PRIVREDNA KOMORA REPUBLIKE SRPSKE
PODRUČNA PRIVREDNA KOMORA BIJELJINA

PROJEKAT UNAPREĐENJA LOKALNOG RAZVOJA (GOLD)

У оквиру пројекта „Регија безбједне хране“ који Подручна привредна комора Бијељина реализује уз
финансијску подршку USAID/Sida GOLD пројекта, Подручна привредна комора Бијељина расписује
ЈАВНИ ПОЗИВ
за додјелу средстава за подстицај увођењу стандарда квалитета, сертификација и
ресертификација у области пољопривредног и прехрамбеног сектора
1.Предмет
Предмет Јавног позива је додјела бесповратних финансијских средстава привредним друштвима из
пољопривредног и прехрамбеног сектора с циљем подстицаја развоја малих и средњих предузећа на
подручју Подручне привредне коморе Бијељина у складу са Програмом рада ППК Бијељина за 2015.
годину.
Средства предвиђена Јавним позивом обезбјеђена су од стране Пројекта унапређења локалног развоја
(USAID/Sida GOLD Project), који заједнички финансирају Америчка агенција за међународни развој
(USAID) и Шведска међународна агенција за развој и сарадњу (Sida). Циљ овог програма је помоћи
реализацију активности које воде ка повећању инвестиција, отварању нових радних мјеста и повећању
продаје и извоза.
2.Намјена средстава
Средства за која се даје подстицај морају бити намјенски утрошена и то у циљу успостављања и
одржавања система управљања квалитетом и имплементације специфичних стандарда у сектору
пољопривредне и прехрамбене индустрије као што су ISО 9000, HАCCP, BRC, IFC, GAP, HALAL ,ГОСТР, ISO 22 000.
3. Услови јавног позива
Права на бесповратна подстицајна средства имају привредна друштва која задовољавају сљедеће
критеријуме:
- привредно друштво мора имати сједиште и пријаву дјелатности на подручју које покрива Подручна
привредна комора Бијељина (град Бијељина, Угљевик, Лопаре, Пелагићево, Доњи Жабар, Зворник,
Осмаци, Шековићи, Сребреница, Братунац, Власеница и Милићи)
- привредно друштво је активна чланица ППК Бијељина ( плаћа чланарину Привредној комори РС)
- привредно друштво се бави производном дјелатношћу у сектору пољопривреде и прехрамбене
индустрије,
- привредно друштво има измирене пореске обавезе као и обавезе према запосленима.
На Јавни позив не могу да се пријаве привредна друштва која су у поступку стечаја, принудног
поравнања или ликвидације, као и субјекти који нису измирили обавезе према држави.
Критеријуми за додјелу средства су дефинисани у складу са циљевима пројекта:
-

Број нових радних мјеста,
Повећање инвестиција,
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-

Повећање обима промета и
Повећање обима извоза.

Приоритет ће бити дат привредним друштвима која:
- уводе нове технологије и развијају нове производе, који ће побољшати имиџ Босне и
Херцеговине,
-

планирају повећање броја запослених,

-

су у процесу увођења стандарда који ће им омогућити да изађу на нова страна тржишта,
су посебно оприједјељења на запошљавање жена и младих и особа које припадају
маргинализованим и осјетљивим групама.

4. Финансијска средства
Укупан износ средстава предвиђен Јавним позивом износи 65.000,00 КМ и то:
- 25.000 КМ ће бити алоцирано за суфинансирање трошкова консултаната у процесу припреме
за сертификацију и ресертификацију. Износ појединачних средстава износи максимално до 50 %
зависно од расположивих средстава.
- 40.000 КМ ће бити алоцирано за суфинансирање сертификације и ресертификације. Износ
појединачних средстава износи максимално до 50 % , зависно од расположивих средстава.
Средства ће бити исплаћена као надокнада насталих трошкова, по завршетку активности и
достављању докумената којима се то доказује. Верификацијска документа су: уговори и/или фактуре о
извршеним услугама (консултантских услуга и услуга (ре)сертификације), докази о уплатама
(банкарски извод) и копије сертификата. Управни одбор пројекта задржава право затражити додатну
документацију и образложење.
У циљу што ефикаснијег трошења расположивих средства, привредно друштво-корисник средстава ће
бити дужно да прибави три понуде даваоца услуга и да објасни зашто је одабран одређени пружалац
услуга. Управни одбор Пројекта ће додатно упоредити предложене цијене услуга са тренутним
тржишним цијенама, ради избјегавања нереалних захтјева за средства.
5. Потребна документа
Привредни субјекти подносе захтјев на прописаном обрасцу за остваривање новчаног подстицаја који
мора бити читко попуњен, овјерен и потписан од стране овлаштеног лица.
Уколико привредно друштво буде изабрано по овом Јавном позиву дужно је, у року од осам дана од
дана пријема обавјештења о избору да достави сљедећа документа:
-

понуда/понуде консултантске куће за припрему компаније за сертификацију са Планом и
Програмом увођења система квалитета,

-

понуда/понуде сертификацијске куће (за сертификацију/реcертификацију),

-

овјерена фотокопија личне карте подносиоца захтјева,

-

рјешење о регистрацији привредног друштва,

-

потврда о регистрацији Пореске управе о ЈИБ-у,

-

увјерење о регистрацији ПДВ,

-

увјерење о измиреном ПДВ-у,

-

биланс стања и биланс успјеха за 2013. и 2014.годину ,

-

увјерење о измиреним обавезама по основу доприноса и пореза од Пореске управе РС,
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-

овјерен списак пријављених радника издат од Пореске управе,

-

доказ да предузеће није имало блокаду жиро рачуна у последњих шест мјесеци, до дана
подношења пријаве,

-

увјерење да предузеће није у поступку стечаја, ликвидације или принудног
поравњања, од надлежне институције,

-

овјерена изјава, овлаштеног лица, да није у поступку за проглашење стечаја или ликвидације
и да не намјерава да уђе у поступак стечаја или ликвидације.

Свa приложена документа не могу бити старија од 3 мјесеца и морају бити оригинали или овјерене
фотокопије.
У случају недостављања тражених докумената у року, привредно друштво ће бити дисквалификовано
из даље процедуре и средства ће бити додјељена сљедећем рангираном на листи.
По потреби Управни одбор пројекта има право затражити додатну документацију и образложење.
6. Спровођење процедуре Јавног позива
Испуњеност услова и оцјену захтјева за доделу средстава утврђује Управни одбор Пројекта за
додјелу средстава на основу Правилника о додјели средстава.
Управни одбор пројекта се састоји од 4 члана: Подручна привредна комора Бијељина (два
представника), и USAID/Sida GOLD пројекат ( два представника ).
Одлуку о висини бесповратних финансијских средстава која се додјељују по индивидуалним
захтјевима ће донијети Управни одбор пројекта.
Подручна привредна комора Бијељина ће са подносиоцима који буду испуњавали услове
Јавног позива, закључити уговор којим ће се детаљно регулисати права и обавезе уговорних страна.
7. Начин и рок за подношење захтјева
Захтјев са потребном документацијом доставити путем поште или лично на адресу: Подручна
привредна комора Бијељина, Стефана Дечанског бб, са назнаком ‘’Пријава на Јавни позив за
додјелу средстава за подстицај
увођењу стандарда квалитета, cертификација и
реcертификација-НЕ ОТВАРАТИ.’’
Непотпуни и неблаговремени захтјеви неће се узимати у разматрање.
Датум отварања:

15.10. 2015. године.

Датум затварања:

30.10. 2015. године.

8. Остале напомене
Све
додатне информације, захтјев и другу пратећу документацију за аплицирање,
заинтересовани могу добити у просторијама Коморе или на телефон 055/228-020.
Јавни позив и образац захтјева, доступни су и на wеб страни www.bn.komorars.ba.
Предсједник ППК Бијељина
Михајло Видић, с. р.
Број: 269/15
Датум: 15. 10. 2015. године
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