
  На основу члана 76. Статута општине Прибој (''Сл. лист општине Прибој'' бр. 12/08), 

председник општине Прибој, расписује 

 

КОНКУРС  
ЗА ДОДЕЛУ СУБВЕНЦИОНИСАНИХ (БЕСПОВРАТНИХ) СРЕДСТАВА 

ПОСЛОДАВЦИМА  ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ  НЕЗАПОСЛЕНИХ ЛИЦА 

 

 

1. Циљ доделе средстава 

 

 Основни циљ доделе субвенционисаних (бесповратних) средстава послодавцима 

представља подршка подстицању и повећању ефикасности производних 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. 

  

   У  циљу подстицања   запошљавања  општина  Прибој додељује бесповратна  средства  у 

укупном износу од 20.000.000,00 динара,  опредељена  Одлуком о буџету општине Прибој  за 

2016. годину (''Службени лист општине Прибој'', број: 6/15 и  8 /16). 

 

          

2. Намена и мерила доделе средстава 

 

        Право  на доделу  субвенција за запошљавње незапослених лица имају послодавци које се 

баве производном делатношћу  или пољопривредом и који запошљавају најмање 10 нових 

радника. 

 

      Висина субвенције  износи 200.000,00 по лицу, које се налази на евиденцији Националне 

службe за запошљавање.            

  

 Мерила и критеријуми за доделу  бесповратних средстава  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 за општинска 

средства. 

 Исплата додељених средстава ће се вршити након потписивања уговора између 

добитника на Конкурсу и  општине Прибој. 

 Финансијске пројекте могу реализовати привредни субјекти са седиштем на територији 

општине Прибој. 

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

24 месеца. 

 



3. Немају право учешћа на Конкурсу 

 

 Државни органи и организације и други директни и индиректни  корисници буџетских 

средстава, 

 Послодавци код којих се број запослених смањивао у последње две године. 

 Послодавци који обављају делатност која се не налази на списку делатности који је 

саставни део конкурса. 

 

4. Гаранције и средства обазбеђења 

 

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

меница. 

 Банкарска гаранција за новоосноване пословне субјекте. 

 

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

средстава: 

- Попуњена пријава 

- Финанијски извештаји за претходне две године, 

- Решење о регистрацији из АПР, 

- Потврда о измирењу пореских обавеза, 

- Бизнис план  са   детаљним описом пројекта, 

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

 

6.  Конкурс је отворен од 20. септембра 2016. године до утрошка средстава предвиђених за 

ову намену. 

 

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

Општине Прибој www.priboj.rs 

 

 Комплетна Конкурсна документација доставља се ковертирана и запачаћена, на следећу 

адресу: Општина Прибој- Комисија за спровођење јавног конкурса за доделу субвенционисаних 

средстава, 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. 

  

 

  

ОПШТИНА ПРИБОЈ 

Број: 06- 203 од 19.09.2016. године 

 

 

 

                                                          ПРЕДСЕДНИК  

                                                                                               ОПШТИНЕ ПРИБОЈ 

                                                                                                     Лазар Рвовић, дипл.правник                                                         
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