РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ОПШТИНА СВИЛАЈНАЦ
ОПШТИНСКА УПРАВА
Број: 400-128/2021-IV
Дана: 11.06.2021. године
Свилајнац
На основу члана 52 Закона о локалној самоуправи ("Службени гласник
РС", број 129/07, 83/14-др. закон, 101/16-др.закон и 47/18), члана 84 Статута
општине Свилајнац ("Службени гласник општине Свилајнац", број 2/08, 12/12 и
4/19) и члана 6 Одлуке о условима и начину остваривања субвенција за
привредне субјекте са територије општине Свилајнац, као меру за ублажавање
негативних последица проузрокованих епидемијом болести COVID-19 и
изазване вирусом SARS-Cov-2 у 2021. години („Службени гласник општине
Свилајнац“, број 11/21), Општинска управа општине Свилајнац, расписује
ЈАВНИ ПОЗИВ
за доделу субвенција за привредне субјекте са територије општине Свилајнац,
као меру за ублажавање негативних последица проузрокованих епидемијом
заразне болести COVID-19 изазване вирусом SARS-Cov-2 у 2021. години
I
Подносиоци захтева
Подносиоци захтева за доделу субвенција по овом Јавном позиву могу
бити привредни субјекти – привредна друштва, самостални предузетници, лица
која немају статус привредног субјекта или предузетника (фитнес клубови,
теретане и сл.), регистровани на подручју општине Свилајнац, којима је
забрањено, ограничено или отежано обављање делатности донетим актима од
стране надлежних републичких органа или Штаба за ванредне ситуације
општине Свилајнац, у временском периоду од 01. јануара 2021. године до 01.
јула 2021. године.
II
Циљ
Циљ овог Јавног позива је спровођења мера за ублажавање негативних
последица проузрокованих епидемијом заразне болести COVID-19 изазване
вирусом SARS-Cov-2 и превазилажења потешкоћа у пословању привредних
друштава и предузетника на територији општине Свилајнац, којима је
забрањено, ограничено или отежано обављање делатности актима донетим од
стране надлежних републичких органа и Штаба за ванредне ситуације општине
Свилајнац, односно пружање помоћи и подршке привредним субјектима
погођених кризом, како би се подстакло одржавање делатности у привредним
субјектима и превазилажење потешкоћа у пословању.

III
Финансијски оквир
За реализацију овог Јавног позива предвиђена су средства у буџету
општине Свилајнац у укупном износу од 6.000.000,00 динара.
Појединачне износе субвенције утврдиће Комисија за спровођење Јавног
позива за доделу субвенција за привредне субјекте, формирана решењем
Општинске управе општине Свилајнац, након провере испуњености услова, а у
зависности од броја поднетих захтева.
Појединачни износи субвенција за привредне субјекте ће бити исти, а све
до утрошка средстава из става 1 ове тачке.
Исплата субвенција ће се вршити након спроведеног поступка за доделу
субвенција, на основу решења Општинске управе општине Свилајнац, на
текуће рачуне пословних субјеката.
IV
Услови за остваривање права на субвенцију
Право на субвенцију подносилац захтева остварује испуњавајући
следеће услове:
- да има регистровано седиште (доказује се решењем о регистрацији),
- да није отпустио више од 10% радника у периоду од 01. јануара 2021.
године до 01. јула 2021. године,
- да је поступао и није обављао делатност у складу са актима надлежних
републичких органа или Штаба за ванредне ситуације општине Свилајнац у
периоду од 01. јануара 2021. године до 01. јула 2021. године,
- да нема неизмирених обавеза по основу локалних јавних прихода који
припадају општини Свилајнац и обавеза по основу комуналних услуга.
Право на субвенцију се не може остварити уколико су пословни субјекти
били одјављени или привремено одјављени у периоду од 01. јануара 2021.
године до 01. јула 2021. године, као и они пословни субјекти који су одјавили
раднике у том периоду.
Уколико привредни субјект обавља више делатности или делатност
обавља у више огранака, односно издвојених места, којима је био забрањен
рад актима надлежних органа Републике Србије и Штаба за ванредне ситуације
општине Свилајнац, може остварити право на једну субвенцију без обзира на
број огранака.
Врста делатности, утврђује се искључиво према регистрованој претежној
делатности.
Претежна делатност не може се мењати у току важења Јавног позива,
ако то за сврху има добијање субвенције.
V
Потребна документација
Захтев за остваривањe права на субвенцију, подноси се на за то
прописаном обрасцу, који је обавезан и доступан на званичном сајту општине
Свилајнац www.svilajnac.rs и на шалтеру писарнице Општинске управе општине
Свилајнац.

Привредна друштва и предузетници за остваривањe права на субвенцију,
уз прописани образац захтева, прилажу следећа документа:
- решење о регистрацији привредног друштва или предузетника
(фотокопија),
- обавештење о претежној делатности (за правна лица),
- доказ о пријављеним радницима на обрасцу ППП ПД са Обавештењем
о поднетој појединачној пореској пријави и Извод из појединачне пореске
пријаве за порезе и доприносе за период јануар - јун 2021. године добијеним
кроз програм Пореске управе – Министарства финансија Републике Србије,
- за предузетника паушалца или предузетника који се није определио за
исплату личне зараде, а обавезе по основу зарада плаћа самоопорезивањем,
потребно је доставити пореско решење за 2021. годину,
- доказ о измиреним обавезама по основу локалних јавних прихода који
припадају општини Свилајнац и обавезама по основу комуналних услуга,
- фотокопију текућег рачуна или картон депонованих потписа,
- изјаву подносиоца захтева да није радио у периодима забране или
ограничења рада у складу са актима надлежних републичких органа или Штаба
за ванредне ситуације општине Свилајнац.
VI
Трајање Јавног позива и начин подношења захтева
Захтеви за доделу субвенција по овом Јавном позиву, са пратећом
документацијом, подносе се Комисији, до 01. августа 2021. године, лично или
поштом, на адресу Општинске управе општине Свилајнац, Светог Саве 102,
Свилајнац.
Захтеви се подносе у затвореној коверти са назнаком „За Јавни позив за
доделу субвенција за привредне субјекте са територије општине Свилајнац, као
меру за ублажавање негативних последица проузрокованих епидемијом
заразне болести COVID-19 изазване вирусом SARS-Cov-2 у 2021. години – не
отварати“.
Неблаговремени, непотпуни и захтеви који нису поднети у складу са
одредбама овог Јавног позива неће се разматрати.
VII
Објављивање Јавног позива
Јавни позив ће бити објављен на званичној интернет страници општине
Свилајнац www.svilajnac.rs и у медијима на територији општине.
За све информације у вези са Јавним позивом обратити се Комисији за
спровођење Јавног позива, контакт особа Славица Милијановић, 064/891-26-06.

НАЧЕЛНИК ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ
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