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У циљу стварања повољног пословног амбијента на подручју општие Шамац и
смањења незапослености, Начелник општине Шамац донио је Правилник о условима и
начину остваривања субвенција за запошљавање нових радника у производним, занатским
и услужним дјелатностима, субвенционисање трошкова набавке машина или опреме и
субвенционисање трошкова стандардизације квалитета пословања за предузетнике и
правна лица.
Додјела ових субвенција има за циљ да подстакне запошљавање нових радника у
производним, занатским и услужним дјелатностима и осавремењивање процеса
производње, инвестирања у нова и савремена средства за рад и производњу.
Субвенције су намијењене послодавцима за запошљавање нових радника и
појединцима у сврху запошљавања, уз суфинансирање дијела трошкова радног мјеста и
субвенционисање трошкова набавке машина или опреме у сврху развоја привреде и
предузетништва на подручју општине Шамац.
Сходно Правилнику Начелник општине је расписао Јавни позив за остваривање
субвенција за запошљавање нових радника у производним, занатским и услужним
дјелатностима, субвенционисање трошкова набавке машина или опреме и
субвенционисање трошкова стандардизације квалитета пословања за предузетнике и
правна лица. Јавни позив је био отворен од 27.03.2019-31.10.2019. године. Послодавци
(правна лица и предузетници), који испуњавају услове за додјелу субвенција, могли су
остварити право за једну или више субвенција за сљедеће намјене:
За ново запошљавање:
-

Подстицај 1 - за послодавце који обављају производну дјелатност

-

Подстицај 2 - за послодавце који обављају занатску дјелатност

-

Подстицај 3 - за послодавце који обављају услужну дјелатност

За субвенционисање трошкова набавке машина или опреме:
-

Рефундације дијела трошкова набавке машина или опреме намијењене у
производне сврхе.

За субвенционисање трошкова стандардизације квалитета пословања (ISO стандарди и
сл):
-

Рефундације дијела трошкова стандардизације квалитета пословања за послодавце
без обзира коју дјелатност обављају.

Захтјеви за додјелу наведених субвенција, подносили су се на за то прописаном
обрасцу уз одговарајућу прописану документацију сходно Правилнику.
Након истека рока за пријаву понуда Начелник општине је именовао комисију за
оцјењивање испуњености услова о додјели субвенција. На приједлог комисије Начелник
општине је донио Одлуку о додјели субвенција за запошљавање нових радника, или
рефундације дијела трошкова набавке машина или опреме и рефундације дијела трошкова
стандардизације квалитета пословања за предузетнике и правна лица, након тога су
потписани уговори у којима су регулисана права и обавезе о додијељеним субвенцијама.
_____________________________________________________________________________

www.opstinasamac.org, office@opstinasamac.org

Сходно потписивању уговора корисници субвенција су дужни да најмање 18
мјесеци редовно измирује обавезе по основу пореза и доприноса у складу са законом за
запослене раднике по овом основу, те да на полугодишњем нивоу, Општини Шамац –
Одјељењу за привреду и инспекцијске послове, достављају доказ о уплати наведених
пореза и доприноса. Приликом потписивања уговора, корисници субвенција су били
дужни да доставе доказ о заснивању радног односа за лица која се запошљавају (образац
3100 из Пореске управе о пријави радника) и потписану и овјерену мјеницу.
Одјељење за привреду и инспекцијске послове је надлежно за праћење намјенских
утрошених средстава, сходно члану 17. и 18. Правилника о условима и начину
остваривања субвенција за запошљавање нових радника у производним, занатским и
услужним дјелатностима, субвенционисање трошкова набавке машина или опреме и
субвенционисање трошкова стандардизације квалитета пословања за предузетнике и
правна лица. За кориснике средстава код којих се уоче неправилности дужни су да врате
цјелокупан износ субвенције, уз прописану законску камату за број радника, корисника
субвенције у складу са закљученим уговором и наведеним Правилником.
Табеларни преглед субјеката који су испунили услове за запошљавање нових радника:
Таб. 1
Ред.
број

Назив субјекта

Намјена

Број нових
радника

Износ (КМ)

1.

„FERO“ d.o.o. Šamac

запошљавање

8

8.000,00

2.

„METAL HOLLAND“ d.o.o.
Šamac

запошљавање

9

9.000,00

Укупно:

17

17.000,00

Табеларни преглед субјеката који су испунили услове за набавку машина или опреме:
Таб. 2
Ред.
број

Назив субјекта

Намјена

Износ (КМ)

1.

„METAL HOLLAND“ d.o.o.
Šamac

набавка машине

4.000,00

2.

„FERO“ d.o.o. Šamac

набавка машине

3.000,00

набавка опреме

1.000,00

набавка машине

2.500,00

набавка опреме

4.000,00

набавка опреме

1.000,00

набавка опреме

2.000,00

набавка опреме

1.000,00

3.
4.
5.
6.
7.
8.

Графички студио „SITO STIL“
Марко Богдановић с.п. Шкарић
Производња пелета „S PELET“
Дражен Савић с.п. Гакеви
„MMB-INEXCOOP“ d.o.o.
Šamac
Аутосервис „SPASOJEVIĆ“
Илија Спасојевић с.п. Црквина
Праоница аутомобила „Sneki“
Стана Антић с.п. Црквина
Г.Т.Р. „EKOGRAF“ Жељко
Бабић с.п. Шамац
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9.

Аутосервис „FENIKS“ Милан
Бијелић с.п. Шамац

набавка опреме

1.000,00

Укупно:

19.500,00

Табеларни преглед субјеката који су испунили услове за субвенционисање трошкова
стандардизације квалитета пословања:
Таб. 3
Ред.
број

Назив субјекта

Намјена

Износ (КМ)

1.

„METAL HOLLAND“ d.o.o.
Šamac

трошкови
стандардизације

2.000,00

Укупно:

2.000,00

Сачињено је 12 (дванаест) уговора о субвенцијама од којих су 2 (два) уговора за
запошљавање нових радника (2 правна лица), 9 (девет) уговора за набавку машина или
опреме (3 правних лица и 6 предузетника) и један уговор субвенционисање трошкова
стандардизације квалитета пословања (1 правно лице). Све пристигле понуде по горе
наведеном Јавном позиву су позитивно ријешене, није било понуда које нису испуњавале
услове сходно Правилнику.
Укупан износ додијељених субвенција за запошљавање нових радника и набавке
машина или опреме у 2019. години износи 38.500,00 КМ. Поднесено је 12 пријава и све су
позитивно ријешене.
Комисија је у току 2019. године обишла кориснике добијених субвенција за
запошљавање радника и набавку машина или опреме и констатовала да су оправдана
добијена средства за субвеније из 2018. године сходно Правилнику.
Буџетом за 2017. годину је предвиђено 40.000,00 КМ за запошљавање радника и
набавку машина или опреме, поднесено је 11 захтјева и сви су ријешени позитивно, а
исплаћено је 43.352,00 КМ. Износ новчаних средстава од 3.352,00 КМ је извршен
реалокацијом сходно рачуноводственим стандардима у складу са законом, како би се
удовољили захтјеви привредним субјектима у сврху развоја привреде.
У току 2018. године буџетом је предвиђено 60.000,00 КМ за запошљавање радника
и набавку машина или опреме, а реализовано је 44.305,00 КМ. Oд укупно поднесених 18
захтјева, 14 захтјева је ријешено позитивно.
Буџетом за 2019. годину је предвиђено 50.000,00 КМ за запошљавање радника и
набавку машина или опреме, а реализовано је 38.500,00 КМ. Општинска управа ће
повећати наведени износ средстава у 2020. години, уколико се укаже потреба за већим
бројем предузетника и правних лица и пратити намјенски утрошена средства.
ОБРАЂИВАЧ:

ПРЕДЛАГАЧ:

ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ПРИВРЕДУ И
ИНСПЕКЦИЈСКЕ ПОСЛОВЕ

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
___________________________
Ђорђе Милићевић, дипл.екон.

____________________________
мр Предраг Недић
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