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 На основу члана 12. Одлуке о оснивању Фонда за развој општине Прибој  (''Службени 

лист општине Прибој'', број: 8/12) и Програма рада са финансијским планом Фонда за развој 

општине Прибој за 2014. годину (''Службени лист општине Прибој'', број: 1/14), Управни одбор 

Фонда објављује 

 

КОНКУРС  
ЗА ДОДЕЛУ СУБВЕНЦИОНИСАНИХ (БЕСПОВРАТНИХ) СРЕДСТАВА ЗА 

ИНВЕСТИЦИЈЕ И НАБАВКЕ ОСНОВНИХ СРЕДСТАВА- РАЗВОЈА 

ПРЕДУЗЕТНИШТВА ВИШЕГ НИВОА ЗАПОШЉАВАЊА И САМОЗАПОШЉАВАЊА 

 

1. Циљ доделе средстава 

 Основни циљ доделе субвенционисаних (бесповратних) средстава за мала и средња 

предузећа и предузетнике представља подршка подстицању и повећању ефикасности 

производних, услужних и осталих делатности, унапређењу степена конкурентности, повећање 

обима промета на домаћем и међународном тржишту, као и развоју нетехнолошких и 

технолошких иновација, побољшању нивоа техничке опремљености, а све у циљу новог 

запошљавања и самозапошљавања. 

 

 Укупан износ планираних средстава за расподелу износи 4.000.000,00 динара. 

 

2. Намена и мерила доделе средстава 

- За набавку опреме, уређаја и постројења, софтвера од значаја за унапређење пословне 

делатности привредног субјекта, стицање и усавршавање знања запослених 

- За припрему предузећа или предузетништва за повећање енергетске ефикасности 

- Већи ниво запошљавања и самозапошљавања. 

 

 Основ за финансирање може представљати свака набавка или инвестиција реализована у 

2014. години чија је исплата на основу фактуре комоплетно извршена или је набавка у току, што 

се доказује предрачуном или изводом текућег рачуна. 

 

 Управни одбор Фонда ће вршити доделу субвенционисаних (бесповратних) средстава у 

најмањем износу од 160.000,00 динара без обрачунатог ПДВ-а, који ће бити непосредно усмерен 

на рачун корисника по новопримљеном раднику. 

 

 Мерила и критеријуми за доделу средстава према Програму Фонда за развој општине 

Прибој за 2014. годину чине: 

- финансијска стабилност учесника, људски ресурси и утицај пројекта на повећано запошљавање 

( максимално 55 бодова) 

- штедња енергије, прерада секундарних сировина, заштита животне средине (максимално 10 

бодова) 

- веће сопствено учешће, веће учешће банке и других у односу на тражена средства (максимално 

15 бодова) 

- допринос Стратегији одрживог развоја општине Прибој од 2012-2017. године (максимално 20 

бодова). 

 Предност при расподели имаће учесници који први пут конкуришу. 

 Исплата додељених средстава ће се вршити након потписивања уговора између 

добитника на Конкурсу и Фонда. 

 

 



Фонд за развој општине Прибој 

 www.priboj.rs  2  

 Финансијске пројекте могу реализовати привредни субјекти са седиштем на територји 

општине Прибој. 

 Обавеза послодавца је да у радном односу држи сваког новопримљеног радника најмање 

24 месеца. 

 

3. Немају право учешћа на Конкурсу 

- чланови Управног и Надзорног одбора Фонда за развој општине Прибој, као ни чланови 

њихове уже породице, запослени у Општинској управи и локалној самоуправи општине Прибој; 

- предузећа и предузетници под стечајем и ликвидацијом или која су неликвидна, односно 

послују са губитком и имају тенденцију отпуштања радника 

 

4. Гаранције и средства обазбеђења 

 Менице послодавца са меничним овлашћењем овереним од стране пословне банке, лична 

меница послодавца и ручна залога на набавњену опрему, оверена у суду. 

 

5. Доказ о наменском коришћењу средства 

- Потврда о плаћеним доприносима по навопримљеном раднику, 

- Комисија Фонда ће пратити наменско коришћење средства. 

 

6. Докумета која се подносе уз захтев за доделу субвенционисаних (бесповратних) 

средстава: 

- Попуњена пријава 

- Финанијски извештај за претходну годину, 

- Решење о регистрацији из АПР, 

- Потврда о измирењу пореских обавеза, 

- Бизнис план по методологији Фонда са детаљним описом пројекта, 

- Предрачун инвестиције 

- Потврда о запосленим радицима и стручној спреми- Образац М4 и оверена изјава. 

 

7.  Конкурс је отворен од 21.10.2014. до 11.11.2014. године. 

 

8. Конкурс се објављује на ТВ Прибој, огласној табли Општинске управе Прибој и сајту 

Општине Прибој www.priboj.rs 

 Комплетна Конкусна документација доставља се ковертирана и запачаћена, на следећу 

адресу: Општина Прибој- Фонд за развој, ул 12. јануара бр. 108 31 3330 Прибој или лично на 

писарницу Општинске управе Прибој. 

 Непотпуни и неблаговремени захтеви неће се узимати у разматрање. 

 Детаљне информације можете добити у канцеларији број 5 Општинске управе, а на 

писарници Општинске управе може се преузети пријава са обрасцима за учешће на Кокурсу, као 

и на официјелном сајту Општине Прибој www.priboj.rs. 

 Одлуку по приспелим пријавама ће донети Управни одбор Фонда  у року од 7 (седам) 

дана од дана истека рока за подношење пријава на Конкурс. 

 

УПРАВНИ ОДБОР ФОНДА ЗА РАЗВОЈ ОПШТИНЕ ПРИБОЈ  

01 БРОЈ 02-47/2014 ОД 20.10.2014.  Прибој 

 

              ПРЕДСЕДНИК  

                                                                                      УПРАВНОГ ОДБОРА ФОНДА 

                                                                                         Гаврило Бујишић, дипл.екон. 
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