
На основу члана 59. и 82. став 3. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник
Републике Српске“, број: 97/16 и 36/19), члана 71. тачка 2. Статута Града Бијељина
(„Службени гласник Града Бијељина“ број: 9/17) и Програма коришћења средстава
остварених по основу концесионе накнаде за 2020. годину („Службени гласник Града
Бијељина“ број: 23/19), Градоначелник Града Бијељина дана 25. јуна 2020. године доноси

П Р А В И Л Н И К
О ИЗМЈЕНАМА И ДОПУНАМА ПРАВИЛНИКА

О НАЧИНУ УТРОШКА СРЕДСТАВА УПЛАЋЕНИХ ПО ОСНОВУ
КОНЦЕСИОНЕ НАКНАДЕ ЗА 2020. ГОДИНУ

Члан 1.

У Правилнику о начину утрошка средстава уплаћених по основу концесионе
накнаде за 2020. годину („Службени гласник Града Бијељина“, бр. 34/2020), члан 7.
одјељак III ПОСТУПАК ДОДЈЕЛЕ ПОДСТИЦАЈНИХ СРЕДСТАВА мијења се и гласи:
„ Пријаве за подстицаје разматра Комисија за оцјењивање пријава за додјелу подстицаја
малих и средњих предузећа и предузетничких радњи на подручју Града Бијељина из
средстава уплаћених по основу концесионе накнаде за 2020. годину (у даљем тексту
Комисија), именована од стране Градоначелника.

У састав Комисије именују се три члана из реда запослених у Градској управи
Града Бијељина.

Пријаве за остваривање подстицаја се чувају на начин да не дођу у посјед
неовлаштеног лица.

Пријаве се отварају у року од 8 дана након истека рока за подношење  пријава.
Приликом отварања пријава Комисија сачињава записник.

Задатак Комисије је да у складу са утврђеним условима и критеријумима утврђених
овим Правилником размотри и оцијени пријаве те сачини предлог ранг листе корисника
средстава.

На основу ранг листе одобрене од стране Комисије, Одјељење за привреду даје
мишљење Градоначелнику, који својим закључком врши одобрење средстава.

Комисија ће одбацити захтјев у случају да:
- Приложена документација није потпуна;
- Приложена документација није достављена на начин прописан овим Правилником;
- Захтјев је неблаговремен;
- Захтјев је недопуштен; захтјев који је поднесен од стране лица које не може бити

корисник подстицаја.

Члан 2.



У Правилнику о начину утрошка средстава уплаћених по основу концесионе
накнаде за 2020. годину, у члану 8. тачка 9. у одјељку III ПОСТУПАК ДОДЈЕЛЕ
ПОДСТИЦАЈНИХ СРЕДСТАВА додаје се текст:
„Уколико подносилац пријаве не достави фактуру за набавку основног средства или
извођење радова у року од три дана од дана пријема захтјева за доставу исте, сматраће се
да је одустао од пријаве.“

Члан 3.

У Правилнику о начину утрошка средстава уплаћених по основу концесионе
накнаде за 2020. годину, у члану 10. у одјељку IV КРИТЕРИЈУМИ ЗА ДОДЈЕЛУ
ПОДСТИЦАЈНИХ СРЕДСТАВА, додаје се текст:

„Критеријуми по којима Комисија рангира подносиоце пријава за „Подстицај 1.
Подстицај за унапређење пословног амбијента, повећање продуктивности и
конкурентности малих и средњих предузећа која обављају производне или услужне
дјелатности“ и максималан број бодова који се може остварити по критеријумима су:

Параметри Број бодова
Дјелатност
Производна дјелатност 2
Услужна дјелатност 1
Број запослених
Више од 50 3
11-50 2
1-10 1
Квалитет достављене пријаве за остваривање
права на подстицај

1. Пројекат је квалитетан и јасно презентован,
улагања у технолошки развој јасно
образложена и документована

Од 5 до 10

2. Пројекат је задовољавајућег квалитета,
улагања у технолошки развој дјелимично
образложена и документована

Од 1 до 4

3. Пројекат врло лоше презентован без
објашњења и нису представљена улагања

0

Улагања по пројекту
Улагања до 10.000,00 КМ Од 1 до 5
Улагања од 10.001,00 КМ до 30.000,00 КМ Од 6 до10
Улагања од 30.001,00 КМ до 60.000,00 КМ Од 11 до20
Улагања више од 60.001,00 КМ Од 21 до30



Финансијска средства по овом подстицају ће се одобравати у максималном износу
до 40% од укупне вриједности пројекта. Појединачни износи ће зависити од оствареног
броја бодова, броја одобрених пријава и расположивих финансијских средстава.

Критеријуми по којима Комисија рангира подносиоце пријава за „Подстицај 2.
Подстицај за унапређење пословног амбијента, повећање продуктивности и
конкурентности предузетничких радњи – самосталних предузетника које обављају
производне или услужне дјелатности“ и максималан број бодова који се може остварити
по критеријумима су:

Параметри Број бодова
Дјелатност
Производна дјелатност 2
Услужна дјелатност 1
Број запослених
Више од 10 3
4-9 2
1-3 1
Квалитет достављене пријаве за остваривање
права на подстицај

1. Пројекат је квалитетан и јасно презентован,
улагања у технолошки развој јасно
образложена и документована

Од 5 до 10

2. Пројекат је задовољавајућег квалитета,
улагања у технолошки развој дјелимично
образложена и документована

Од 1 до 4

3. Пројекат врло лоше презентован без
објашњења и нису представљена улагања

0

Улагања по пројекту
Улагања до 3.000,00 КМ Од 1 до 5
Улагања од 3.001,00 КМ до 10.000,00 КМ Од 6 до10
Улагања од 10.001,00 КМ до 20.000,00 КМ Од 11 до20
Улагања више од 20.001,00 КМ Од 21 до30

Финансијска средства ће се одобравати у максималном износу до 40% од укупне
вриједности пројекта. Појединачни износи ће зависити од оствареног броја бодова, броја
одобрених пријава и расположивих финансијских средстава.“



Члан 4
Овај Правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у “Службеном

гласнику Града Бијељина”.

Број: 02-020-5/20
Бијељина,
Датум, 25. јуни 2020. године

Г Р А Д О Н А Ч Е Л Н И К
ГРАДА БИЈЕЉИНА

Мићо Мићић


