На основу члана 59. Статута општине Рума ("Службени лист општина Срема" број 06/2009,
38/2012, 28/2014 и 15/2019), члана 46. Закона о локалној самоуправи ("Службени гласник РС" број
129/2007, 83/2014 - др.закон, 101/2016 - др,закон, 47/2018 и 111/2021 - др.закон) и члана 11. Одлуке
о буџету општине Рума
2022.годину ("Службени лист општина Срема" број 48/2021) Општинско
веће општине Рума на седници одржаној дана 31.01.2022. године доноси следећи

за

ПРАВИЛНИК
за доделу једнократне помоћи привредним субјектима са седиштем регистрованим на
територији општине Рума за ублажавање негативних последица проузрокованих епидемијом

заразне болести СОУП)-19 изазване вирусом ЗАЕ5-Соу-2
Опште одредбе
Члан

1.

Овим правилником прописују се намена средстава, корисници, начин и услови пријаве на
Јавни позив, обавезна документација, поступање с непотпуним пријавама и пријавама које не
испуњавају услове, критеријуми за доделу средстава, поступак додељивања средстава, доношење
Решења о додели средстава, обавезе корисника средстава, праћење реализације и извештавање, и
друга питања значајна за доделу једнократне помоћи привредним субјектима за ублажавање
негативних последица проузрокованих епидемијом заразне болести СОМПР)-19 изазване вирусом
5АК5-Соу-2.
Комисија за доделу једнократне помоћи привредним субјектима са седиштем регистрованим
на територији општине Рума за ублажавање негативних последица проузрокованих епидемијом
заразне болести СОУТРр-19 изазване вирусом ЗАК5-Соу-2 (у даљем тексту: Комисија) образована
за
решењем Општинског већа општине Рума број: 06-02-8/2022-П од 25.01.2022.године, надлежна
спровођење поступка и активности у ставу 1. овог члана.

је

Циљ спровођења мера доделе једнократне новчане помоћи привредним субјектима
Члан

2.

Циљ спровођења мера доделе бесповратне једнократне новчане помоћи привредним
субјектима је ублажавање негативних последица проузрокованих епидемијом заразне болести
СОМГР-19 изазване вирусом 5АК5-Соу-2 и превазилажење потешкоћа у пословању привредних
друштава и предузетника на територији општине Рума, односно пружање помоћи подршке
привредним субјектима погођених кризом како би се подстакло одржавање делатности пословања.
Висина

и начин доделе средстава
Члан 3.

Одлуком о буџету општине Рума за 2022. годину ("Службени лист општина Срема" бр.
48/2021) у оквиру Програма 15: Опште услуге локалне самоуправе, Програмске активности 06020014 - Управљање
ванредним сутуацијама, економска класификација 454 – субвенције приватним
предузећима, за финансирање ове мере бесповратне једнократне новчане помоћи обезбеђена су
средстава у укупном износу од 20.000.000,00 динара.
Средства из става !. овог члана додељиваће се на основу Јавног позива који расписује
гшта.15.
који се објављује на интернет страници општине Рума
председник општине Рума
Јавни позив отворен
до утрошка средстава а најкасније до 31.03.2022.године.

у

ије

уз

Право на доделу помоћи
Члан 4.

Право на једнократну помоћ имају привредни субјекти који имају регистровано седиште на
територији општине Рума и који су код Агенције за привредне регистре као претежну делатност
регистровали следеће делатности:

–
–
—
—
—

–
—

–
–
–
–
—

5510- хотели
5610
5630

-

и

и

делатност путничких агенција;
делатност тур-оператора;
- делатност фитнес клубова;

7911 -

7912
9313
9523
9525
9529
9602
9604

и

ручних торби
сл., сарачких производа и каишева;
сличан смештај;
делатности ресторана и покретних угоститељских објеката;
услуге припремања и послуживања пића;

1512 - производња путничких

-

поправка обуће и предмета од коже;
поправка сатова и накита;
- поправка осталих личних предмета и предмета за домаћинство (одеће);
- делатност фризерских и козметичких салона;
- делатност неге и одржавања тела

-

Уколико привредни субјект обавља више делатности или делатност обавља у више
издвојених места (пословних јединица) може остварити право на једну субвенцију без обзира на
број пословних јединица.
Врста делатности утврђује се искључиво према регистрованој претежној делатности која се
не може мењати у току важења Јавног позива.

Услови и потребна документација за остваривање права
на доделу једнократне новчане помоћи
Члан

5.

Захтев за остваривање права на субвенцију, подноси се на за то прописаном обрасцу, који је
обавезан и доступан на званичном сајту општине Рума уулгшталз и на шалтеру писарнице
Општинске управе општине Рума.
Привредни субјекти за остваривање права на субвенцију, уз прописан образац захтева
прилажу и следећа документа:
– доказ из АПР о регистрацији претежне делатности,
– доказ о пријављеним 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,
—
фотокопију текућег рачуна или картон депонованих потписа,
—
фотокопију или очитану личну карту одговорног лица, и
– фотокопију ОП обрасца.

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
У случају

пуном износу.
Захтев са пратећом документацијом подноси се Комисији на писарници општинске управе
општине Рума, ул. Орловићева број 5, сваког радног дана од 7 до 15 часова или електронским путем
дгита.т5
на емаил адресу: ротосрпугеф

иста

Критеријуми

једнократне
за доделуЧлан
6.

новчане помоћи

у

Након провере испуњености услова предвиђених
члану 5. овог Правилика, Комисија у складу са
следећим критеријумима одређује појединачне износе једнократне новчане помоћи:
• привредни субјекти којим имају једног до три запослена остварују право на једнократну
новчану помоћ у износу од 50.000,00 динара,
• имају привредни субјекти који имају од четири до десет запослених остварују право на
једнократну новчану помоћ у износу од 150.000,00 динара,
• привредни субјекти који имају преко десет запослених остварују право на једнократну
новчану помоћ у износу од 300.000,00 динара, и
• фитнес клубови и теретане остварују право на једнократну новчану помоћ у износу од
50.000,00 динара.
Одлучивање

о додели средстава
Члан 7.

Поднете пријаве разматра и Решење о додели једнократне бесповратне новчане помоћи
доноси Комисија. Комисија прво врши административну контролу ради утврђивања да ли је захтев
потпун, поднет на време односно благовремен, да ли су услови за одобравање захтева испуњени и
да ли је достављена сва тражена документација.
Комисија ће одбацити пријаве које су непотпуне и које су поднете након истека рока који је
прописан Јавним позивом, док ће одбити пријаве које су поднете од стране привредног субјекта
који се бави делатношћу
коју није предвиђена помоћ, поднете од стране неовлашћеног лица, као
и у другим случајевима предвиђеним одредбама Закона о општем управном поступку.
Решењем ће се утврдити појединачни износи средстава по подносиоцу пријаве ком су
одобрена средства а у складу са критеријумима наведеним у члану 6. овог Правилника.
На поменуто Решење привредни субјект има право приговора у року од 8 дана од дана
пријема Решења. Приговор се подноси на писарници Општинске управе општине Рума и по
изјављеном приговору одлучује Општинско веће општине Рума. По правноснажности Решења о
додели једнократне бесповратне новчане помоћи врши се исплата одобреног износа.
Средства ће се додељивати по пристиглим пријавама све до утрошка средстава.

за

Исплата средстава
Члан 8.

Средства се исплаћују у року од 15 дана од дана достављања правноснажног
Одељењу за финансије, привреду и пољопривреду.

Решења

Извештавање
Члан 9.
Извештај о спроведеним мерама једнократне бесповратне новчане помоћи привредним
субјектима, који посебно садржи информације о спроведеним активностима и утрошеним
финансијским средствима, Комисија подноси Општинском већу на давање сагласности, након чега
се објављује на интернет презентацији општине Рума.

Чување

документације
Члан

10.

Општинска управа општине Рума има обавезу да чува комплетну документацију насталу у
поступку доделе једнократне бесповратне новчане помоћи привредним субјектима у складу са
важећим прописима.

Прелазне и завршне одредбе
Члан 11.

Правилник ступа на снагу даном доношења од стране Општинског већа општине Рума а
објавиће се на интернет презентацији општине Рума.

Број: 06-7-14/2022-1

У Руми, дана 31.01.2022. године

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНСКОГ ВЕЋА
Александра Ћирић

