
На основу члана 64. став. 1. тачка 5.  Статута општине Мали Зворник (''Сл. лист општине 

Мали Зворник'', бр. 5/15-пречишћен текст), члана 6. Одлуке о буџету општине Мали Зворник за 

2018.годину (''Сл. лист општине Мали Зворник'', бр. 19/17, 2/18, 6/18, 14/18 и 15/18), Уговора о 

коришћењу бесповратних средстава за реализацију пројекта ''Женско иновационо стваралаштво 

и предузетништво Мали Зворник 2018.године'' број 06-1905 од 03.10.2018.године, предлога 

одлуке Комисије за спровођење поступка јавног конкурса за доделу бесповратних средстава за 

реализацију програма/пројекта  ''Женско иновационо стваралаштво и предузетништво Мали 

Зворник 2018'', број 06-2270 од 16.10.2018.године , уз сагласност Општинског већа датој на 

седници одржаној дана 23.11.2018.године , председник општине Мали Зворник, доноси 

 

ОДЛУКУ 

о додели бесповратних средстава за реализацију програма/пројеката  ''Женско 

иновационо стваралаштво и предузетништво Мали Зворник 2018'' 

 

I 

ДОДЕЉУЈУ СЕ бесповратна средстава за реализацију програма/пројеката  ''Женско иновационо 

стваралаштво и предузетништво Мали Зворник 2018'' следећим носиоцима  програма/пројеката: 

 

1. ПГ Гордана Јевтић, Сакар,  за пројекат  ''Проширење  пословних капацитета за сточарску 

производњу'',   износ  од  234.000,00 динара; 

2. ПГ Славојка Спасеновић, Доња Трешница, за пројекат ''У корак са временом кроз 

сточарство до бизниса'',  износ  од  230.800,00 динара; 

3. ПГ  Драгица Вучетић, Амајић, за пројекат ''Унапређење женског предузетништва у 

руралном туризму'',  износ од  234.000,00 динара; 

4. ПГ Драгица Кузмановић-Ристић, Брасина, за пројекат ''Органска производња поврћа и 

воћа'', износ од 145.000,00 динара; 

5. ПГ Виолета Марковић , Брасина, за пројекат ''Пољопривредна производња ратарских 

култура и поврћа у пластенику'', износ од 147.000,00 динара; 

6. ПГ Миросава Јовановић , Брасина, за пројекат ''Набавка пластеника са опремом'', износ 

од 213.260,00 динара. 

 

II 

ОДБИЈАЈУ СЕ  непотпуне и неодговарајуће пријаве: 

 

1. ТЗУР ''4СМ'' Илић Љиљана, Сакар. 

2. УР ''ТАРАПАНА ТС МАЛИ ЗВОРНИК'' Тања Ћирић, Мали Зворник;  

3. ПГ Љубица Драговић, Велика Река; 

4. ПГ Павловић Споменка , Доња Борина;  

5. Милица Милић пр Чишћење прозора, излога и фасада, Брасина 

6. Цвијета Петровић пр СЗТР ''КЛАС АМ'', Мали Зворник. 

 

III 

Пренос одобрених бесповратних средстава из тачке 1. Ове Одлуке извршиће се  

након потписаног уговора са носиоцима одобрених пројеката, којим ће се ближе уредити права 

и обавезе уговорних страна у складу са Јавним конкурсом и  Програмом подршке развоју и 

промоцији женског иновационог предузетништва који је усвојила Влада Републике Србије.  

 

IV 

 Ову Одлуку  доставити свим подносиоцима пријава и објавити на сајту општине.  

 

 

 



О б р а з л о ж е њ е 

Општина Мали Зворник расписала је Јавни конкурс за доделу бесповратних средстава у 

оквиру Програма подршке развоју и промоцији женског иновационог предузетништва- Пројекат 

''Женско иновационо стваралаштво и предузетништво Мали Зворник 2018'' дана, 

19.10.2018.године. Средства за реализацију овог пројекта одобрила је Република Србија- Кабинет 

министра без портфеља за иновације и технолошки развој у оквиру реализације мере 2. Програма 

подршке развоју и промоцији женског иновационог предузетништва. За спровођење јавног 

конкурса председник општине Мали Зворник образовао је Комисију решењем бр. 332-18/18-03-

1 од 19.10.2018.године која је извршила оцену пријављених пројеката/програма поднетих на 

јавни конкурс, сачинила  извештај о спроведеном поступку јавног конкурса и сачинила Предлог 

одлуке о додели бесповратних средстава и исте доставила председнику општине. 

Јавни конкурсу трајао од 19.10.2018 - 03.11.2018.године. 

Отварање поднетих пројава Комисија је вршила на седници одржаној дана, 09.11.2018. 

године и том приликом констатовала да је поднето 12 пријава и да су све благовремене. 

На основу извршеног прегледа и контроле исправности поднетих пријава Комисија је 

констатовала и утврдила да 6  (шест) горе наведених носилаца пријава испуњавају услове 

конкурса за доделу бесповратних средстава за реализацију својих програма/пројеката те је 

предложила председнику општине Мали Зворник да исте подржи и одобри бесповратна средства 

за њихову реализацију.  

Комисија је предложила и да се непотпуне и неодговарајуће пријаве одбију и то из 

следећег разлога: 

1. ТЗУР ''4СМ'' Илић Љиљана, Сакар, назив пројекта ''Надстрешница'', јер   није  

приложила: Извод од АПР, Уверење Локалне пореске администрације о измиреним обавезама , 

финансијски извештај за 2017.годину и ОП образац. Такође, приложени обрасци нису у 

потпуности попуњени траженим подацима, а тражени износ средстава за реализацију овог 

пројекта премашује максималан износ средстава који се по овом конкурсу може доделити; 

2. УР ''ТАРАПАНА ТС МАЛИ ЗВОРНИК'' Тања Ћирић, Мали Зворник, пројекат  

''Играоница и радионица'', јер није приложила: Извод из АПР, финансијски извештај за 

2017.годину, временски оквир реализације пројекта навела 4 месеца, а рок који је конкурсом 

дефинисан је 31.12.2018.године и није доставила фотокопију предрачуна или другог 

одговарајућег документа за наведене активности .Такође, приложени обрасци нису у потпуности 

попуњени траженим подацима; 

3. ПГ Љубица Драговић, Велика Река, пројекат ''Реконструкција и адаптација мола на  

Зворничком језеру'', Комисија је на основу прегледа поднете пријаве и пратеће документације 

констатовала да се из предлога пројекта (образац 1) не може тачно одредити на шта се пројекат 

односи, а и достављени предрачун на 572/2018 од 31.10.2018.године издат од предузећа ''Омега 

профекс'', Лозница, издат је за материјал, за шта је  Јавним конкурсом  јасно прецизирано да се 

бесповратна средства не могу користити; 

4. ПГ Павловић Споменка , Доња Борина, пројекат ''Проширење пољопривредног  

газдинства новим пчелињаком'' јер је регистрацију свога пољопривредног газдинства извршила 

после расписаног Јавног конкурса, што је у супротности са Програмом и конкурсом; 

5. Милица Милић пр Чишћење прозора, излога и фасада, Брасина, пројекат ''Набавка 

опреме за одржавање чистог и здравог животног простора'', јер из предлога пројекта (образац 1)  

Комисија није препознала иновативну компоненту пројекта у односу на већ регистровану 

делатност;  

6. Цвијета Петровић пр СЗТР ''КЛАС АМ'', Мали Зворник, јер не садржи Извод из АПР и  

рок  за реализацију пројекта премашује рок који је прецизиран Јавним конкурсом. 

 На основу свега наведеног, донета је одлука као у диспозитиву. 

 

  
Број: 06- 2270/2018-1                                                                            ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ 

Дана, 23.11.2018.године                                                                       Зоран Јевтић, дипл. инж. руд.         

МалиЗворник 

 


