На основу Одлуке о формирању буџетског фонда за привредни развој Општине
Димитровград од 18.12.2013. и 11.04.2014. године, Програма рада буџетског фонда за
привредни развој Општине Димитровград за 2018. годину бр. 06-10/2018-17/21-3 од
02.02.2018. године

Општина Димитровград

расписује
ЈАВНИ ПОЗИВ
за доделу субвенција привредним субјектима у оквиру Програма коришћења
средстава буџетског фонда за привредни развој Општине Димитровград

Из средстава Буџетског фонда за привредни развој у буџету Општине Димитровград за
2018. годину, финансира се субвенционисање набавке опреме и инвестиционо улагања у
обкекте у сврху обављања регистроване делатности или самозапошљавања.
Поступак доделе финансијских подстицаја по овом Јавном позиву спроводи се по
следећим условима:

1. Корисници субвенције:
За субвенције у оквиру предвиђене мере могу конкурисати предузетници и привредна
друштва која имају седиште и делатност обављају на територији општине Димитровград.
Од субвенционисања изузимају се делатности које су наведене у Уредби о класификацији
делатности под сектором А – пољопривреда и шумарство;
Приликом одабира поднетих пријава за субвенционисање набавке опреме, по овом Јавном
позиву, предност ће имати предузетници и правна лица који од Општине Димитровград
нису користила подстицајна средства те врсте у претходне две године.
Право учешћа по овом јавном позиву немају привредни субјекти у тешкоћама (у смислу
члана 2. тачка 5. Уредбе о правилима за доделу државне помоћи)

2. Намена средстава:
Предузетници и привредна друштва могу конкурисати за субвенцију следећих врста
расхода:
-

Набавка нове или половне опреме
Инвестиционо улагање и реконструкција пословног простора

Максимални износ субвенције износи 200.000,00 динара уз обавезу сопственог учешћа
најмање 30% од додељене субвенције. Привредни субјекат који конкурише у обавези је да
документује валидном документацијом уложена средства и то:
-

За случај набавке нове опреме прилаже се рачун за набављу опрему
За случај набавке половне опреме прилаже се судски оверен уговор о купопродаји
За случај инвестиционог улагања у објекат прилаже, предрачун за материјал или
предрачун регистрованог извођача радова.

3. Услови коришћења средстава:
Привредни субјекти који остваре праве на субвенцију у оквиру овог Јавног позива имају
обавезу да послују на територији Општине Димитровград у периоду од једне године и да у
истом периоду повећају број запослених за једно лице запошљавањем лица са евиденције
Националне службе за запошљавање у Димитровграду, које има пребивалиште на
територији општине Димитровград најмање једну годину, или да изврше самозашљавање
отпочињањем сопственог пословања.
У случају да лицима која су упошљена кроз овај програм престане радни однос пре рока
од једне године корисник субвенције је дужан да упосли ново лице под истим условима
најмање на период до истека уговореног рока од једне године.
Корисник средстава по овом Јавно позиву, као средство обезбеђења за преузете обавезе,
прилажу регистровану соло меницу на име Корисника са пратећом меничном изјавом.

4. Начин пријављивања
Приликом пријављивања на Јавни позив, подносилац пријаве је дужан да приложи:
-

Решење о упису привредног субјекта у АПР
Списак лица овлшћених за потписивање са овереном копијом ОП обрасца
Фотокопија картона депонованих потписа
Фотокопија важеће личне карте овлашћеног лица
Регистроване финансијске извештаје за претходне две године
Потврду Локалне пореске администрације о измиреним обавезама по основу
локалних јавних прихода

-

Писану изјаву да ли му је и по ком основу већ додељена државна помоћ у текућој и
претходне две фискалне године
Попуњен пријавни образац
Уговор о кредиту са планом отплате
Уверење банке да је кредит активан у отплати, не старији од 30 дана

5. Финансијски оквир:
Укупна планирана средства за спровођење овог програма износе 1.000.000,00 динара.
Програм се спроводи до утрошка средстава.
6. Праћење и мониторинг
Надзор и наменску контролу коришћења средстава врши Одсек за локални економски
развој при Општинској управи Општине Димитровград.
Корисник средстава дужан је да преставницима општине Димитровград, у циљу праћења
коришћења средстава, омогући надзор у свакој фази реализације активности тако што ће у
сваком моменту бити омогућена контрола реализације активности и увид у финансијску
документацију.
7. Начин пријављивања и рок за подношење пријава
Пријавни формулар са пратећом документацијом у складу са јавним позивом предаје се
писарници општинске управе или доставља препорученом поштом на адресу: Општина
Димитровград, Балканска 2, 18320 Димитровград, Општинска управа, Одсек за локални
економски развој, са назнаком „За јавни позив по програму подршке привреди“
За све детаљне информације по овом јавном позиву, заинтересована лица могу се
обратити у Канциларији за локални економски развој телефоном на 361-108 локал 123.
Бр. 400-1314/2018-16
У Димитровграду
03.12.2018. године

Општина Димитровград
Председник
__________________
Владица Димитров

