РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА ГРАДИШКА
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Улица Видовданска 1а, 78400 Градишка, Република Српска
Телефон: +387 51 810 353, Факс: +387 51 814 689,
E-mail: nacelnik.opstine@opstina-gradiska.com, Веб сајт: www.opstina-gradiska.com

На основу члана 82. став 3. Закона о локалној самоуправи (,,Службени гласник
Републике Српске”, број 97/16), члана 88. Статута општине Градишка („Службени
гласник општине Градишка“, број 4/17) и Програма подршке развоју предузетништва у
општини Градишка за 2018. годину („Службени гласник општине Градишка“, број 11/17),
Начелник општине расписује

ЈАВНИ ПОЗИВ
за додјелу средстава из Програма подршке развоју
предузетништва у општини Градишка за 2018. годину
1. Предмет
Предмет овог јавног позива је додјела бесповратних финансијских средстава из
Програма подршке развоју предузетништва у општини Градишка за 2018. годину
(„Службени гласник општине Градишка“, број 11/17). Општи циљ Програма је повећање
конкурентности малих и средњих предузећа на подручју општине Градишка у функцији
повећања извоза.
2. Услови
Право пријаве на овај јавни позив имају привредна друштва и самостални
предузетници (у даљем тексту: корисници) који испуњавају сљедеће опште услове:
1. имају сједиште на подручју општине Градишка,
2. регистровани су код надлежног органа најкасније до 31.12.2016. године,
3. имају статус малих и средњих предузећа,
4. немају доспјелих а неизмирених пореских обавеза закључно са
31.12.2017. године,
5. нису у текућој години остварили бесповратна средства из других извора
по истом основу.
На овај јавни позив не могу да се пријаве корисници који су у поступку
привремене или трајне одјаве, стечаја, принудног поравнања или ликвидације.
3. Финансијска средства
Средства из овог јавног позива се додјељују као подстицаји за сљедеће
активности:
1) Набавка опреме или софтвера (Образац 1), у укупном износу до 90.000,00 КМ.
Додијељена средства не могу бити већа од 20% вриједности предмета
подстицаја и максимално 10.000,00 КМ по кориснику.
2) Пословно повезивање, организација студијских посјета и учешће на сајмовима у
иностранству (Образац 2), у укупном износу до 30.000,00 КМ. Додијељена
средства не могу бити већа од 50% вриједности предмета подстицаја и
максимално 5.000,00 КМ по кориснику.
3) Пословно савјетовање (Образац 3.1) и увођење стандарда (Образац 3.2), у
укупном износу до 30.000,00 КМ. Додијељена средства не могу бити већа од
50% вриједности предмета подстицаја и максимално 5.000,00 КМ по кориснику.

4. Поступак додјеле и исплате средстава
Поступак додјеле и исплате средстава спроводи Комисија за додјелу и исплату
средстава из Програма подршке развоју предузетништва у општини Градишка за 2018.
годину (у даљем тексту: Комисија), коју именује Начелник општине.
На основу утврђене бодовне листе корисника од стране Комисије, Начелник
општине доноси одлуку о исплати средстава за сваког корисника појединачно.
Комисијa ће писмено обавијестити сваког корисника који није остварио право на
додјелу и исплату средстава.
5. Обрасци пријаве и пратећа документација
Пријава се подноси на прописаним обрасцима, који се налазе у Прилогу 1 овог
јавног позива, који чини његов саставни дио. Обрасци пријаве садрже списак пратеће
документације, у зависности од врсте подстицаја за који се подноси. Обрасци ће бити
доступни у шалтер сали (шалтер број 7) и на интернет страници Општине Градишка.
6. Начин и рок за подношење пријава
Корисници подносе пријаву са пратећом документацијом у затвореној коверти
лично у канцеларији 7 Општине Градишка или поштом на адресу:
Општина Градишка
Видовданска 1а
78400 Градишка.
На коверти је потребно навести пословно име и адресу подносиоца пријаве и
нагласити „НЕ ОТВАРАТИ - ПРИЈАВА НА ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ДОДЈЕЛУ СРЕДСТАВА ИЗ
ПРОГРАМА ПОДРШКЕ РАЗВОЈУ ПРЕДУЗЕТНИШТВА У ОПШТИНИ ГРАДИШКА ЗА
2018. ГОДИНУ“.
Непотпуне и неблаговремене пријаве се неће узимати у разматрање.
Корисник може поднијети пријаву само за једну врсту подстицаја.
Комисија задржава право затражити додатну документацију и образложење.
Датум отварања: 06.06.2018. године.
Датум затварања: 06.07.2018. године.
7. Остале напомене
Све додатне информације заинтересовани могу добити у просторијама Општине
Градишка (канцеларија 41), на телефон 051/810-341 или на интернет страници
www.opstina-gradiska.com.
Број: 02-3-3/18
Датум: 06.06.2018. године
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Зоран Аџић с.р.

Прилог 1. ОБРАСЦИ ЗА ПРИЈАВУ НА ЈАВНИ ПОЗИВ
Образац 1 - НАБАВКА ОПРЕМЕ ИЛИ СОФТВЕРА
ПРИЈАВА
на Јавни позив за додјелу средстава из Програма подршке развоју
предузетништва у општини Градишка за 2018. годину
I ОСНОВНИ ПОДАЦИ О ПОДНОСИОЦУ ПРИЈАВЕ
Пословно име
Сједиште (адреса)
Eлектронска пошта
Факс
Телефон
Датум регистрације
ЈИБ
Интернет страница
Назив банке за главни рачун
главног рачуна
Број трансакционог рачуна
Законски заступник/ици
Контакт особа по питању пријаве
(име и презиме, контакт телефон
и адреса електронске поште)
Предмет подстицаја (назив и
вриједност опреме или
софтвера)
Датум рачуна / предрачуна
Број запослених радника
Остварен извоз
Остварен добитак

31.12.2016.

31.12.2017.

31.12.2018. (план)

31.12.2016.

31.12.2017.

31.12.2018. (план)

31.12.2016.

31.12.2017.

31.12.2018. (план)

II ОПИС НАМЈЕНЕ И ОЧЕКИВАНИХ ЕФЕКАТА АКТИВНОСТИ
НАБАВКЕ ОПРЕМЕ ИЛИ СОФТВЕРА

III ПРАТЕЋА ДОКУМЕНТАЦИЈА
1. Рјешење о регистрацији код надлежног органа (копија);
2. Увјерење Пореске управе Републике Српске о измиреним пореским обавезама
закључно са 31.12.2017. године (оригинал или овјерена копија);
3. Биланс успјеха за 2017. годину овјерен од стране АПИФ-а односно прописани
обрасци за предузетнике и мале предузетнике за 2016. и 2017. годину овјерени
од стране Пореске управе Републике Српске (копија);
4. Потврда о ликвидности транскационог рачуна у банци (оригинал или овјерена
копија);
5. Докази за додјелу и исплату средстава*;
*Напомена: Средства се додјељују на основу предрачуна или рачуна, а исплаћују
као надокнада дијела насталих трошкова, по завршетку набавке (ако је приложен
предрачун) и достављању докумената којима се то доказује (оригинал или
овјерене копије рачуна и извода из банке). Комисија задржава право затражити
додатну документацију и образложење.
Датум пријаве
Потпис и печат

Образац 2.

УЧЕШЋЕ У ПОСЛОВНОМ ПОВЕЗИВАЊУ, СТУДИЈСКОЈ ПОСЈЕТИ ИЛИ
САЈМУ У ИНОСТРАНСТВУ

ПРИЈАВА
на Јавни позив за додјелу средстава из Програма подршке развоју
предузетништва у општини Градишка за 2018. годину
I ОСНОВНИ ПОДАЦИ О ПОДНОСИОЦУ ПРИЈАВЕ
(ВОЂИ ГРУПЕ)
Пословно име
Сједиште (адреса)
Eлектронска пошта
Факс
Телефон
Датум регистрације
ЈИБ
Интернет страница
Назив банке за главни рачун
Број трансакционог рачуна
Законски заступник/ици
Контакт особа по питању пријаве
(име и презиме, контакт телефон
и адреса електронске поште)
Број запослених радника
Остварен извоз
Остварен добитак

31.12.2016.

31.12.2017.

31.12.2018. (план)

31.12.2016.

31.12.2017.

31.12.2018. (план)

31.12.2016.

31.12.2017.

31.12.2018. (план)

II ОСНОВНИ ПОДАЦИ О ОСТАЛИМ ЧЛАНОВИМА ГРУПЕ*
Број
1
2
3
4
5
6
7

Пословно име

ЈИБ

8
9
10
*Напомена: Чланови групе морају да испуњавају опште услове Програма.
III ПЛАНСКИ БУЏЕТ АКТИВНОСТИ
Број

Категорија / опис трошка

Износ

1
2
3
4
5
6
7
8
УКУПНО
IV ОПИС НАМЈЕНЕ И ОЧЕКИВАНИХ ЕФЕКАТА АКТИВНОСТИ

V ПРАТЕЋА ДОКУМЕНТАЦИЈА
За вођу групе
1. Рјешење о регистрацији код надлежног органа (копија);
2. Увјерење Пореске управе Републике Српске о измиреним пореским обавезама
закључно са 31.12.2017. године (оригинал или овјерена копија);
3. Биланс успјеха за 2017. годину овјерен од стране АПИФ-а односно прописани
обрасци за предузетнике и мале предузетнике за 2016. и 2017. годину овјерени
од стране Пореске управе Републике Српске (копија);
4. Потврда о ликвидности транскационог рачуна у банци (оригинал или овјерена
копија);
5. Докази за додјелу и исплату средстава*;
За остале чланове групе
1. Рјешење о регистрацији код надлежног органа (копија);
2. Увјерење Пореске управе Републике Српске о измиреним пореским обавезама
закључно са 31.12.2017. године (оригинал или овјерена копија);
3. Биланс успјеха за 2017. годину овјерен од стране АПИФ-а односно прописани
обрасци за предузетнике и мале предузетнике за 2016. и 2017. годину овјерени
од стране Пореске управе Републике Српске (копија);
*Напомена: Средства се додјељују на основу планског буџета који је саставни
дио пријавног обрасца, а исплаћују кориснику (вођи групе) као надокнада дијела
насталих трошкова, по завршетку предметне активности и достављању
докумената којима се то доказује (оригинал или овјерене копије рачуна и/или
извода из банке). Износ исплаћених средстава се одређује на основу
достављених доказа о насталим трошковима до износа предвиђеног планским
буџетом. Рок за достављање доказа је 15 дана од дана завршетка предметне
активности. Комисија задржава право затражити додатну документацију и
образложење.
Датум пријаве
Потпис и печат вође групе

Потпис и печат члана групе

Потпис и печат члана групе

Потпис и печат члана групе

Потпис и печат члана групе

Потпис и печат члана групе

Потпис и печат члана групе

Потпис и печат члана групе

Образац 3.1 ПОСЛОВНО САВЈЕТОВАЊЕ
ПРИЈАВА
на Јавни позив за додјелу средстава из Програма подршке развоју
предузетништва у општини Градишка за 2018. годину
I ОСНОВНИ ПОДАЦИ О ПОДНОСИОЦУ ПРИЈАВЕ
Пословно име
Сједиште (адреса)
Eлектронска пошта
Факс
Телефон
Датум регистрације
ЈИБ
Интернет страница
Назив банке за главни рачун
Број трансакционог рачуна
Законски заступник/ици
Контакт особа по питању пријаве
(име и презиме, контакт телефон
и адреса електронске поште)
Број запослених радника
Остварен извоз
Остварен добитак

31.12.2016.

31.12.2017.

31.12.2018. (план)

31.12.2016.

31.12.2017.

31.12.2018. (план)

31.12.2016.

31.12.2017.

31.12.2018. (план)

II ОСНОВНИ ПОДАЦИ О КОНСУЛТАНТУ
(ПРИВРЕДНО ДРУШТВО ИЛИ САМОСТАЛНИ ПРЕДУЗЕТНИК)
Пословно име
Сједиште (адреса)
Eлектронска пошта
Факс
Телефон
ЈИБ
Законски заступник/ици

III ОПИС ЦИЉЕВА И ОЧЕКИВАНИХ РЕЗУЛТАТА ПОСЛОВНОГ САВЈЕТОВАЊА
Циљеви

Резултати

IV ПРАТЕЋА ДОКУМЕНТАЦИЈА
1. Рјешење о регистрацији код надлежног органа (копија);
2. Увјерење Пореске управе Републике Српске о измиреним пореским обавезама
закључно са 31.12.2017. године (оригинал или овјерена копија);
3. Биланс успјеха за 2017. годину овјерен од стране АПИФ-а односно прописани
обрасци за предузетнике и мале предузетнике за 2016. и 2017. годину овјерени
од стране Пореске управе Републике Српске (копија);
4. Потврда о ликвидности транскационог рачуна у банци (оригинал или овјерена
копија);
5. Три понуде за избор консултанта за реализацију активности;
6. Референтна листа најважнијих клијената и спроведених услуга за одабраног
консултанта на прописаном обрасцу који се налази у Прилогу 2 овог јавног
позива и чини његов саставни дио - попуњава консултант;
7. Докази за додјелу и исплату средстава*;
*Напомена: Средства се додјељују на основу оригинала или овјерених копија
предрачуна и уговора са консултантом, а исплаћују као надокнада дијела насталих
трошкова, по завршетку неке од наведене активности и достављању докумената
којима се то доказује - оригинал или овјерене копије рачуна и/или извод из банке и
извјештај о извршеним консултантским услугама на прописаном обрасцу који се
налази у Прилогу 4 Правилника о поступку додјеле и исплате средстава из
Програма подршке развоју предузетништва у општини Градишка за 2018. годину
(„Службени гласник општине Градишка“, број 7/18). Рок за достављање доказа је 15
дана од завршетка неке од наведене активности. Комисија задржава право
затражити додатну документацију и образложење.
Датум пријаве
Потпис и печат

Образац 3.2 СЕРТИФИКАЦИЈА ИЛИ РЕСЕРТИФИКАЦИЈА
ПРИЈАВА
на Јавни позив за додјелу средстава из Програма подршке развоју
предузетништва у општини Градишка за 2018. годину
I ОСНОВНИ ПОДАЦИ О ПОДНОСИОЦУ ПРИЈАВЕ
Пословно име
Сједиште (адреса)
Eлектронска пошта
Факс
Телефон
Датум регистрације
ЈИБ
Интернет страница
Назив банке за главни рачун
Број трансакционог рачуна
Законски заступник/ици
Контакт особа по питању пријаве
(име и презиме, контакт телефон
и адреса електронске поште)
Број запослених радника
Остварен извоз
Остварен добитак

31.12.2016.

31.12.2017.

31.12.2018. (план)

31.12.2016.

31.12.2017.

31.12.2018. (план)

31.12.2016.

31.12.2017.

31.12.2018. (план)

II ОСНОВНИ ПОДАЦИ О СТАНДАРДУ КВАЛИТЕТА И СЕРТИФИКАЦИОНОЈ КУЋИ

Назив стандарда
Сертификациона кућа (пословно
име)
Сертификациона кућа (ЈИБ)

III ОПИС НАМЈЕНЕ И ЕФЕКАТА АКТИВНОСТИ

IV ПРАТЕЋА ДОКУМЕНТАЦИЈА
1. Рјешење о регистрацији код надлежног органа (копија);
2. Увјерење Пореске управе Републике Српске о измиреним пореским обавезама
закључно са 31.12.2017. године (оригинал или овјерена копија);
3. Биланс успјеха за 2017. годину овјерен од стране АПИФ-а односно прописани
обрасци за предузетнике и мале предузетнике за 2016. и 2017. годину (копија);
4. Потврда о ликвидности транскационог рачуна у банци (оригинал или овјерена
копија);
5. Докази за додјелу и исплату средстава*;
*Напомена: Средства се додјељују и исплаћују на основу оригинала или овјерених
копија рачуна или предрачуна и уговора са сертификационом кућом. Корисник коме
се исплате средства за ову намјену мора најкасније 30 дана од дана завршетка
процеса сертификације или ресертификације, а прије објаве јавног позива у
наредној години, доставити доказ о утрошку додијељених и исплаћених средстава
(оригинал извод из банке и овјерена копија сертификата), у противном губи право
на средства из Програма у наредних 5 година. Комисија задржава право затражити
додатну документацију и образложење.
Датум пријаве
Потпис и печат

Прилог 2. РЕФЕРЕНТНА ЛИСТА НАЈВАЖНИЈИХ КЛИЈЕНАТА И
СПРОВЕДЕНИХ УСЛУГА ЗА ОДАБРАНОГ КОНСУЛТАНТА
I ОСНОВНИ ПОДАЦИ О КОНСУЛТАНТУ
Пословно име
Сједиште (адреса)
Eлектронска пошта
Факс
Телефон
Датум регистрације
ЈИБ
Интернет страница
Законски заступник/ици
Контакт носиоца активности
пословног савјетовања (име и
презиме, контакт телефон и
адреса електронске поште)
Број запослених радника

31.12.2016.

31.12.2017.

31.12.2018. (план)

ССС

ВСС

Остало

Структура запослених радника

II ПРОФЕСИОНАЛНО ИСКУСТВО КОНСУЛТАНТА
Клијент / корисник услуге
Име и презиме контакт особе
Контакт подаци клијента

Телефон
Електронска пошта

Период спровођења услуге

Опис услуге (циљ и резултати)

Клијент / корисник услуге
Име и презиме контакт особе
Контакт подаци клијента

Телефон
Електронска пошта

Период спровођења услуге

Опис услуге (циљ и резултати)

Клијент / корисник услуге
Име и презиме контакт особе
Контакт подаци клијента

Телефон
Електронска пошта

Период спровођења услуге

Опис услуге (циљ и резултати)

Клијент / корисник услуге
Име и презиме контакт особе
Контакт подаци клијента

Телефон
Електронска пошта

Период спровођења услуге

Опис услуге (циљ и резултати)

Датум
Потпис и печат консултанта

