
 

 

 

 
На основу члана 20. Закона о локалој самоуправи ("Сл. гласник РС", бр. 

129/2007, 83/2014 - др. закон, 101/2016 - др. закон, 47/2018 i 111/2021 - др. закон), 
Решења о именовању комисије II Број 02-154 од 28.10.2022. године, Одлуке о 
усвајању Локалног акционог плана за унапређивање положаја жена и родне 
равноправности града Зајечара за период од 2021-2024. године („Службени лист 
града Зајечара“, број 56/2021), а у складу са Законом о угоститељству („Сл. Гласник 
РС“, бр. 17/2019) Градско веће града Зајечара, на седници одржаној 18.11.2022. 
године, донело је 

ПРАВИЛНИК 
o условима и критеријумима за доделу материјала и/или опреме у оквиру 

пројекта „Кад жене воде-фаза II“ 
 

 
ОПШТЕ ОДРЕДБЕ 

Члан 1. 
Правилником o условима и критеријумима за доделу материјала и/или опреме у 
оквиру пројекта „Кад жене воде - фаза II“ (у даљем тексту: Правилник) прописују се 
циљеви доделе материјала и/или опреме, врсте материјала и/или опреме, висина и 
начин доделе материјала и/или опреме, услови и начин остваривања права на 
доделу материјала и/или опреме, комисија и њена надлежност и поступак надзора. 
 
 

ЦИЉЕВИ ДОДЕЛЕ МАТЕРИЈАЛА И/ИЛИ ОПРЕМЕ 
 Члан 2. 

Набавка материјала и/или опреме је усмерена кроз Општи циљ 3. Унапређење 
активности града Зајечара усмерених ка економском оснаживању жена који 
предвиђа економске иницијативе предузетница подржане од стране града Зајечара и 
број програма намењених економском оснаживању жена Локалног акционог плана за 
унапређивање положаја жена и родне равноправности града Зајечара за период од 
2021-2024. године.  
 
Циљна група доделе материјала и/или опреме су жене које живе на селу, које су 
биле укључене у пројекат „Кад жене воде“ и „Кад жене воде фаза II“, које су прошле 
едукације у склопу пројекта и које су власнице или чланице постојећег 
пољопривредног/туристичког газдинстава или ће тек покренути сопствени бизнис. 
 
Додељени материјал и/или опрема имају за циљ унапређење и развој сеоског 
туризма и обезбеђење квалитетних угоститељских услуга у сеоским туристичким 
домаћинствима и пољопривредним газдинствима или угоститељском објекту домаће 
радиности на територији града Зајечара, а самим тим и унапређење руралне 
економије и квалитета живота на сеоском подручју. 



ВРСТЕ МАТЕРИЈАЛА И/ИЛИ ОПРЕМЕ 
Члан 3. 

Материјал и/или опрема обухватају опрему и материјал за покретање сопственог 
посла или унапређење постојећег посла и набавке опреме, а ради пружања 
угоститељских услуга у угоститељским објектима у сеоском туристичком 
домаћинству или угоститељском објекту домаће радиности. 
 
Под опремом подразумевају се средства за рад која су у функцији израде, припреме 
и дораде финалног производа или пружања услуге у циљу развоја и иновирања 
процеса производње, односно пружања услуге у домену обављања делатности.  
 
Под материјалом подразумевају се разне врсте сировина које се у процесу рада 
користе за стварање производа. 
 
Материјал и/или опрема мора бити нова. 
 
Набавку материјала и/или опреме вршиће надлежна служба Градске управе града 
Зајечара. 
 
Подноситељка пријаве на конкурс за доделу материјала и/или опреме, који испуњава 
услове прописане овим Правилником има право на доделу материјала и/или опреме 
у износу до 100% од вредности одобрених активности у оквиру бизнис плана, а које 
су од стране Комисије рангиране на бодовној листи. 
 

 
ВИСИНА И НАЧИН ДОДЕЛЕ МАТЕРИЈАЛА И/ИЛИ ОПРЕМЕ 

Члан 4. 
За реализацију пројекта „Кад жене воде-фаза II“ планирана је додела наменских  
бесповратних средстава у укупном износу од 500.000,00 динара. 
 
Начин доделе материјала и/или опреме биће посебно дефинисан конкурсом. 
 
 

УСЛОВИ И НАЧИН ОСТВАРИВАЊА ПРАВА НА ДОДЕЛУ МАТЕРИЈАЛА И/ИЛИ 
ОПРЕМЕ 
Члан 5. 

Право на доделу материјала и/или опреме, у складу са овим Правилником, 
оствариће лице женског пола за коју се у спроведеном конкурсу утврди да испуњава 
следеће услове: 
1) да у време расписивања конкурса има пребивалиште на сеоском подручју у 

оквиру града Зајечара; 
2) да је носитељка или чланица активног пољопривредног или туристичког 

газдинства; 
3) да је туристичко домаћинство категорисано у складу са Законом о угоститељству 

(„Сл. Гласник РС“, бр. 17/2019) као и Правилником о условима и начину 
обављања угоститељске делатности, начину пружања угоститељских услова, 
разврставању угоститељских објеката и минимално техничким условима за 
уређење и опремање угоститељских објеката („Сл. гласник РС“ бр. 48/2012 и 
58/2016) као угоститељски објекат домаће радиности или сеоско туристичко 
домаћинство и које поред услова из овог Правилника испуњавају и следеће 
услове: 
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ВРСТЕ МАТЕРИЈАЛА И/ИЛИ ОПРЕМЕ 
Члан 3. 

Материјал и/или опрема обухватају опрему и материјал за покретање сопственог 
посла или унапређење постојећег посла и набавке опреме, а ради пружања 
угоститељских услуга у угоститељским објектима у сеоском туристичком 
домаћинству или угоститељском објекту домаће радиности. 
 
Под опремом подразумевају се средства за рад која су у функцији израде, припреме 
и дораде финалног производа или пружања услуге у циљу развоја и иновирања 
процеса производње, односно пружања услуге у домену обављања делатности.  
 
Под материјалом подразумевају се разне врсте сировина које се у процесу рада 
користе за стварање производа. 
 
Материјал и/или опрема мора бити нова. 
 
Набавку материјала и/или опреме вршиће надлежна служба Градске управе града 
Зајечара. 
 
Подноситељка пријаве на конкурс за доделу материјала и/или опреме, који испуњава 
услове прописане овим Правилником има право на доделу материјала и/или опреме 
у износу до 100% од вредности одобрених активности у оквиру бизнис плана, а које 
су од стране Комисије рангиране на бодовној листи. 
 

 
ВИСИНА И НАЧИН ДОДЕЛЕ МАТЕРИЈАЛА И/ИЛИ ОПРЕМЕ 

Члан 4. 
За реализацију пројекта „Кад жене воде-фаза II“ планирана је додела наменских  
бесповратних средстава у укупном износу од 500.000,00 динара. 
 
Начин доделе материјала и/или опреме биће посебно дефинисан конкурсом. 
 
 

УСЛОВИ И НАЧИН ОСТВАРИВАЊА ПРАВА НА ДОДЕЛУ МАТЕРИЈАЛА И/ИЛИ 
ОПРЕМЕ 
Члан 5. 

Право на доделу материјала и/или опреме, у складу са овим Правилником, 
оствариће лице женског пола за коју се у спроведеном конкурсу утврди да испуњава 
следеће услове: 
1) да у време расписивања конкурса има пребивалиште на сеоском подручју у 

оквиру града Зајечара; 
2) да је носитељка или чланица активног пољопривредног или туристичког 

газдинства; 
3) да је туристичко домаћинство категорисано у складу са Законом о угоститељству 

(„Сл. Гласник РС“, бр. 17/2019) као и Правилником о условима и начину 
обављања угоститељске делатности, начину пружања угоститељских услова, 
разврставању угоститељских објеката и минимално техничким условима за 
уређење и опремање угоститељских објеката („Сл. гласник РС“ бр. 48/2012 и 
58/2016) као угоститељски објекат домаће радиности или сеоско туристичко 
домаћинство и које поред услова из овог Правилника испуњавају и следеће 
услове: 

 да је угоститељски објекат за смештај у домаћој радиности или сеоско 
туристичко домаћинство евидентирано код надлежног органа Градске 
управе града Зајечара као пружалац угоститељских услуга; 

 да су катастарске парцеле и објекат који су предмет доделе материјала 
и/или опреме за коју се подноси конкурсна пријава у власништву односно 
сувласништву подносиоца пријаве на Конкурс или су чланице туристичког 
породичног домаћинства власника или ако на њима има право закупа, 
односно коришћења на основу уговора овереног код надлежног органа 
закљученог са закуподавцем;  

 да су катастарске парцеле и објекати који су предмет доделе материјала 
и/или опреме за коју се подноси конкурсна пријава на територији града 
Зајечара; 

4) да је као учесница пројекта „Кад жене воде – фаза II“  завршила обуку под 
називом „Едукација у изради бизнис планова у оквиру пројекта „Кад жене воде – 
фаза II“ и „Родна равноправност“; 

5) да је израђени бизнис план одобрен од стране Комисије и да испуњава 
прописане критеријуме. 
 

 
Поступак за остваривање права на доделу материјала и/или опреме покреће се 
подношењем пријаве на основу конкурса, који расписује Комисија. 
 
Чланом породичног домаћинства у смислу члана 5. став 1. тачка 3. овог Правилника 
сматра се брачни друг, деца рођена у браку, ван брака или усвојена, браћа и сестре, 
родитељи брачних другова и унучад, а која лица са власником, односно сувласником 
станују у истом домаћинству, односно стамбеном објекту. 

 
Члан 6. 

Учеснице пројекта ће за добијање материјала и/или опреме конкурисати писањем 
бизнис планова у којима ће детаљно описати потребу за опремом и/или 
материјалом, начин употребе и значај за унапређење сопственог пословања. 
 
Бизнис планови треба да садрже краткорочне планове и потребе за покретање или 
унапређење пословања, посебно утицај који ће набавка материјала и/или опреме 
омогућити покретање или даљи развој сопственог пословања. 
 
Образац бизнис плана одобрава Комисија.  
 
 

КОМИСИЈА ЗА ДОДЕЛУ МАТЕРИЈАЛА И/ИЛИ ОПРЕМЕ 
Члан 7. 

За спровођење конкурса за доделу материјала и/или опреме надлежна је Комисија. 
 
Конкурс објављује Комисија на огласној табли Градске управе града Зајечара и на 
интернет сајту града Зајечара. 
 
Конкурс из става 1. овог члана садржи: предмет конкурса, намену додељених 
материјала и/или опреме, укупно опредељена средства, услове које морају 
испуњавати учеснице по конкурсу, критеријуме за одобравање доделе материјала 
и/или опреме, образац конкурсне пријаве и начин утврђивања ранг листе, услове за 
остваривање права на доделу материјала и/или опреме, потребну документацију и 
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другу документацију, која се подноси уз пријаву, рок за подношење пријаве, рок за 
доношење одлуке о додели материјала и/или опреме као и друге потребне 
информације у складу са овим Правилником. 
 

Члан 8. 
Потребна документа која се достављају уз образац пријаве на конкурс за доделу 
материјала и/или опреме прилажу се у оригиналу или овереној копији, осим друге 
документације која не треба да буде у форми оверене копије. 
 
Документа на страном језику треба да буду преведена на српски језик од стране 
овлашћеног судског преводиоца. 
 

Члан 9. 
Уз образац пријаве на конкурс за доделу материјала и/или опреме доставља се и 
следећа документација: 
1) Бизнис план; 
2) фотокопија личне карте; 
3) решење Одељења за привреду и друштвене делатности Градске управе града 
Зајечара о разврставању угоститељског објекта у сеоском туристичком домаћинству 
или угоститељском објекту домаће радиности у категорију уколико се ради о 
туристичком сеоском газдинству; 
4) изјаву дату под кривичном и материјалном одговорношћу да за подстицајна 
средства за коју подноси пријаву не користи подстицаје по неком другом основу  
(субвенције, подстицаји, донације), односно ако иста инвестиција није предмет 
другог поступка за коришћење подстицаја;   
5) да су катастарске парцеле и објекат који су предмет доделе подстицаја за коју се 
подноси конкурсна пријава у власништву односно сувласништву подноситељке 
пријаве на конкурсу или су чланице туристичког породичног домаћинства власника 
или ако на њима има право закупа, односно коришћења на основу уговора овереног 
код надлежног органа закљученог са закуподавцем; 
6) уколико подноситељка пријаве на конкурс није носитељка 

пољопривредног/туристичког домаћинства подноси доказ о сродству са 
носиоцем. 

7) Информативну понуду за материјал и/или опрему која је предмет потражње. 
 
Ако пријаву на конкурс подноси сувласница, прилаже сагласност другог/других 
сувласника, која је оверена код јавног бележника.  
 
Ако пријаву на конкурс подноси чланица породичног домаћинства (брачни друг, деца 
рођена у браку, ван брака или усвојена, браћа и сестре, родитељи брачних другова и 
унучад) прилаже сагласност власника, односно сувласника, која је оверена код 
јавног бележника. 
 

Члан 10. 
Комисија из члана 7. овог Правилника има председницу и четири чланице. Комисија 
спроводи конкурс, разматра пријаве на конкурс, врши оцену поднетих пријава у 
складу са критеријумима утврђеним овим Правилником, утврђује ранг листу и даје 
предлог за доделу материјала и/или опреме и исти упућује Градском већу града 
Зајечара на даљу надлежност. 
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другу документацију, која се подноси уз пријаву, рок за подношење пријаве, рок за 
доношење одлуке о додели материјала и/или опреме као и друге потребне 
информације у складу са овим Правилником. 
 

Члан 8. 
Потребна документа која се достављају уз образац пријаве на конкурс за доделу 
материјала и/или опреме прилажу се у оригиналу или овереној копији, осим друге 
документације која не треба да буде у форми оверене копије. 
 
Документа на страном језику треба да буду преведена на српски језик од стране 
овлашћеног судског преводиоца. 
 

Члан 9. 
Уз образац пријаве на конкурс за доделу материјала и/или опреме доставља се и 
следећа документација: 
1) Бизнис план; 
2) фотокопија личне карте; 
3) решење Одељења за привреду и друштвене делатности Градске управе града 
Зајечара о разврставању угоститељског објекта у сеоском туристичком домаћинству 
или угоститељском објекту домаће радиности у категорију уколико се ради о 
туристичком сеоском газдинству; 
4) изјаву дату под кривичном и материјалном одговорношћу да за подстицајна 
средства за коју подноси пријаву не користи подстицаје по неком другом основу  
(субвенције, подстицаји, донације), односно ако иста инвестиција није предмет 
другог поступка за коришћење подстицаја;   
5) да су катастарске парцеле и објекат који су предмет доделе подстицаја за коју се 
подноси конкурсна пријава у власништву односно сувласништву подноситељке 
пријаве на конкурсу или су чланице туристичког породичног домаћинства власника 
или ако на њима има право закупа, односно коришћења на основу уговора овереног 
код надлежног органа закљученог са закуподавцем; 
6) уколико подноситељка пријаве на конкурс није носитељка 

пољопривредног/туристичког домаћинства подноси доказ о сродству са 
носиоцем. 

7) Информативну понуду за материјал и/или опрему која је предмет потражње. 
 
Ако пријаву на конкурс подноси сувласница, прилаже сагласност другог/других 
сувласника, која је оверена код јавног бележника.  
 
Ако пријаву на конкурс подноси чланица породичног домаћинства (брачни друг, деца 
рођена у браку, ван брака или усвојена, браћа и сестре, родитељи брачних другова и 
унучад) прилаже сагласност власника, односно сувласника, која је оверена код 
јавног бележника. 
 

Члан 10. 
Комисија из члана 7. овог Правилника има председницу и четири чланице. Комисија 
спроводи конкурс, разматра пријаве на конкурс, врши оцену поднетих пријава у 
складу са критеријумима утврђеним овим Правилником, утврђује ранг листу и даје 
предлог за доделу материјала и/или опреме и исти упућује Градском већу града 
Зајечара на даљу надлежност. 
 

Уколико пријава на конкурс за доделу материјала и/или опреме испуњава 
формалне услове прописане овим Правилником, Комисија приступа разматрању 
поднете пријаве у складу са овим Правилником. 
 
БОДОВНА ЛИСТА (максималан број бодова је 100) 
 
КРИТЕРИЈУМИ БОДОВИ 

Квалитет бизнис плана 
(образложење, потреба за реализацијом пословног плана, 
усклађеност планираних активности са потребама, буџет пословног 
плана и економска оправданост и др.) 

0-20 

Локација реализације пословног плана 
(потенцијали за развој туризма, инфраструктурна опремљеност, 
развијеност сеоског подручја и сл.) 

0-20 

Промоција у претходном периоду и промоција планирана кроз 
пословни план 

(учешће на сајмовима, презентација, друштвене мреже, Web 
презентација и др.) 

0-20 

Утицај пројекта на окружење (утицај пословања на положај жена у 
окружењу) 

0-20 

Утицај пројекта на живот на селу (како ће реализација овог пројекта 
утицати на живот на селу. 

0-20 

 
 

Члан 11. 
Техничку и административну помоћ Комисији пружа лице из надлежне 
организационе јединице Градске управе града Зајечара – Канцеларија за локални 
економски развој без права одлучивања. 
 
Седницама Комисије, без права гласа и одлучивања, може/гу да присуствује/у 
менаџерка/е пројекта „Кад жене воде – фаза II“. 
 
О раду Комисије води се записник. 
 
 

НАДЛЕЖНОСТ КОМИСИЈЕ ЗА ДОДЕЛУ МАТЕРИЈАЛА И/ИЛИ ОПРЕМЕ 
Члан 12. 

Комисија приступа разматрању поднетог захтева, утврђује испуњеност прописаних 
услова и критеријума у складу са овим Правилником и израђује образложену 
бодовну ранг листу са одлуком о додели материјала и/или опреме и сачињава 
уговоре између Града Зајечара и жена које се налазе у одлуци о додели материјала 
и/или опреме. 
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Члан 13. 
Градско веће града Зајечара, на основу предлога Комисије, доноси одлуку о 
одобравању набавке материјала и/или опреме. 
 
 

ПОСТУПАК НАДЗОРА 
Члан 14. 

Корисница одобрених материјала и/или опреме у обавези је да надлежној 
организационој јединици Градске управе града Зајечара - Канцеларији за локални 
економски развој достави тражену докуменацију у року који је предвиђен уговором 
или на захтев Градске управе града Зајечара, као и да овлашћеним лицима Градске 
управе града Зајечара омогући непосредну контролу наменског коришћења 
одобрених материјала и/или опреме. 

 Члан 15. 
Комисија врши надзор над реализацијом активности предвиђених бизнис планом и у 
обавези је да Градском већу града Зајечара, најмање једном годишње поднесе 
извештај са предлогом мера према корисницама набављеног материјала и/или 
опреме које поступају супротно одредбама уговора. 

 
Административно техничке послове за потребе рада Комисије врши надлежна 
организациона јединица Градске управе града Зајечара - Канцеларија за локални 
економски развој. 

                             
Члан 16. 

Овај Правилник ступа на снагу даном објављивања у ''Службеном листу Града 
Зајечара“. 
 
III Број 110-12/2022  
Дана:18.11.2022. године. 
 

Председник Градског већа града Зајечара 
                                                           Бошко Ничић ,с.р. 
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 На основу члана 66. Статута града Зајечара ("Сл. лист града Зајечара", бр. 
4/2019 и 67/2021) и члана 12. Одлуке о Градском већу града Зајечара ("Сл. лист града 
Зајечара", бр. 8/2019), Градско веће града Зајечара, на седници одржаној дана 18.11. 
2022. године, донело  је 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ 

НА ИЗМЕНУ ПРОГРАМА У СЕГМЕНТУ 1. СПОРТСКО-РЕКРЕАТИВНЕ 
МАНИФЕСТАЦИЈЕ, ТАЧКА 1.19 ОТВОРЕНА ЛЕТЊА ШКОЛА СПОРТА У ГРАДУ 

ЗАЈЕЧАРУ 
 
I 

 
  
 Даје се сагласност на измену програма у сегменту 1. Спортско-рекреативне 
манифестације, тачка 1.19 Отворена летња школа спорта у граду Зајечару за потребе 
одржавања Спортских сусрета особа са инвалидитетом у Зајечару, који ће Спортски 
савез града Зајечара организовати у сарадњи са Црвеним крстом Зајечар. 
 

II 
 
  
 Ово решење објавити у „Службеном  листу града Зајечара”. 
 
 
 
III бр. 02-160/2022 
У Зајечару,18.11.2022. године. 
 

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА ЗАЈЕЧАРА 
 
                        ПРЕДСЕДНИК  
                            Бошко Ничић,с.р. 
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