће уложити приговор.
Изабрани корисници и World Vision International у БиХ ће потписати уговоре о додјели пластеника
који ће садржати одредбе о међусобним правима и обавезама, као и о начину праћења те начину и
роковима извјештавања у вези са постављањем и кориштењем пластеника.

ГРАДОНАЧЕЛНИК
_______________________
Зоран Стевановић

