Bosna i Hercegovina
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
ŽUPANIJA POSAVSKA
Ministarstvo gospodarstva, rada i prostornog uređenja
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------Broj: 09-15-107/21
Odžak, 30.03.2021.
Na temelju točke VI. Odluke Vlade Županije Posavske o usvajanju Programa utroška sredstava
utvrđenih Proračunom Županije Posavske za 2021. godinu na poziciji Grant za razvoj
poduzetništva, obrta i zadruga („Narodne novine Županije Posavske“, broj: 4/21), Ministarstvo
gospodarstva, rada i prostornog uređenja Županije Posavske, objavljuje:

JAVNI POZIV
za prikupljanje prijava za dodjelu financijskih sredstava namijenjenih
subvencioniranju isplate dijela neto plaće za zaposlene u poduzećima, obrtima i
zadrugama na području Županije Posavske za mjesec siječanj i veljaču 2021. godine

I PREDMET JAVNOG POZIVA
Predmet Javnog poziva je prikupljanje prijava poduzeća, obrta i zadruga (u daljnjem tekstu:
gospodarski subjekti) za subvencioniranje isplate dijela neto plaće za mjesec siječanj i veljaču
(u daljnjem tekstu: obračunski mjesec) 2021. godine po zaposlenom, uzimajući u obzir postotak
pada fiskalnog prometa za obračunski mjesec u 2021. godini u odnosu na isti mjesec u 2020.
godini.
Financijska sredstva su osigurana u Proračunu Županije Posavske za 2021. godinu („Narodne
novine Županije Posavske“ broj: 16/20) u razdjelu 15. Ministarstvo gospodarstva, rada i
prostornog uređenja Županije Posavske (u daljnjem tekstu: Ministarstvo) na poziciji „Grant za
razvoj poduzetništva, obrta i zadruga“ iz ostalih izvora, kao dio financijske pomoći
proračunima županija u sanaciji posljedica nastalih uslijed proglašene pandemije COVID-19
virusa te Odluke Vlade Županije Posavske o korištenju sredstava koja su dodijeljena Županiji
Posavskoj na temelju Odluke o raspodjeli sredstava utvrđenih Proračunom Federacije Bosne i
Hercegovine za 2020. godinu Federalnom ministarstvu financija-sa pozicije „Tekući transferi
drugim nivoima vlasti i fondovima-sredstva iz RFI aranžmana sa MMF-om“ („Narodne novine
Županije Posavske“ broj: 14/20) iznos od 1.000.000,00 KM razgraničen u 2020. godini, te
raspoređen u Proračun Županije Posavske za 2021. godinu isključivo za potrebe sanacije
posljedica nastalih uslijed proglašene pandemije COVID-19 u gospodarstvu i zdravstvu.
II NAMJENA SREDSTAVA KOJA SE DODJELJUJU
Dodjeljuju se kao nepovratna sredstva u vidu subvencije gospodarskim subjektima radi
ublažavanja negativnih ekonomskih učinaka, ostvarivanja financijske stabilnosti te opstojnosti
istih kao i očuvanja radnih mjesta na području Županije Posavske.
Sredstva se dodjeljuju na temelju podnesenog zahtjeva-prijave gospodarskog subjekta u vidu
subvencije po zaposlenom za isplatu dijela neto plaće za obračunski mjesec u 2021. godini
uzimajući u obzir postotak pada fiskalnog prometa za obračunski mjesec u 2021. godini u
odnosu na isti mjesec u 2020. godini.
Iznos subvencije dijela neto plaće sa razine Županije Posavske iznosi 400,00 KM po
zaposlenom.

III PRAVO UČEŠĆA U JAVNOM POZIVU
1.) Pravo učešća u Javnom pozivu imaju:
1.1. Gospodarski subjekti u 100 %-tnom privatnom vlasništvu uz sljedeće uvjete:
a) registrirani sa sjedištem na području Županije Posavske,
b) obavljaju registriranu djelatnost na području Županije Posavske,
c) za zaposlene koji su prijavljeni sa mjestom rada na području Županije Posavske,
d) koji ostvaruju promet putem sustava fiskalizacije na području Županije Posavske.
2.) Pravo učešća u Javnom pozivu nemaju:
2.1. Javna poduzeća, javne ustanove, banke i druge financijske organizacije, tijela županijskih
i općinskih uprava, udruge građana, poduzeća i obrti iz oblasti djelatnosti igara na sreću
(kladionice i dr.);
IV KORISNICI SREDSTAVA
1.) Potencijalni korisnici sredstava moraju ispunjavati sljedeće uvjete:
a) da su u obračunskom mjesecu u 2021. godini ostvarili pad fiskalnog prometa minimalno
20 % u odnosu na isti mjesec u 2020. godini;
b) da nemaju utvrđenih a neizmirenih obveza na ime izravnih i neizravnih poreza zaključno
sa mjesecom siječanj 2021. godine;
c) da su isplatili plaće zaposlenicima zaključno sa mjesecom siječanj 2021. godine;
V PRIJAVLJIVANJE NA JAVNI POZIV
1. PRIJAVA (Prilog broj 1.)
Prijava popunjena te ovjerena pečatom gospodarskog subjekta i potpisana od strane
direktora/odgovorne osobe poduzeća/zadruge ili vlasnika/voditelja obrta.
2. OPĆI DOKUMENTI:

2.1. Podnositelji prijava su dužni dostaviti sljedeće opće dokumente:
a)
b)
c)
d)

Rješenje o registraciji poduzeća/zadruge ili aktualni izvod iz sudskog registra;
Rješenje za obavljanje djelatnosti-za obrte izdano od nadležne općinske službe;
ID broj gospodarskog subjekta;
PDV broj gospodarskog subjekta (ukoliko niste u sustavu PDV potrebno je dostaviti
ovjerenu izjavu, Prilog broj 2.);

2.2. Spisak osiguranih zaposlenika u gospodarskom subjektu koji su prijavljeni sa mjestom
rada na području Županije Posavske za obračunski mjesec u 2021. godini ovjeren pečatom
poduzeća/obrta/zadruge i potpisan od strane direktora/odgovorne osobe poduzeća/zadruge
ili vlasnika/voditelja obrta;
2.3. Izvještaj fiskalnog prometa za obračunski mjesec u 2021. godini, kao i za isti mjesec u
2020. godini ovjereni pečatom gospodarskog subjekta i potpisani od strane
direktora/odgovorne osobe poduzeća/zadruge ili vlasnika/voditelja obrta;

2.4. Obrazac 2001 (Specifikacija uz isplatu plaća zaposlenika u radnom odnosu kod pravnih i
fizičkih osoba) i/ili Obrazac 2001A (Specifikacija uz isplatu plaća zaposlenika sa
prebivalištem u Republici Srpskoj i Brčko Distriktu) za siječanj 2021. godine
na kojem je vidljiva ovjera nadležne porezne uprave (prijemni pečat ili DLN broj);
2.5. Obrazac 2002 (Specifikacija uz uplatu doprinosa poduzetnika sa prebivalištem u Federaciji
BiH) i/ili Obrazac 2002A (Specifikacija uz uplatu doprinosa poduzetnika sa prebivalištem
u Republici Srpskoj i Brčko Distriktu) za siječanj 2021. godine na kojem je vidljiva ovjera
nadležne porezne uprave (prijemni pečat ili DLN broj);
2.6. Izvod iz banke kao dokaz o uplati doprinosa, poreza na dohodak i isplate plaće(a) za mjesec
siječanj 2021. godine za zaposlenika/e, ovjeren pečatom gospodarskog subjekta i potpisan
od strane direktora/odgovorne osobe poduzeća/zadruge ili vlasnika/voditelja obrta;
2.7. Izvod iz banke kao dokaz o uplati doprinosa za mjesec siječanj 2021. godine za fizičku
osobu-vlasnika obrta ovjeren pečatom i potpisom od strane vlasnika/voditelja obrta;
2.8. Spisak zaposlenika sa pregledom isplate pojedinačnih neto plaća (bez naknade za topli
obrok i prijevoz) za mjesec siječanj 2021. godine ovjeren pečatom gospodarskog subjekta i
potpisan od strane direktora/odgovorne osobe poduzeća/zadruge ili vlasnika/voditelja obrta;
2.9. PDV prijava sa izvodom iz banke i nalogom za plaćanje PDV-a za mjesec siječanj 2021.
godine (ukoliko ste u sustavu PDV);
2.10.Izjava da gospodarski subjekt nema utvrđenih a neizmirenih obveza na ime izravnih i
neizravnih poreza zaključno sa mjesecom siječanj 2021. godine (Prilog broj 3.)
2.11.Izjava da poduzeće/zadruga sa danom podnošenja prijave na Javni poziv nije pod stečajem
niti je predmet stečajnog postupka, osim u slučaju postojanja važeće odluke o potvrdi
stečajnog plana ili je predmet postupka likvidacije odnosno u postupku je obustavljanja
poslovne djelatnosti (Prilog broj 4.);
2.12.Izjava da obrt sa danom podnošenja prijave na Javni poziv nije prestao sa obavljanjem
obrtničke djelatnosti (Prilog broj 5.).
Svi dokumenti se dostavljaju kao preslik/kopija ovjereni pečatom gospodarskog subjekta
i potpisani od strane direktora/odgovorne osobe poduzeća/zadruge ili vlasnika/voditelja
obrta.
MINISTARSTVO GOSPODARSTVA, RADA I PROSTORNOG UREĐENJA ZADRŽAVA
PRAVO PROVJERE U SURADNJI SA DRUGIM INSTITUCIJAMA I TIJELIMA UPRAVE
SVIH DOSTAVLJENIH DOKUMENATA KAO I PODATAKA NAVEDENIH U
DOSTAVLJENOJ PRIJAVI PO JAVNOM POZIVU.

VI KRITERIJI ZA VRJEDNOVANJE I OCJENU PRIJAVA
za dodjelu financijskih sredstava- subvencioniranje poduzeća, obrta i zadruga sa ciljem
ublažavanja negativnih ekonomskih posljedica uzrokovanih epidemijom koronavirusa za
obračunski mjesec 2021. godine.
1.) Kriteriji se dijele na:
a) opće kriterije i
b) financijske kriterije.
2.) Opći kriteriji:
− da su registrirani i obavljaju poslovnu djelatnost na području Županije Posavske;
− da su izmirili obveze na ime izravnih i neizravnih poreza i isplatili plaće zaposlenicima
zaključno sa mjesecom siječanj 2021. godine;
− fiskalni promet za obračunski mjesec koji je predmet zahtjeva kao i za isti mjesec u
2020. godini;
3.) Financijski kriteriji:
a) da su ostvarili pad fiskalnog prometa minimalno 20 % u obračunskom mjesecu 2021.
godine u odnosu na ostvareni fiskalni promet u istom mjesecu 2020. godine;
Iznos subvencije isplate dijela neto plaće za zaposlene u poduzeću, obrtu ili zadruzi ostvaruje
se za onoliki broj zaposlenih koji je jednak umnošku ukupnog broja zaposlenih sa postotkom
pada fiskalnog prometa u obračunskom mjesecu 2021. godine u odnosu na ostvareni fiskalni
promet u istom mjesecu 2020. godine, a izračunava se na sljedeći način:

(𝐴 𝑥 𝑃) 𝑥 Ž = 𝑆, gdje je:
A-broj zaposlenih u poduzeću, obrtu ili zadruzi u obračunskom mjesecu koji su prijavljeni sa
mjestom rada na području Županije Posavske
P-postotak pada fiskalnog prometa u poduzeću, obrtu ili zadruzi u obračunskom mjesecu
2021. godine u odnosu na isti mjesec 2020. godine, te se računa na sljedeći način:
𝑃 = (1 −

(𝑃2 )
) 𝑥 100 %
(𝑃1 )

P2-fiskalni promet u obračunskom mjesecu 2021. godine
P1-fiskalni promet u istom mjesecu 2020. godine
Ž-iznos subvencije sa razine Županije koji iznosi 400,00 KM po zaposlenom
S-iznos subvencije koji ostvaruje poduzeće, obrt ili zadruga u obračunskom mjesecu

4.) Primjer izračuna:
A= 10 zaposlenih,
P2 = 20.000,00 KM (fiskalni promet u obračunskom mjesecu 2021. godine),
P1 = 35.000,00 KM (fiskalni promet u istom mjesecu 2020. godine),
𝑃 = (1 −

20.000,00
) 𝑥 100 % = 42,86 %
35.000,00

P= 42,86 %, postotak pada fiskalnog prometa u obračunskom mjesecu 2021. godine u odnosu
na isti mjesec 2020. godine.
Ž= 400,00 KM, iznos subvencije sa razine Županije po zaposleniku, slijedi:
(10 × 0,4286) × 400,00 = 1.714,40 𝐾𝑀
S= 1.714,40 KM, ukupan iznos subvencije u obračunskom mjesecu za poduzeće, obrt ili
zadrugu

VII OCJENA PRIJAVE I IZBOR KORISNIKA
Prijave na Javni poziv razmatrat će Povjerenstvo za izbor korisnika, sukladno odredbama
Pravilnika o postupcima u provedbi Programa razvoja malog gospodarstva („Narodne novine
Županije Posavske“, broj: 9/10, 6/14, 10/14 i 9/15).
Nepotpune prijave koje ne sadrže Prilog broj 1. i sve opće dokumente tražene javnim pozivom
kao i neblagovremeno pristigle prijave nakon utvrđenog roka po javnom pozivu biti će
odbačene i neće biti predmet daljnjeg razmatranja.
Prijedlog Listi potencijalnih korisnika sredstava objavit će se na službenoj internet stranici
Vlade Županije Posavske.
Iznos financijskih sredstava ostvaren na temelju kriterija za ocjenu prijava poduzeća, obrta i
zadruga za subvencioniranje isplate dijela neto plaće za zaposlene u poduzećima, obrtima i
zadrugama na području Županije Posavske za mjesec siječanj i veljaču 2021. godine, na
prijedlog Ministarstva a na temelju Odluke Vlade Županije Posavske biti će proporcionalno
umanjen prema svim korisnicima ako isti prelazi planirani ukupni iznos sredstava.
Sredstva će se korisnicima odobriti i isplatiti na temelju Odluke Vlade Županije Posavske po
provedenom Javnom pozivu.
VIII NAČIN PODNOŠENJA PRIJAVE
Prijava sa općom dokumentacijom dostavlja se isključivo poštom preporučeno u zatvorenoj
kuverti (zbog preporuka Kriznog stožera Ministarstva zdravstva i socijalne politike Županije
Posavske uslijed epidemije koronavirusa) na adresu:
MINISTARSTVO GOSPODARSTVA, RADA I PROSTORNOG UREĐENJA
ŽUPANIJE POSAVSKE
Titova b.b.
ODŽAK 76 290

Sa naznakom:
NE OTVARATI – prijava po „Javnom pozivu za prikupljanje prijava za dodjelu
financijskih sredstava namijenjenih subvencioniranju isplate dijela neto plaće za
zaposlene u poduzećima, obrtima i zadrugama na području Županije Posavske za mjesec
siječanj i veljaču 2021. godine“
Na poleđini zatvorene kuverte naznačiti naziv podnositelja prijave sa adresom, i ovjeriti
pečatom i potpisom.
KRAJNJI ROK ZA DOSTAVLJANJE PRIJAVE NA JAVNI POZIV JE 19.04.2021.,
UZIMAJUĆI I PRIJAVE SA POŠTANSKIM PEČATOM NA KUVERTI NAJKASNIJE
SA NAVEDENIM DATUMOM.
JAVNI POZIV JE OBJAVLJEN NA SLUŽBENOJ INTERNET STRANICI VLADE
ŽUPANIJE POSAVSKE www.zupanijaposavska.ba., I NA SLUŽBENOJ STRANICI I
OGLASNOJ PLOČI OPĆINE DOMALJEVAC-ŠAMAC, ODŽAK, ORAŠJE.

IX TROŠKOVI PODNOŠENJA PRIJAVE I OSTALE ODREDBE
Ministarstvo zadržava pravo da poništi Javni poziv.
Ministarstvo ne snosi nikakve troškove učesnicima u postupku Javnog poziva, a prispjela
dokumentacija neće se vraćati.
Dodatne informacije u svezi Javnog poziva možete dobiti isključivo pozivom na broj telefona
Ministarstva: 031/762-706 ili tel/fax: 031/717-081 ili upitom na e-mail:
gospodarstvo@zp.gov.ba.
MINISTARSTVO GOSPODARSTVA, RADA I
PROSTORNOG UREĐENJA

