
 

  У оквиру пројекта „ Кад жене воде – фаза II“, финансираног од стране Агенције 

уједињених нација за родну равноправност и оснаживање жена у Србији (UN Women) у 

оквиру пројекта „Кључни кораци ка родној равноправности, фаза II“, који финансира 

Европска унија., а на основу члана 13. Правилника о условима и критеријумима за доделу 

материјала и/или опреме у оквиру пројекта „Кад жене воде – фаза II“  број 110-12/2022 од 

18.11.2022. године и утврђене Ранг листе подноситељки пријава на Конкурс за доделу 

материјала и/или опреме у оквиру пројекта „Кад жене воде – фаза II, Градско веће града 

Зајечара, на седници одржаној 02.12.2022.године, донело је 

  

 

 

РЕШЕЊЕ 

о додели материјала и/или опреме у оквиру пројекта „ Кад жене воде – фаза II“ 

 

 

I 

Овим Решењем, усваја се предлог Ранг листе за доделу материјала и/или опреме у 

оквиру пројекта „ Кад жене воде – фаза II“ на основу сачињене Ранг листе подноситељки 

пријава на Конкурс за доделу материјала и/или опреме у оквиру пројекта „Кад жене воде 

– фаза II“, а која је саставни део овог Решења. 

  

lI 

Решење ће бити објављено на огласној табли Градске управе града Зајечара и на сајту 

града www.zajecar.info. 

 

III 

  

 Учесницама ће бити додељени материјал и/или опрема на основу претходно 

потписаног  Уговора о додели материјала и/или опреме. 

Материјал и/или опрема одобрена учесницама на основу поднетих бизнис 

планова, биће уручена након спроведене набавке коју ће вршити надлежна служба 

Градске управе града Зајечара.  

 

IV 

Ово Решење ступа на снагу даном доношења. 

 

 

III број 02-211/2022 

У Зајечару, 02.12.2022. године  

              

 

          ПРЕДСЕДНИК 

                                                                                                           Бошко Ничић 



Образложење 

  

 Чланом 13. Правилника o условима  и критеријумима за доделу материјала и/или 

опреме у оквиру пројекта „Кад жене воде-фаза II“ Градско веће града Зајечара, на основу  

предлога Комисије, доноси одлуку о одобравању  набавке материјала и/или опреме. 

 Комисија за доделу материјала и/или опреме у оквиру пројекта „Кад жене воде – 

фаза II“ утврдила је да је пристигло седам пријава које испуњавају све услове у складу са 

критеријумима предвиђеним Правилником и Конкурсом. 

 Чланом 10. Правилника предвиђено је да 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. 

 С обзиром на напред наведено, Градско веће града Зајечара  је одлучило као у 

диспозитиву. 

 

 

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА ЗАЈЕЧАРА 

 

 

 

 

 

 


