На основу Програма субвенција предузетницима, малим и средњим предузећима за

2013. годину,бр: 06-69/13-III od 26.07.2013. године и Решења Комисије за контролу државне
помоћи,Министарство финансија и привреде, број: 105/2013-38

од

5. јула 2013. године

Општинскa управa општине Лајковац расписује

ЈАВНИ ПОЗИВ
ЗА ДОДЕЛУ БЕСПОВРАТНИХ СРЕДСТАВА У ОКВИРУ ПРОГРАМА
СУБВЕНЦИЈА ПРЕДУЗЕТНИЦИМА, МАЛИМ И СРЕДЊИМ ПРЕДУЗЕЋИМА
Основне информације
Програм субвенција малим и средњим предузећима за 2013. годину спроводи Општинска
управа општине Лајковац. Укупно расположива средства за реализацију Програма износе
10.000.000,00 динара.

Основнио циљ Програма је повећање конкурентности предузетника, малих и
средњих предузећа на територији општине Лајковац и то кроз:
1. суфинансирање до 70% оправданих трошкова за предузетнике и мале привредне
субјекте , а за средње привредне субјекте до 60% оправданих трошкова пројекта за
материјалну имовину
2. суфинансирање до 70% оперативних трошкова пословања за предузетнике и мале
привредне субјекте односно до 60% оперативних трошкова пословања за средње
привредне субјекте насталих у 2013. години.

Привредни субјекти могу поднети само један захтев за доделу бесповратних
средстава.
Корисници бесповратних средстава
Корисници бесповратних сртедстава могу бити предузетници који воде пословне
књиге по систему двојног књиговодства и који годишње извештаје достављају
Агенцији за привредне регистре на обраду и мала и средња правна лица у складу са
чланом 6. Закона о рачуноводству („Службени гласник РС“ број 62/2013).
Услови за остваривање права и подношење пријава
Право на коришћење подстицајних средстава имају наведени привредни субјекти
која испуњавају следеће услове:


Да имају седиште и/или производни погон на територији општине Лајковац;
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Да обављају производну делатност
Да им рачун није у блокади
Да су измирили доспеле обавезе по основу изворних локалних јавних прихода




Да је реализација пројекта предвиђена на територији општине Лајковац
Да имају обезбеђено учешће од најмање 25% оправданих трошкова из сопствених
средстава или из других извора који не садрже државну помоћ за финансирање
пројекта







Програмом неће бити додељена финансијска помоћ за:
привредне субјекте који обављају делатност у секторима челика, синтетичких влакана и
угља;
привредне субјекте који су у тешкоћама
куповину транспортних средстава
студијска путовања
пројекте који се базирају искључиво на хонорарима
Помоћ намењена предузетницима, малим и средњим привредним субјектима неће
бити додељена привредном субјекту уколико се пре почетка реализације пројекта није
јавио као потенцијални корисник државне помоћи, на начин и под условима које је
одредио давалац државне помоћи.
Конкурсна документација и начин пријаве



пријавни формулар



оверена копија оснивачког акта



потврда пословне или Народне банке Србије да подносилац пријаве није био у блокади
у претходних 6 месеци од дана објављивања јавног позива



потврда Одсека за утврђивање, наплату и контролу јавних прихода о измиреним
доспелим обавезама по основу изворних локалних јавних прихода




изјава привредног субјекта да ли му је и по ком основу већ додељена државна
помоћ за исте оправдане трошкове
изјава привредног субјекта да није у тешкоћама у складу са чланом 2 Уредбе о
правилима за доделу државне помоћи („ Службени гласник Републике Србије“ број
13/2010, 100/2011 и 91/2012)



i

Документација којом се доказује висина оперативног трошка у 2013. години
Пријављивање ће се вршити

на писарници Општине Лајковац, где се могу

преузети потребни обрасци , у периоду од 30 дана oд дана објављивања јавног позива.
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Оцена пријава
Комисија, именована од стране начелника Општинске управе, задужена је за :




валоризацију примљених пријава према критеријумима утврђених конкурсом
припрему предлога пројеката за финансирање
објављивање коначне Одлуке о одобреним средствима по Конкурсу на званичној
интернет страни општине, радију и огласној табли општине
 праћење реализације подржаних пројеката
 састављање збирног прегледа оправданости утрошених средстава по подржаним
пројектима
Валоризација примљених пријава вршиће се према следећим критеријумима:
1. референце пројекта
2. усклађеност предлога пројекта са основним циљем јавног позива
3. број директних корисника пројекта
4. број индиректних корисника пројекта
5. одрживост
Коначну одлуку о одобреним пројектима по позиву доноси начелник Општинске
управе.
Склапање уговора
Корисник средстава који буде остварио право на суфинансирање пројеката за
улагања у материјалну имовину или право на суфинансирање оперативних трошкова
пословања у 2013. години склопиће Уговор са Начелником Општинске управе општине
Лајковац, који ће детаљније дефинисати права и обавезе обе уговорне стране.
Одобрена средства по пројекту корисник мора утрошити најкасније до 31.12.2013.
године. Извештај о спроведеном пројекту доставља се у року од 15 дана од дана његове
реализације. Периодичне извештаје корисници достављају у току саме реализације
пројекта на захтев општине Лајковац.У случају неблаговремене доставе Извештаја ,
привредни субјекти су у обавези да изврше повраћај средстава која су им додељена од
стране општине Лајковац.
Корисник средстава који буде остварио право на суфинансирање пројеката за
материјална улагања, набављену имовину не сме отуђити
године од датума завршетка пројекта.
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у периоду до најмање три

Остале информације
Овај Јавни позив се објављује на:


интернет страници Општине Лајковац, www.lajkovac.org.rs,



на локалној радио-станици ЈП РТВ „Пруга“,



на огласној табли у згради Општине Лајковац



у новинском гласилу „Напред“ Ваљево
Све додатне информације могу се добити у згради Општине Лајковац, 2. спрат, канцеларија
205, или телефоном на број: 014/3433-109, лок. 119.
Одлука о расподели средстава биће јавно објављена.
ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНЕ ЛАЈКОВАЦ
Број:410-304/IV од 26.07.2013. године

i

Подноси се искључиво за тачку 2. јавног позива –оперативни трошкови пословања
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