На основу Локалног акционог плана за запошљавање града Панчева за 2017. годину бр. II-05-0615/2017-3 од 27.01.2017. године и Закључка Градоначелника града Панчева бр. II-06-020-2/2017-333
од 15.05.2017. године, град Панчево расписује

Jавни позив
пружаоцима услуга за учешће у
Програму за подршку почетницима у бизнису
(правно- финансијско саветовање у пословању)
1. Опис мере:
Програм за подршку почетницима у бизнису (правно-финансијско саветовање у пословању) (у
даљем тексту: Програм), намењен је незапосленим лицима која ће бити одабрана на посебном
Јавном позиву за доделу субвенције почетницима у бизнису (мера под редним бројем 7. из Локалног
акционог плана за запошљавање града Панчева за 2017. годину) (у даљем тексту: Корисници
програма).
Програм ће спроводити један пружалац услуга (самостално или у партнерству највише три
пружаоца услуга) који ће бити одабран по овом јавном позиву (у даљем тексту: Пружалац услуга).
Програм обухвата пружање услуга правно-финансијског саветовања Корисника програма, у
трајању од најдуже 12 месеци, односно реализацију следећих пројектних задатака:

 пружање информација о изменама релевантних закона, правилника и упутстава,
 информације и савети везани за пореске обавезе и пореске олакшице,
 упознавање са процедурама и условима пословања неког од облика обављања делатности и
посебним условима које је неопходно испунити за обављање одређених врста делатности,
 информације о надлежностима одговарајућих инспекцијских служби,
 стручна помоћу у припреми бизнис планова, пројекцији економских и новчаних токова,
анализи ризика финансирања,
 савети за превазилажење проблема текуће и дугорочне неликвидности,
 рачуноводствене и књиговодствене услуге,
 архивирање пословне документације,
 израда извештаја о утрошку средстава на име субвенције добијене од града Панчева.
За реализацију овог Програма финансијска средства су планирана Локалним акционим
планом за запошљавање за 2017. годину и Одлуком о буџету града за 2017. годину у максималном
износу од 1.698.556,00 динара.
2. Услови:
Право учешћа на Јавном позиву има правно лице под условом да:

-

има седиште на територији града Панчева,

-

-

има претежну делатност у области правних и рачуноводствених послова (шифра 69) или
рачуноводствених, књиговодствених и ревизорских послова и пореског саветовања (шифра
6920),
је основано најмање 3 године од дана објављивања овог Јавног позива,
није имало прекиде у пословању,
над њим није покренут стечајни, односно ликвидациони поступак;
има најмање троје запослених,
редовно измирује обавезе по основу пореза и доприноса за обавезно социјално осигурање
запослених,
редовно измирује обавезе према локалној самоуправи.

Уколико се пројекат спроводи у партнерству, исти услови важе и за све партнере.
3. Документација:

-

Пријава за подношење предлога пројекта (која се може преузети на интернет презентацији
града Панчева),

-

доказ о регистрацији из АПР,

-

извод из појединачне пореске пријаве о обрачунатим порезима и доприносима (ППП ПД),
штампан из електронске базе података Пореске упшраве (ЕБП-ПУРС), оверен од стране
послодавца, за пријаве поднете у три месеца која претходе месецу у коме је поднет захтев,

-

Извод из банке као доказ да су уплаћени порез и доприноси за обавезно социјално осигурање,
за пријаве поднете у три месеца која претходе месецу у коме је поднет захтев,

-

завршни рачун за годину која претходи години у којој се подноси Пријава за подношење
предлога пројекта,

-

уверење Секретаријата за пореску администрацију Градске управе града Панчева о измиреним
обавезама по основу јавних прихода,

-

Споразум о партнерству (уколико се пројекат спроводи у партнерству).

4. Доношење одлуке:
Након подношења Пријава за подношење предлога пројекта, све пристигле пријаве разматра
Савет за запошљавање града Панчева и даје мишљење Градоначелнику града Панчева који ће донети
одлуку о финансирању одобреног предлога пројекта у оквиру овог јавног позива.

5. Закључивање уговора:
Град Панчево и одабрани пружаоц услуга закључују уговор којим ће уредити међусобна
права и обавезe.
6. Обавезе одабраног корисника средстава:
Одабрани пружаоц услуга је у обавези да:


да пружа услуге правно - финансијског саветовања корисницима Програма у трајању од
најдуже 12 месеци ( корисници Програма и услуге наведене из тачке 1. овог Јавног позива),

граду Панчеву доставља месечне извештаје о реализацији пројектних активности на
прописаном обрасцу града Панчева,

граду Панчеву достави завршни наративни и финансијски извештај о реализованим
пројектним активностима.
Рок за подношење захтева је 16.06.2017. одине.
7. Остале информације:
Пријава за подношење предлога пројекта се подноси у Услужном центру Градске управе
града Панчева, ул. Трг Краља Петра I бр. 2-4, 26000 Панчево, непосредно или путем поште, на
прописаном обрасцу који се може преузети са сајта града Панчева www.pancevo.rs , са назнаком за
„Јавни позив пружаоцима услуга за учешће у Програму за подршку почетницима у бизнису (правнофинансијско саветовање у пословању)“.
За све потребне информације у вези подношења пријава, заинтересовани могу се обратити
Одељењу за локални економски развој Секретаријата за привреду и економски развој и Градске
управе града Панчева путем телефона 013/308-961, e-mail: andjela.vila@pancevo.rs. или 013/308962, e -mail: gordana.ciric@pancevo.rs.
Резултати Јавног позива ће бити објављени на званичној презентацији града Панчева
(www.pancevo.rs ), најкасније 30 дана од дана доношења одлуке.

