
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА

ОПШТИНА РУМА

расписује

ЈАВНИ ПОЗИВЗА ДОДЕЛУ БЕСПОВРАТНЕ ЈЕДНОКРАТНЕ НОВЧАНЕ ПОМОЋИ
ПРИВРЕДНИМ СУБЈЕКТИМА СА СЕДИШТЕМ РЕГИСТРОВАНИМ НА ТЕРИТОРИЈИ

ОПШТИНЕ РУМА, ЗА УБЛАЖАВАЊЕ НЕГАТИВНИХ ПОСЛЕДИЦА
ПРОУЗРОКОВАНИХ ЕПИДЕМИЈОМ ЗАРАЗНЕ БОЛЕСТИ СОМГ)-19

ИЗАЗВАНЕ ВИРУСОМ ЗАЕ5-Соу-2

1 На основу члана 56. Статута општине Рума ("Службени лист општина Срема" број
06/2009, 38/2012, 28/2014 и 15/2019), члана 11. Одлуке о буџету општине Рума за
2022.годину ("Службени лист општина Срема" број 48/2021) и Правилника за доделу

једнократне помоћи привредним субјектима са седиштем регистрованим на територији
општине Рума за ублажавање негативних последица проузрокованих епидемијом заразне
болести СОУТО-19 изазване вирусом 5АК5-Соу-2 број: 06-7-14/2022-1 од дана
31.01.2022.године, председник општине Рума расписује Јавни позив којим се позивају
привредни субјекти са седиштем регистрованим на територији општине Рума који су код
Агенције за привредне регистре као претежну делатност регистровали делатност:

– 1512 - производња путничких и ручних торбии сл., сарачких производа и каишева;
– 5510 - хотели и сличан смештај;
— 5610 - делатности ресторана и покретних угоститељских објеката;
— 5630 услуге припремања и послуживања пића;
— 7911 - делатност путничких агенција;
— 7912 - делатност тур-оператора;
— 9313 - делатност фитнес клубова;
— 9523 - поправка обуће и предмета од коже;
– 9525 - поправка сатова и накита;
– 9529 - поправка осталих личних предмета и предмета за домаћинство (одеће);
– 9602 - делатност фризерских и козметичких салона;
– 9604 - делатност неге и одржавања тела

да поднесу Захтев за коришћење бесповратне једнократне помоћи за ублажавање
негативних последица проузрокованих епидемијом заразне болести СОМП-19 изазване
вирусом ЗАКЗ5-Соу-2.



п Право на бесповратна финансијска средства имају правна лица и предузетници
регистровани у АПР за обављање горе наведених делатности.

Право на једнократну новчану помоћ у износу од 50.000,00 динара имају
привредни субјекти којим имају једног до три запослена.

Право на једнократну новчану помоћ у износу од 150.000,00 динара имају
привредни субјекти којим имају имају привредни субјекти који имају од четири до десет
запослених.

Право на једнократну новчану помоћ у износу од 300.000,00 динара имају
привредни субјекти којим имају који имају преко десет запослених.

Право на једнократну новчану помоћ у износу од 50.000,00 динара имају фитнес
клубови и теретане.

ш Захтев за остваривање права на бесповратну једнократну новчану помоћ, подноси
се на за то прописаном обрасцу, који је обавезан и доступан на званичном сајту општине
Рума уму гшта.т5 и на шалтеру писарнице Општинске управе општине Рума.

Привредни субјекти за остваривање права на бесповратну једнократну новчану
помоћ, уз прописан образац захтева који је попуњен и потписан од стране одговорног
лица, прилажу и следећа документа:

— доказ из АПР о регистрацији претежне делатности,
— доказ опријављеним радницима на дан подношења захтева (МА Образац),
— изјаву да у периоду од три месеца након добијања једнократне новчане помоћи

неће отпуштати запослене нити гасити пословање потписану од стране одговорног
лица,

—  фотокопију текућег рачуна или картон депонованих потписа,
—  фотокопију или очитану личну карту одговорног лица, и
—  фотокопију ОП обрасца.

У случају да привредни субјект смањи број запослених у периоду од три месеца након
уплате средстава дужан је да изврши повраћај исплаћених средстава на име бесповратне
помоћи у пуном износу.

ТУ Захтев са пратећом документацијом подноси се Комисији за доделу једнократне
помоћи привредним субјектима са седиштем регистрованим на територији општине Рума
за ублажавање негативних последица проузрокованих епидемијом заразне болести
СОМТР-19 изазване вирусом ЗАЕ 5-Соу-2 на писарници Општинске управе општине Рума,
ул. Орловићева број 5, сваког радног дана од 7 до 15 часова или електронским путем на
емаил адресу: ротосрпугефтс тагшта.т5

У Период за подношење захтева траје од дана објављивања Јавног позива на сајту
општине Рума, па до утрошка средстава планираних за ове намене у укупном износу од
20.000.000,00 динара а најкасније до 31.03.2022.године.

Захтеви ће се разматрати по редоследу подношења, а непотпуни и неблаговремени
захтеви неће се разматрати и исти ће бити одбачени. Након утврђивања допуштености,
благовремености и уредности поднетих пријава, наведена Комисија доноси Решење о

додели бесповратне једнократне новчане помоћи привредним субјектима. У току провере



пријава Комисија може да од подносиоца захтева а према потреби, затражи додатну
документацију и информацију.

1 Текст Јавног позива биће објављен на интернет презентацији општине Рума:
уљугипаа.Т5

УП–Детаљније информације могу се добити у Одељењу за финансије, привреду и
пољопривреду Општинске управе општине Рума, на телефон 022-478-712 сваког радног
дана у периоду од 7 до 15 часова као и путем мејла ротосрпугедиста(дгита.л5 а у току
трајања Јавног позива.
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