На основу члана 82. став 3. Закона о локалној самоуправи ("Службени гласник
Републике Српске", број: 97/16), члана 89. Статута Града Приједора ("Службени гласник Града
Приједора", број: 12/17), градоначелник Града Приједора, р а с п и с у ј е :
ЈАВНИПОЗИВ
за доделу подстицајних средстава за запошљавање
кроз јачање конкурентности МСП

1. Предмет
Предмет јавног позива је додјела подстицајних средстава пословним субјектима из сектора
дрвопрераде и металопрераде за набавку машина, опреме и алата за потребе производних
процеса чиме се јача конкурентност МСП и креирају нова радна мјеста. Пројекат додјеле
подстицајних средства се реализује из средстава Града Приједора, а у оквиру Пројекта
општинског околишног и економског управљања (МЕГ) који подржава и финансира Влада
Швицарске, а проводи Развојни програм Уједињених нација у Босни и Херцеговини (УНДП БиХ).
Додјела подстицајних средстава има за циљ да креира нова радна мјеста кроз јачање
конкурентности малих и средњих предузећа у наведеним секторима.
Подстицајна средства ће се додјељивати као бесповратна средства за суфинансирање
пројеката, по принципу рефундације средстава, а у складу са Правилником о условима и начину
додјеле подстицајних средстава (у наставку Правилник).
2. Износ средстава
Износ подстицајних средстава која могу бити одобрена у оквиру додјеле средстава за
запошљавање кроз јачање конкурентности МСП морају се уклопити у распон доље наведених
минималних и максималних износа. Износ појединачног гранта не може бити већи од 60% укупне
вриједности пројекта за чију се реализацију средства додјељују. Преостали износ мора бити
суфинансиран од стране корисника.
Грантови за пословне субјекте:
1. Минималан износ гранта: 10.000,00 КМ,
2. Максималан износ гранта: 20.000,00 КМ.
Укупна набавна вриједност производне опреме или машина не може бити мања од 10.000 КМ,
нити већа од 150.000 КМ.
3. Услови за доделу подстицајних средстава пословним субјектима
Поступак оцјене Пријава за кориштење подстицајних средстава проводи Комисија за одабир
корисника подстицајних средстава (у наставку Комисија), коју именује градоначелник.
Да би се пријава/корисник квалификовао за додјелу подстицајних средстава мора да испуњава
СВЕ ниже наведене услове:

1. Спадају у категорију малих и средњих предузећа у складу са дефиницијом датом у
Правилнику,
2. Обављају своју пословну активност у оквиру дјелатности металопрераде и
дрвопрераде као што је дефинисано у Правилнику,
3. Имају сједиште на подручју Града Приједора,
4. Планирају повећање броја запослених,
5. Да су остварили позитивне финансијске резултате пословања у 2017. години,
6. Да одговорно лице пословног субјекта није осуђивано правоснажном судском
одлуком за било које кажњиво дјело везано за њихову професију, превару, корупцију,
учешће у криминалној организацији или било коју другу противзакониту активност која
штети финансијским интересима РС/БиХ,
7. Да немају дуговања по основу обавеза које се односе на уплату пореза и доприноса и
других пореских давања према прописима РС/БиХ.
Да би доказали припадност циљаним секторима, МСП морају бити регистровани за
пословање у оквиру сљедећих дјелатности:
Металопрерада
24 - Производња основних метала
25 - Производња монтажних металних производа, осим машина и опреме
27 - Производња електричне опреме
28 - Производња машина и опреме
29 - Производња моторних возила, приколица и полуприколица
33 - Преправка и инсталација машина и опреме).
Дрвопрерада
16 - Производња дрвета и производа од дрвета и плута, осим намјештаја; производња
производа од сламе и прућа
31 - Производња намјештаја
4. Оцјена пријава
Све пријаве које задовоље услове прихватљивости (обавезне услове) ће бити оцијењене у
складу са Критеријумима датим у Правилнику.
Након завршеног оцјењивања свих пријава комисија дефинише листу корисника на основу
остварених бодова и даје препоруку Градоначелнику за додјелу бесповратних средстава.

5. Подношење пријава
За учешће на Јавном позиву потребно је доставити сљедећу документацију:
- попуњене апликационе форме (анекс А и анекс Б);
- копија рјешења о регистрацији предузетника или привредног друштва;
- копија потврде о регистрацији пореског обвезника (ЈИБ);

-

-

-

фотокопију биланса стања и биланса успјеха подносиоца пријаве за 2016. и 2017.
годину (уколико је обавезна посједовати) или бруто биланс за претходни период
уколико је корисник новоосновани пословни субјекат;
потписану изјаву овлаштеног лица, овјерену печатом фирме о броју запослених у
тренутку подношења пријаве, измиреним обавезама по основу јавних прихода
(пореза и доприноса и других и др.) са 30.6.2018.године, те да је корисник
ликвидан у тренутку подношења пријаве;
потписану изјаву да одговорно лице пословног субјекта није осуђивано
правоснажном судском одлуком за било које кажњиво дјело везано за њихову
професију, превару, корупцију, учешће у криминалној организацији или било коју
другу противзакониту активност која штети финансијским интересима РС/БиХ.

Сва документа се достављају као копије или оригинали или овјерене копије. Уколико се
достављају као копије, по захтјеву комисије за додјелу подстицајних средстава оригинале или
овјерене копије ће бити потребно доставити на увид.
Додатна документација може се тражити у складу са потребама пројекта и евалуације.
6. Рок за достављање пријава
Пријаве са пратећом документацијом се подносе до 07.08.2018. године у шалтер сали
Градске управе Приједор.
Пријаве се достављају у једном оригиналном примјерку и двије копије, у затвореној
коверти са написаним називом и адресом подносиоца, као и натписом „Пријава на јавни позив
за додјелу подстицајних средстава за запошљавање кроз јачање конкурентности МСП - Не
отварати прије званичног састанка комисије".
Сви пријавни обрасци и правилник су доступни на Инфо пулту Градске управе Града
Приједора и на веб страници Града Приједора www.prijedorgrad.org.
7. Разматрање пријава
Одлуку о додјели подстицајних средстава доноси Градоначелник, на основу
приједлога именоване Комисије.
8. Обавезе
Апликанти одабрани за склапање уговора о додјели подстицајних средстава, дужни су да у
року од 15 дана од дана пријема обајештења доставе сљедећу документацију:
-

-

оригинал или овјерену фотокопију потврде о броју запослених издате од стране
надлежне пореске управе или другог надлежног органа, не старију од осам (8) дана;
увјерење о измиреним обавезама по основу јавних прихода, не старију од осам (8)
дана;
увјерење издато од надлежне институције да одговорно лице пословног субјекта није
осуђивано правоснажном судском одлуком за било које кажњиво дјело везано за
њихову професију, превару, корупцију, учешће у криминалној организацији или било
коју другу противзакониту активност која штети финансијским интересима РС/БиХ;
потврду о ликвидности, не старију од осам (8) дана (само за привредна друштва).

Уколико одабрани апликанти у датом року не доставе горе наведене документе, њихова
пријава биће дисквалификована.
Градска управа ће са изабраним корисницима који су доставили сву тражену
документацију закључити Уговор, којим се детаљно регулишу права и обавезе потписника.
9. Остале напомене
Непотпуне и неблаговремене пријаве неће бити предмет разматрања.
Изабрани корисници су дужни да омогуће надлежним Одјељењима Градске управе контролу
намјенског трошења подстицајних средстава и увид у сву потребну документацију у наредних
12 мјесеци од дана закључења Уговора.
Обрасци: Пријава, Анекс А, Анекс Б и Правилник о условима и начину додјеле
подстицајних средстава за запошљавање кроз јачање конкурентности МСП, доступни су на
интернет страници града Приједор.
У циљу информисања пословних субјеката о условима и начину пријављивања на јавни
позив, организоваће се „Инфо-дан". Догађај ће бити уприличен у просторијама Агенције
„Преда-ПД" у уторак 24. јула 2018. године, са почетком у 11.00 часова.
За додатне информације заинтересовани се могу обратити Агенцији „Преда-ПД"
Приједор и Одјељењу за привреду и пољопривреду на бројеве телефона: 052/240-411,
052/245-142 и 052/245-137.

Број: 02- ______ - ______/18
Датум : _____. ____ .2018. године
ГРАДОНАЧЕЛНИК
Миленко Ђаковић

