Кпмисија за расппређиваое бучетских средстава за прпјекте из пбласти пмладинскпг и
женскпг предузетнищтва Опщтине Нпва Варпщ, на пснпву Одлуке п бучету Опщтине Нпва Варпщ
за 2018. гпдину ("Службени лист ппщтине Нпва Варпщ, бр. 24/2017 пд 22.12.2017. гпдине), шлана
40. Статута ппщтине Нпва Варпщ ("Службени лист ппщтине Нпва Варпщ, бр. 10/08), Правилника п
нашину и критеријумима за пствариваое права на дпделу средстава из бучета ппщтине Нпва
Варпщ за суфинансираое прпјекта за ппдрщку развпја пмладинскпг и женскпг предузетнищтва
брпј 06-4/10-1/2018-02 пд 21.02.2018. гпдине ("Службени лист ппщтине Нпва Варпщ, бр. 3/2018 пд
21.02.2018. гпдине), расписује

ЈАВНИ ПОЗИВ
ЗА ДОДЕЛУ БУЧЕТСКИХ СРЕДСТАВА ЗА ПРОЈЕКТЕ ИЗ ОБЛАСТИ ОМЛАДИНСКОГ И ЖЕНСКОГ
ПРЕДУЗЕТНИШТВА, НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ НОВА ВАРОШ ЗА 2018. ГОДИНУ

I
Циљ ппзива
Циљ пвпг ппзива је прпмпвисаое и ппдстицаое пмладинскпг и женскпг предузетнищтва и
сампзаппщљаваоа, кап и ппдстицаое размене искустава п ппкретаоу и развпју бизниса.

Предмет ппзива
Крпз јавни ппзив средства се дпдељују за финансираое ппкретаоа:



регистрпваних бизниса пспба старпсти дп 35 гпдина у циљу ппдрщке пмладинскпм
предузетнищтву и
регистрпваних бизниса у власнищтву жена и кпје впде жене (без старпснпг пгранишеоа),
у циљу ппдрщке женскпм предузетнищтву.

Ппд пснпвним средствпм у пвпм смислу ппдразумевају се нпве мащине и ппрема.
Јавни кпнкурс представља пснпв за дпбијаое de minimis државне ппмпћи.
Средства за пву намену планирана су у бучету ппщтине Нпва Варпщ за 2018. гпдину, у
укупнпм изнпсу пд 1.000.000,00 динара, са раздела 5 – Опщтинска управа, функција 620 – Развпј
заједнице, прпграм 1501 – Лпкални екпнпмски развпј, прпјекат 1501-П1-ппдрщка развпју
пмладинскпг и женскпг предузетнищтва на теритприји ппщтине Нпва Варпщ, ппзиција 87,
екпнпмска класификација 454111 – Текуће субвенције приватним предузећима.
Максималан изнпс ппјединашнпг гранта је дп 500.000,00 динара пп гранту искљушивп за
набавку нпвих мащина и ппреме. Висина дпдељених средстава је дп 80% пд фактурне (куппвне)
вреднпсти без ПДВ.
Изнпс пдпбрених средстава мпже бити маои пд изнпса тражених средстава. Кприсник
средстава биће дужан да уплати сппственп ушещће на наменски рашун Управе за трезпр пре
пптписиваоа Угпвпра.

Опщтина Нпва Варпщ нема пбавезу да пптрпщи сва распплпжива средства за пву активнпст, а
финансираће самп квалитетне прпјекте кпји испуоавају пдређене критеријуме.
Реализација активнпсти из предлпга прпјекта мпра да се заврщи најкасније дп 31. децембра
2018. гпдине.

II
Опщти критеријуми за ушещће
Правп на ппднпщеое пријаве за суфинансираое прпјеката за ппдрщку развпја пмладинскпг и
женскпг предузетнищтва кпја се финансирају из бучета Опщтине Нпва Варпщ имају:
 искљушивп лица старпсти дп 35 гпдина и жене без пбзира на старпст,
 регистрпвана на евиденцији Наципналне службе за заппщљаваое филијала
Пријеппље, исппстава Нпва Варпщ, најмаое три (3) месеца у кпнтинуитету дп дана
расписиваоа јавнпг ппзива,
 пребивалищте на теритприји ппщтине Нпва Варпщ у перипду пд најмаое 3 гпдине у
кпнтинуитету, дп дана расписиваоа јавнпг ппзива.

Један ппднпсилац мпже да ппднесе самп један предлпг прпјекта.
Један ппднпсилац мпже да дпбије самп један грант.
У пбзир се узимају самп бизниси у пбласти прпизвпдое и пружаоа услуга, пднпснп средства
пп Јавнпм кпнкурсу не мпгу се кпристити за набавку ппреме за:
-

примарну ппљппривредну прпизвпдоу
сапбраћај и трансппрт
прпизвпдоу и прпмет алкпхплних пића
прпизвпдоу и прпмет дуванских прпизвпда
прганизпваое игара на срећу, лутрија и слишних делатнпсти
прпизвпдоу и прпдају пружја и впјне ппреме
прпизвпдоу и прпмет нафте и нафтних деривата
прпизвпдоу шелика и синтетишких влака и вађеоа угља
прпизвпдоу и прпмет билп кпг прпизвпда или активнпсти кпје се према дпмаћем
закпнпдавству сматрају забраоеним
рефундацију средстава за већ набављену ппрему (авансирану, плаћену или
исппрушену)

Оправдани и непправдани трпщкпви
Оправдани трпщкпви кпји се суфинансирају су трпщкпви кпји су директнп везани за набавку
једнпг или вище пснпвних средстава и ппд кпјима се ппдразумева купппрпдајна, пднпснп
набавна цена пснпвних средстава без ПДВ-а, пп реалним тржищним ценама.
Сви пви трпщкпви мпрају бити фактурисани кприснику средстава, пднпснп исказани на
рашунима издатим на име кприсника средстава.

Следеће активнпсти и трпщкпви неће се сматрати пправданим:









Набавка сирпвина и другпг пптрпщнпг материјала,
Трпщкпви намеоени ппкриваоу билп каквпг ппстпјећег дуга или губитака, пбрашунате
банкарске камате, пднпснп казне,
Трпщкпви кпји су већ ппкривени из других извпра,
Кетеринг, щкпларине, трпщкпви услуга пбуке кпји немају пснпва у пбразлпжеоу прпјекта,
Истраживаое или прпмптивне активнпсти,
Tрпщкпва набавке, услуга инсталације и пбука за кприщћеое,
Трпщкпви кпји се пднпсе на атесте и царинске дажбине,
Сви трпщкпви настали пре ппшетка прпјекта.

III
Ппднпщеое предлпга прпјеката
Предлпг прпјекта се ппднпси на стандардним пбрасцима и мпра садржати следеће
дпкументе:
1. пппуоен Пријавни пбразац на кпнкурс;
2. пппуоен Образац бизнис плана прпјекта;
3. Радна бипграфија (CV) ппднпсипца захтева;
4. Предрашуни или ппнуда за нпву ппрему, мащине пднпснп трајна дпбра наведена у
предлпгу прпјекта уз детаљне спецификације, издате пд пвлащћенпг правнпг лица кпји је
заступник, дистрибутер или прпизвпђаш ппреме ( мащина или трајнпг дпбра), не старија пд дана
пбјављиваоа Јавнпг кпнкурса. Мащина, ппрема, пднпснп трајнп дпбрп не мпже бити купљена пд
физишкпг лица.
Јавни кпнкурс је птвпрен пд 21. маја дп 4. јуна 2018. гпдине.
Ппднпсипци предлпга мпрају све захтеване фпрмуларе адекватнп да пппуне, електрпнски, на
српскпм језику. Недпвпљнп инфпрмација пднпснп неиспуоаваое пбавезних ппља у прилпженим
фпрмуларима дисквалификпваће предлпг из прпцеса пбраде и предлпг ће бити пдбијен.
Следећа дпдатна дпкументација мпже пп впљи да се дпстави уз фпрмуларе за пријаву:
преппруке, релевантна писма ппдрщке, дпказ п релевантнпм прпфесипналнпм или раднпм
искуству и слишнп.
Кпнкурсна дпкументација мпра бити ппднета у щтампанпм примерку свакпг дпкумента за
пријаву. Штампани дпкументи за пријаву мпрају садржати пптписе ппднпсилаца на пдгпварајућим
местима.

Накпн дпнпщеоа Одлуке п пдпбраваоу средстава, а пре пптписиваоа Угпвпра са Опщтинпм
Нпва Варпщ, ппднпсилац кпме су средства пдпбрена дужан је да прилпжи:
 Оверену кппију регистрације кпд АПР ( Рещеое);
 Оверену кппију дпкумента п дпдели ПИБ-а;
 Дпказ п птвараоу ппсебнпг наменскпг рашуна кпд Управе за трезпр на кпји ће бити
пренета средства за набавку ппреме, према Угпвпру и Одлуци;
 Дпказ п уплати сппствених средстава на наменски рашун кпд Управе за трезпр.
Опщтина Нпва Варпщ задржава правп да затражи дпдатне дпкументе, укпликп је пптребнп.
Кприсник средстава у пбавези је да пбавља регистрпвану делатнпст најмаое 3 гпдине, пд
датума заврщетка прпјекта. Кприсник средстава набављену ппрему не сме птуђити у перипду пд
3 гпдине пд датума заврщетка прпјекта нити исту кпристити у друге сврхе.
Све дпдатне инфпрмације мпгу се дпбити у Одељеоу за привреду и лпкални екпнпмски
развпј. Неппхпдни пбрасци мпгу се преузети са интернет странице www.novavaros.rs или у
Одељеоу за привреду и лпкални екпнпмски развпј ОУ Нпва Варпщ, канцеларија бр. 307 свакпг
раднпг дана пд 08-15 шаспва.
Јавни кпнкурс је птвпрен пд 21. маја дп 4. јуна 2018. гпдине.
Кпмплетна дпкументација се дпставља у затвпренпј кпверти на шијпј пплеђини се навпде
пснпвни ппдаци п ппднпсипцу пријаве.
Пријаве се предају на писарници Опщтинске управе Нпва Варпщ, или преппрушенпм
ппщиљкпм са пбавезним навпђеоем адресе: "Опщтинска управа Нпва Варпщ - Кпмисији за
расппређиваое бучетских средстава за прпјекте из пбласти пмладинскпг и женскпг
предузетнищтва Опщтине Нпва Варпщ, ул. Карађпрђева 32 , 31320 Нпва Варпщ".
Непптпуне и неблагпвремене пријаве неће се разматрати.

IV
Разматраое пристиглих пријава
Утврђиваоем испуоенпсти фпрмалних услпва кпнкурса, Кпмисија разматра пријаве у складу
са услпвима кпнкурса и пцеоује прпјекте, на пснпву следећих критеријума:
1. квалитет прпјекта у дпстављенпм бизнис плану и усклађенпст са јавним ппзивпм;
2. ппдстицаое екпнпмскпг развпја на теритприји ппщтине Нпва Варпщ
3. дппринпс пшуваоу живптне средине и пдрживпг развпја.
Кпнкурсна кпмисија сашиоава предлпг Одлуке п суфинансираоу прпјеката за ппдрщку развпја
пмладинскпг и женскпг предузетнищтва кпји се финансирају из бучета Опщтине Нпва Варпщ, са

предлпгпм припритета у дпдели ппредељених средстава према предлпженим прпјектима, у рпку
пд 15 дана пд дана заврщетка Јавнпг кпнкурса.
Извещтај, са предлпгпм пдлуке, дпставља се Председнику ппщтине Нпва Варпщ.
На пснпву предлпга пдлуке Кпмисије, Председник ппщтине дпнпси Одлуку п суфинансираоу
прпјеката за ппдрщку развпја пмладинскпг и женскпг предузетнищтва кпји се финансирају из
бучета ппщтине Нпва Варпщ са припритетима у дпдели ппредељених средстава, у рпку кпји не
мпже бити дужи пд 30 дана пд дана истека рпка за ппднпщеое пријава.
Одлука се пбјављује на званишнпј интернет страници www.novavaros.rs, пгласним таблама ОУ
Нпва Варпщ и у лпкалним медијима.
V
Пптписиваое угпвпра и праћеое реализације
На пснпву Одлуке, Председник ппщтине Нпва Варпщ закљушује ппјединашне угпвпре п
суфинансираоу прпјеката у пбласти пмладинскпг и женскпг предузетнищтва кпји се финансирају
из бучета Опщтине Нпва Варпщ.
Угпвпрпм се утврђују права, пбавезе и пдгпвпрнпсти угпвпрних страна, нашин и рпк за пренпс
пдпбрених средстава, рпк за реализацију прпграма, пднпснп прпјеката, нашин извещтаваоа п
реализацији прпграма пднпснп прпјеката, кап и друга права и пбавезе угпвпрних страна.
Председник Опщтине именује Кпмисију за праћеое реализације финансираних прпјеката и
кпнтрплу оихпве реализације.
Кприсник средстава дужан је да:




Кпмисији у свакпм мпменту пмпгући кпнтрплу реализације прпграма и увид у пптребну
дпкументацију,
да средства кпристи искљушивп у намену за кпја су дпдељена,
да на крају бучетске гпдине, најкасније дп 31. децембра, ппднесу извещтај п реализацији
прпграма или прпјекта и дпставе дпказе п наменскпм кприщћеоу средстава.

На пснпву извещтаја кприсника средстава, Кпмисија израђује кпнашан извещтај п реализацији
прпјеката за текућу бучетску гпдину. Кпнашан извещтај дпставља се Председнику Опщтине.
Кприсник кпји није дпставип извещтај из става 2. пвпг шлана, или укпликп се утврди да
дпбијена средства није наменски утрпщип, Опщтина Нпва Варпщ је дужна да раскине угпвпр и
затражи ппвраћај пренетих средстава.
КОНКУРС ЈЕ ОТВОРЕН ДО 4. јуна 2018. гпдине

Кпмисија за расппделу бучетских средстава за прпјекте из пбласти
пмладинскпг и женскпг предузетнищтва
Опщтина Нпва Варпщ

