На основу става II Решења Председника општине Лапово бр. 020-57/19-II-04 од
25.02.2019.године и Одлуке о буџету општине Лапово за 2019.годину („Сл.гласник
општине Лапово“ бр.16/18), Комисија за припрему и обраду конкурсне документације за
расподелу средстава за подстицај развоја предузетништва, микро и малих предузећа на
територији општине Лапово расписује:

ЈАВНИ КОНКУРС
ЗА ДОДЕЛУ БЕСПОВРАТНИХ СРЕДСТАВА ЗА ПОДСТИЦАЈ РАЗВОЈА
ПРЕДУЗЕТНИШТВА, МИКРО И МАЛИХ ПРАВНИХ ЛИЦА

Општина Лапово додељује бесповратна средства предузетницима, микро и малим
правним лицима (привредни субјекти) у укупном износу од 2.000.000,00 динара (словима:
петмилионадинара), из средства обезбеђених Одлуком о буџету општине Лапово за
2019.годину („Сл.гласник општине Лапово“ бр.16/18), раздео 4, позиција 38, економска
класификација 451- Програми и реализовања пројеката.
Бесповратна средства се одобравају привредним субјектима у једнократном
износу од 2.000.000,00 динара.

1. ЦИЉЕВИ ФИНАНСИРАЊА
•
•
•
•

Јачање конкурентности привредних субјеката и унапређење њиховог пословања,
Унапређење технолошких процеса, производа и услуга привредних субјеката,
Повећање вредности и обима промета привредних субјеката и повећање потребе за
ангажовањем нових запослених,
Смањење трошкова финансирања производне опреме/постројења;

2. НАМЕНА СРЕДСТАВА
Средства се додељују за субвенционисање трошкова:
•
•
•

Изградње производних постројења и постројења/објеката која су у служби
производне делатности,
Набавке нове опреме и/или машина,
Набавке делова машина или специјализованих алата;

Додељена средства не могу се користити за субвенционисање:
Набавке репро-материјала,
Набавке путничких возила и трошкова у вези са истим,
Заосталих обавеза по основу такси и пореза,
Зајмова и рата за отплату кредита, као и за репрограм кредита,
Царинских и административних трошкова,
Трошкова ангажовања физичких лица и трошкова запослених у предузећу;
Трошкова израде веб-презентација,
Осталих трошкова који нису у складу са наменом по овом Конкурсу;

•
•
•
•
•
•
•
•

3. УСЛОВИ КОНКУРСА
Право учешћа на Конкурсу имају привредни субјекти под следећим условима:
Да имају седиште и обављају делатност на територији општине Лапово,
Да послују најмање 5 година у континуитету (без привремених прекида у обављању
делатности) до момента објављивања Јавног позива,
Да запошљавају више од 30 радника,
Да нам њима није покренут стечајни поступак или поступак ликвидације;
Да су измирили пореске обавезе,
Да се против власника и/или одговорних лица у правном лицу не води
кривични/истражни поступак,
Потврда да привредном субјекту у последњих годину дана није изречена
правноснажна мера забране обављања делатности,
Да су у већинском домаћем приватном власништву,
Да је сврха и намена инвестирања у складу са делатношћу коју обављља привредни
субјект;

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Право учешћа на Конкурсу немају привредни субјекти који обављају делатности у
следећим секторима:
•
•
•
•
•
•

Примарна пољопривредна производња,
Трговина/малопродаја и велепродаја,
Производња и продаја оружја и војне опреме,
Организовање игара на срећу и сличних делатности,
Производња челика и синтетичких влакана и вађења угља,
Произвдња и промет било којих производа или активности које се према домаћим
прописима или међународним конвенцијама сматрају забрањеним;

4. ПОТРЕБНА ДОКУМЕНТАЦИЈА
Пропратно писмо,
Бизнис план,
Фотокопија решења о регистрацији привредног субјекта у АПР или надлежног
органа о упису у регистар.
• Уверење Пореске управе о измиреним пореским обавезама закључно са 31.12.2018.
године,
• Доказ о пријави радника на обавезно социјално осигурање,
• Потврда основног суда да се против власника и/или одговорних лица у правном
лицу не води кривични/истражни поступак,
• Потврда надлежног суда да привредном субјекту у последњих годину дана није
изречена правноснажна мера забране обављања делатности,
• Привредни субјекти који воде пословне књиге по систему двојног књиговодства:
- фотокопија извештаја за статистичке потребе (SI) са стањем на дан
31.12.2018. године, који је предат апр (обрасци:биланс стања, биланс
успеха и статистички биланс);
•
•
•

Привредни субјекти
књиговодства:
-

који

воде

пословне

књиге

по

систему

простог

фотокопија пореског биланса обвезника пореза на доходак грађана на
приходе од самосталне делатности за 2018. Годину (образац ПБ2) са
обавештењем ПУ о успешном пријему;

Паушални порески обвезници:
-

фотокопија обрасца КПО са печатом ПУ,
потврда од свих пословних банака о промету на рачуну у 2018. години,
фотокопија Решења на порез од прихода од самосталне делатности –
аконтативни за 2018. годину;

Комисија задржава право да затражи додатну документацију, односно информације
и изврши накнадну верификацију поднете документације, али само за привредне субјекте
који су поднетим захтевом и приложеном документацијомиспунили услове Конкурса.

Пријаве на Конкурс са припадајућом документацијом достављају се у затвореној коверти
на адресу:
Скупштина општине Лапово
Комисија за припрему и обраду конкурсне документације за расподелу средстава
за подстицај развоја предузетништва, микро и малих предузећа на територији
општине Лапово, са назнаком: Пријава на јавни конкурс за за доделу бесповратних
средстава за подстицај развоја предузетништва, микро и малих правних лица
Ул. Његошева бр. 18.
34220 Лапово
Неће се узимати у разматрање неблаговремене и непотпуне пријаве, пријаве које
нису поднетеод стране овлашћених лица, као ни пријаве које нису предмет овог Конкурса.
5. ДОНОШЕЊЕ ОДЛУКЕ
Одлуку о додели бесповратних средстава доноси Општинско веће општине Лапово, на
предлог Комисије која врши проверу приспелих захтева, односно проверу испуњености
услова Јавног конкурса и приспеле документације, врши бодовање и рангирање приспелих
захтева према следећим критеријумима:

БОДОВНА ЛИСТА ЗА ДОДЕЛУ БЕСПОВРАТНИХ СРЕДСТАВА ЗА ПОДСТИЦАЈ
РАЗВОЈА ПРЕДУЗЕТНИШТВА, МИКРО И МАЛИХ ПРАВНИХ ЛИЦА
Ред.
Критеријуми
Услов
Број бодова Припадајући
Бр.
бодови
ОСНОВНИ ПОДАЦИ
Производња, производно занатство
12
Делатност у коју Услужно занатство, личне услуге,
5
грађевинарство
се инвестира
Хотели, ресторани и остале услуге
3
Остало
0
1
ОПИС ПОСЛОВАЊА, ДЕЛАТНОСТИ И ПРОИЗВОДА/УСЛУГА
1.1
Датум оснивања Пословање преко 10 година
10
фирме
Пословање од 5-10 година
5
2
ПОТРЕБНИ РЕСУРСИ (простор, опрема, обртна средства)
Власништво
над преко 50% површине у власништву
15
пословним
простором
преко
50%
површине
у
закупу
2.1
10
Опрема
којом преко 50% укупне вредности
15
опреме у власништву
2.2 располаже
радња/привредно
преко 50% укупне вредности
10
друштво

опреме у закупу

3
3.1

3.2

ТРЖИШТЕ ПРОДАЈЕ, КУПЦИ И КОНКУРЕНТИ
Највећи % учешћа у приходу има
5

Карактеристике
продајног тржишта

Наведите своје највеће
купце

4
4.1

Биланс успеха

4.2

Биланс стања

4.4

4.5

инострано тржиште
Највећи % учешћа у приходу има
инострано тржиште
Наведен најмање један привредни
субјект као купац

10
3

ФИНАНСИЈЕ

Извори
финансирања
инвестиција

Пројектовани
биланс успеха

5

5
0
0

Нето добитак у претходној години
Губитак у претходној години
Губитак изнад висине капитала у
претходној години
Учешће сопствених средстава је
веће од 75%
Учешће сопствених средстава је од
51-74%
Учешће сопствених средстава је до
50%
Уколико је наведена државна
помоћ и иста је опредељена за исте
оправдане трошкове
Нето добит расте у односу на
претходну годину
Нето добит иста или нижа у односу
на претходну годину

10
5
3
0
3
0

СЕРТИФИКОВАНИ СТАНДАРДИ
Наведите
имплементиране
сертификоване
стандарде

све

Наведен
најмање
један
имплементирани
сертификовани
стандард

3

ПРОЦЕНА ВАЖНОСТИ ПОДНЕТОГ ЗАХТЕВА ЗА ЛОКАЛНИ РАЗВОЈ
Додатни критеријуми
које цени Комисија у
складу са утицајем на
локални развој

Пропратно писмо и Без попратног писма
потпис
непотписан бизнис план

До 20
и елиминација
УКУПНО

Уколико постоји већи број захтева са истим бројем бодова, предност ће се дати
захтевима који имају више бодова по појединачним критеријумима према следећем
редоследу: делатност у коју се инвестира, датум оснивања и карактеристике продајног
тржишта.
Уколико постоји већи број захтева са истим бројем бодова по појединачним
критеријумима, одлучиваће се по редоследу подношења захтева.

6. ЗАКЉУЧЕЊЕ УГОВОРА
Одлука о додели бесповратних средстава објављује се на Огласној табли Општинске
управе општине Лапово.
Привредни субјекат коме се доделе бесповратна средства у обавези је да са општином
Лапово закључи уговор којим ће се уредити међусобна права и обавезе и на оснуву којег
ће се вршити исплата субвенције.
Конкурс је отворен од дана објављивања на Огласној табли Општинске управе
општине Лапово и на званичној интернет страници општине Лапово и траје 7 дана од
објављивања.

Број: 401-50/19-II-04
У Лапову, 26.02.2019.год.

КОМИСИЈА ЗА ПРИПРЕМУ И ОБРАДУ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ ЗА
РАСПОДЕЛУ СРЕДСТАВА ЗА ПОДСТИЦАЈ РАЗВОЈА ПРЕДУЗЕТНИШТВА,
МИКРО И МАЛИХ ПРЕДУЗЕЋА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ЛАПОВО

ПРЕДСЕДНИК КОМИСИЈЕ

Драгана Спасић

