
 

 

 

 

 

 

 

 

Центар за заштиту људских и мањинских права и вредности ,,ОКО”, 

у оквиру пројекта ,,Економско оснаживање жена на селу општине Младеновац”, 

који је подржало  

Министартво за бригу о породици и демографију Републике Србије 

 

објављује 

 

ЈАВНИ ПОЗИВ 

ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПРИЈАВА ЖЕНА СА СЕЛА ОПШТИНЕ МЛАДЕНОВАЦ ЗА ДОДЕЛУ 

ПЛАСТЕНИКА СА СИСТЕМОМ КАП ПО КАП И БЕНЗИНСКЕ КОПАЧИЦЕ 

 

I ЦИЉ ЈАВНОГ ПОЗИВА 

  

Циљ Јавног позива је економско оснаживање 2 (две) жене са села, са територије општине 

Младеновац кроз бесплатну доделу пластеника са системом кап по кап и бензинске копачице за 

биљну производњу. 

 

II ПРАВО УЧЕШЋА 

 

Право учешћа на Јавни позив имају жене које испуњавају следеће услове:  

• Да имају пребивалиште у сеоским месним заједницама на територији општине Младеновац; 

• Жене са села које желе да отпочну или прошире своју пластеничку производњу (незапослене жене, 

самохране мајке, жене из вишечланих породица, жене жртве насиља, кориснице социјалних 

новчаних примања, припаднице националних мањина, жене из породица са недовољним месечним 

примањима и друге); 

 

 

 



III ПОТРЕБНА ДОКУМЕНТАЦИЈА 

 

• Пријавни образац (образац пријаве можете преузети у канцеларији Центра за заштиту људских и 

мањинских права и вредности ,,ОКО” или са сајта www.oko.org.rs); 

• Фотокопија личне карте подносиоца пријаве; и 

• Фотокопија потврде о активном статусу пољопривредног газдинства (потврда се прилаже у 

случају да подносилац пријаве има регистровано комерцијално пољопривредно газдинство). 

 

IV НАЧИН ПРИЈАВЉИВАЊА 

 

Уредно попуњена пријава и пратећа документација прописана Јавним позивом се може доставити 

директним доласком у кацеларију Центра за заштиту људских и мањинских права и 

вредности ,,ОКО” или послати поштом на следећу адресу: 

Центар за заштиту људских и мањинских права и вредности ,,ОКО” 

Ул. Краља Петра I бр.175, канцеларија бр. 52, спрат 3 

11400 Младеновац 

Са назнаком: ПРИЈАВА ПО ЈАВНОМ ПОЗИВУ 

Јавни позив је отворен од 06.09.2021. до 22.09.2020. године. 

 

V ОДАБИР ЖЕНА ЗА ДОДЕЛУ ПЛАСТЕНИКА И ПРАТЕЋЕ ОПРЕМЕ 

 

Селектовање и одабир жена којима ће пластеници са системом кап по кап и бензинске копачице бити 

уручени вршиће се по унапред утврђеним критеријумима где би предност имале жене носиоци 

регистрованог комерцијалног породичног пољопривредног газдинства.  

По завршетку Јавног позива, организоваће се посета женама које су ушле у ужи избор како би се 

утврдило чињенично стање на терену и након тога одабрало њих 2 (две) које ће добити пластенике и 

пратећу опрему. 

Са одабраним женама биће потписан Уговор о бесплатном уручењу пластеника и бензинске 

копачице. 

 

Све додатне информације се могу добити на бројеве телефона 011/4120 976 и 

064/5412 035; 066/5399 801, сваког радног дана у периоду од 08.00-11.00 часова. 

 

http://www.oko.org.rs/

