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Сребреница:31.10.2017.
Број: 01-014-674-1-JP/17

На основу члана 82. Став 3. Закона о локалној самоуправи (Службени гласник Републике Српске
број: 97/16), и члана 62. Статута општине Сребреница (Службени гласник општине Сребреница
1/2016), Начелник општине Сребреница објављује,

ЈАВНИ ПОЗИВ
за додјеле бесповратних средстава за одрживи бизнис
микропредузећима и занатско-предузетничкој дјелатности на подручју општине Сребреница
1. ПРЕДМЕТ:
Предмет Јавног позива је додјела бесповратних средстава за
за одржив бизнис
микропредузећима(предузећа која запошљавају мање од десет радника) и занатско-предузетничкој
дјелатности на подручју општине Сребреница који су у току 2016 године активно пословала, а која
нису добијала подстицаје од других институција или организација.
2. НАМЈЕНА СРЕДСТАВА:
Подршка активним микропредузећима и занатско-предузетничкој дјелатности
Oпштинске управе Сребреница)

регистровани код

Дозначена средства су намјенског карактера и могу се користити искључиво за набавку
репроматеријала, средстава рада, роба и услуга у оквиру дјелатности,и осталих активности које за
циљ имају одрживост бизниса.
3. УСЛОВИ:
- Да је микропредузеће занатско-предузетничка дјелатности регистрована у Сребреници у
2016. години или раније;
- Да у 2016. години није одјављивана дјелатност (трајно или привремено) и да је исто вршило
промет,односно да није фиктивно пријављена дјелатност;
- Да су измирене обавезе по питању пореза и доприноса;
- Да у 2016 години нису добијали подстицај од Завода за запошљавање РС-е;
- Да нису добијали подстицај од Општинске управе Сребреница за 2016 годину;
- Да је на дан расписивања Јавног позива микропредузеће занатско-предузетничка дјелатност
активна;
- Да је жиро-рачун активан (да није блокиран);
4. ПОТРЕБНА ДОКУМЕНТА:
- Попуњен Захтјев (овјерен печатом и потписом овлаштеног лица) који се издаје у шалтер сали
општине Сребреница;
- Овјерена копија Рјешења о регистрацији;
- Увјерење из општинске управе да није одјављивана дјелатност у траженом периоду у 2016
години, односно до дана расписивања Јавног позива;
- Увјерење из Завода за запошљавање у Сребреници да овлашћено лице које представља
микропредузеће, занатско-предузетничка дјелатност није користило средства подстицаја за
2016 годину;
- Увјерење из пореске управе Републике Српске да су измирене пореске обавезе (не старије од
30 дана од дана расписивања Јавног позива);
- Овјерена копија личне карте овлашћеног лица;
- Овјерена копија жиро-рачуна;
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Увјерење из банке да је жиро рачун активан (да није блокиран) на дан расписивања Јавног
позива;
Изјава да овлашћено лице које представља микропредузеће занатско-предузетничка
дјелатност није користило средства подстицаја за 2016 годину од стране Општинске управе
Сребреница;
Изјава овлашћеног лица које представља микропредузеће да ће средства бити употребљена
за набавку репроматеријала, средстава рада, роба и услуга у оквиру дјелатности;

ДОКУМЕНТА НЕ СМИЈУ БИТИ СТАРИЈА ОД 30 ДАНА ОД ДАНА РАСПИСИВАЊА ЈАВНОГ
ПОЗИВА
НАПОМЕНА :
- Средства за овај вид подстицаја у укупном износу од 30.000,00 КМ биће распоређена
једнократно на жиро-рачуне (који су приложени приликом подношења захтјева) у подједнаким
износима Одлуком Начелника општине Сребреница, на све апликанте који испуњавају услове
након завршене процедуре по Јавном позиву и уз потписивање Уговора;
- Средства могу бити одобрена и уплаћена у максималном износу до 2000 КМ по апликанту
уколико се јави мањи број заинтересованих и уколико преостане средстава;
- Средства ће бити пласирана са буџетске ставке општине Сребреница ¸¸Грант за развој
занатских дјелатности за МСП по програму запошљавања и СРС¸¸
- Предузетници који су раније злоупотријебили или ненемјенски утрошили средства која су им
додијељена од стране општине Сребреница неће бити подржани по овом Јавном позиву;
5. НАЧИН И РОК ПОДНОШЕЊА АПЛИКАЦИЈА
Рок за подношење захтјева је 15 дана од дана објављивања Јавног позива, на адресу: Општина
Сребреница (Шалтер сала), или препоручено поштом са назнаком “Не отварај” – За додјелу
бесповратних средстава за одржив бизнис микропредузећима и занатско-предузетничкој
дјелатности по јавном позиву -

Непотпуне и неблаговремено предате апликације неће бити предмет
разматрања
6. РАЗМАТРАЊЕ ЗАХТЈЕВА
Избор корисника финансијских средстава врши Комисија, коју формира Начелник општине, на основу
приложене документације тражене у Јавном позиву.
СПИСАК КОРИСНИКА КОЈИ ИСПУЊАВАЈУ УСЛОВЕ БИЋЕ ОБЈАВЉЕН НА ОГЛАСНОЈ ТАБЛИ И
WEB СТРАНИЦИ ОПШТИНЕ СРЕБРЕНИЦА НАКОН СПРОВЕДЕНЕ ПРОЦЕДУРЕ ПО ЈАВНОМ
ПОЗИВУ;
ИНФОРМАЦИЈЕ
Све остале додатне информације могу се добити у општини Сребреница улица Сребреничког одреда
бб, канцеларија број 16 или 18 или на телефон број 056/445-504, 445-519.
Јавни позив биће објављен на web странице општине Сребреница: www.srebrenica.gov.ba, и на
огласној плочи општине.
Начелник општине
Младен Грујичић
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