РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА ИСТОЧНО НОВО САРАЈЕВО
НАЧЕЛНИК
На основу одлуке Скупштине општине Источно Ново Сарајево бр.01-022-73/21 од 22.03.2021. године о усвајању Програма
подстицајa развоју привреде и пољопривреде у Општини Источно Ново Сарајево за 2021. годину, начелник Општине расписује

ЈАВНИ КОНКУРС
за додјелу неповратних новчаних средстава за развој привреде и пољопривреде у 2021. години
Циљ програма: Отварање нових занатско предузетничких радњи и предузећа , побољшати рад постојећих радњи и предузећа и
подстицати појединачне пољопривредне произвођаче у циљу повећања укупног обима производње и запошљавање младих људи.
Расположива средства за привреду, сектор малих и средњих предузећа: 50.000,00 КМ. Средства из програма су неповратна.
Расподјела неповратних подстицајних средстава односи се на:
1.
2.
3.

Субвенције за набавку основних и обртних средстава, опреме, изградња и адаптација објеката и друга улагања у основна
средства.
Субвенције за подстицање младих особа и младих брачних парова за отпочињање или унапређење бизниса.
Субвенције за регистрацију ново отворене занатске радње или предузећа.

Расположива средства за пољопривреду: 50.000,00 КМ. Средства из програма су неповратна.
Расподјела неповратних подстицајних средстава односи се на:
1.
2.
3.
4.

Субвенције за младе особе и младе брачне парове за отпочињање или унапређење бизниса у пољопривреди.
Субвенције за подстицање пластеничке производње за набавку садног материјала.
Субвенције за воћарство и то: за набавку садница за јабучасто, коштичасто и језграсто, као и за јагодасто воће.
Субвенције за набавку сјеменских пакета за окућницу.

Право на подстицајна средстава, имају корисници, правна и физичка лица са пребивалиштем у Републици Српској, којa обављају
дјелатност на територији општине Источно Ново Сарајево.
Предност при одобравању средстава имаће производне и занатско-услужне дјелатности и пројекти који омогућавају већи број запослених
радника и лица који се налазе на евиденцији бироа за запошљавање Источно Ново Сарајево и који имају мања примања..
Приликом аплицирања у захтјеву ће бити прецизирано у коју сврху ће средства бити кориштена, потребно је урадити и мањи опис улагања,
а што ће бити и један од критеријума за додјелу средстава. Програмом се настоји: повећати обим производње и производних капацитета,
упослити нове раднике, модернизовати постојећу производњу, повећати продуктивност, рентабилност и ефикасност, стимулисати
регистрација произвођача у општини стимулисати запошљавање младих особа и младих брачних парова, помоћи приликом превазилажења
проблема узрокованих епидемијом вируса ковид – 19..
Субвенције неће бити одобрене за:
•

Кориснике чији захтјеви не буду испуњавали услове из програма.

Напомена: План утрошка средстава није коначан и могућа је прерасподјела средстава из једне компоненте у другу, у складу са потребама
потецијалних корисника које они буду исказали.
Вријеме и начин пријаве на јавни конкурс:
Конкурс ће бити објављен у дневном листу „ ЕуроБлиц“, крајњи рок за пријаву је 09.04.2021. године до 15:00 h.
Обрасци за пријаву се преузимају на следеће начине:
•
За сектор привреде обрасци се преузимају на сајту општине Источно Ново Сарајево, и након попуњених захтјева и прикупљене
документације се достављају поштом;
•
За сектор пољопривреде обрасци се преузимају у мјесним заједницма Враца и Тилава, гдје се можете обратити за додатне
информације у вези потребне документације, након попуњавања захтјева исти се са припадајућом докуменатцијом достављају
назад у наведене мјесне заједнице.
Број телефона за информације је 057/340-836 локал 1008 или 1006, контакт особе Вања Самарџија и Милана Влачо.
Када се захтјев доставља путем поште, пишите на адресу Општина Источно Ново Сарајево, Стефана Немање бр. 2, 71123 Источно Сарајево
са назнаком пријава на “Јавни конкурс за додјелу неповратних новчаних средстава по програму за развој привреде и пољопривреде у 2021.
години“.
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