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На основу члана 9. Закона о федералним министарствима и другим тијелима 
федералне управе (“Службене новине Федерације БиХ”, бр. 19/03, 38/05, 2/06 и 
8/06), те одредаба Уредбе о интервентним мјерама за подршку угроженим 
секторима привреде Федерације Босне и Херцеговине у околностима пандемије 
ЦОВИД -19, („Службене новине Федерације БиХ”, број 74/20), Федерално 
министарство енергије, рударства и индустрије о б ј а в љ у ј е 
 
 

ЈАВНИ ПОЗИВ  
ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПРИЈАВА ЗА ДОДЈЕЛУ ФИНАНСИЈСКЕ ПОМОЋИ 
ИЗВОЗНИМ ПРИВРЕДНИМ ДРУШТВИМА У СЕКТОРУ ИНДУСТРИЈЕ 

  
 

I. ПРЕДМЕТ ЈАВНОГ ПОЗИВА 

Предмет овог Јавног позива је прикупљање пријава за додјелу финансијске 
помоћи, у складу са Уредбом о интервентним мјерама за подршку угроженим 
секторима привреде Федерације Босне и Херцеговине у околностима  пандемије 
ЦОВИД -19 (у даљем тексту: Уредба). 

II. ПРАВО УЧЕШЋА 
 

Право учешћа по овом Јавном позиву имају привредна друштва, извозници са 
већинским учешћем приватног капитала, са сједиштем у Федерацији Босне и 
Херцеговине, која су основана по Закону о привредним друштвима („Службене 
новине Федерације БиХ“, број 81/15), чија је примарна дјелатност производња у 
сљедећим гранама индустрије: 

a) Метална, електро и аутомобилска индустрија; 
b) Индустрија грађевинског материјала и неметала; 
c) Дрвна, папирна и графичка индустрија; 
d) Производња текстила, одјеће, коже и обуће; 
e) Хемијска и фармацеутска индустрија и индустрија гуме и пластике. 

 

Извозник је привредно друштво које је остварило извоз преко 30% од укупног 
прихода у 2019. години у складу са годишњим финансијским извјештајима 
друштва.  
Корисник финансијске помоћи не може бити привредно друштво са већинским 
државним капиталом као и јавно предузећа на било којем нивоу у Федерацији 
Босне и Херцеговине. 
Неприхватљивим корисницима финансијске помоћи сматрају се и: 

a) корисници који су у стечају или над којима је покренут поступак стечаја или 
ликвидације; 

b) корисницима којима је упућен захтјев односно налог за поврат 
додијељених буџетских средстава из претходног периода а који до дана 
подношења захтјева није реализован; 

c) корисници који су након 01.08.2020. години исплатили дивиденду/добит из 
претходних година, осим ако је дивиденда исплаћена у облику дионица 
корисника помоћи; 

d) корисници који имају доспјеле, а неизмирене обавезе по основу 
доприноса, директних и индиректних пореза, закључно са 30.06.2020. 
године а за које нису закључени споразуми о оброчном плаћању дуга и/или 
који уредно не измирују доспјеле обавезе по закљученом споразуму; 
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e) корисници чији су главни рачуни, на које им се финансијска помоћ 
исплаћује на дан подношења захтјева,  блокирани ради проведбе 
извршења на новчаним средствима. 

f)  
III. СВРХА ДОДЈЕЛЕ СРЕДСТАВА 

Циљ додјеле финансијске помоћи по овом Јавном позиву је очување радних 
мјеста и осигурање подршке за очување и побољшање ликвидности привредних 
друштава у извозно оријентисаним гранама индустрије, за превладавање 
ванредних околности које је изазвала пандемија ЦОВИД-19. 
Финансијска помоћ представља додјелу бесповратних финансијских средстава 
угроженим гранама индустрије у Федерацији Босне и Херцеговине у околностима 
изазваним пандемијом ЦОВИД – 19, која се уплаћују на рачун корисника 
финансијске помоћи у складу са критеријима из овог Јавног позива. 
Финансијска помоћ се може користити искључиво за исплате минималних бруто 
плаћа за период од 01.07.2020. године до 31.12.2020. године и трошкове 
пословања који су настали у периоду од 01.07.2020. године до 31.12.2020. 
године. Под трошковима пословања подразумијевају се трошкови закупа, 
електричне енергије, топлотне енергије, плина, воде, телефона, интернета и 
трошкови комуналних услуга.  
Корисници финансијске помоћи не могу смањити број радника у периоду до 
31.12.2020. године, у односу на број радника на дан 30.09.2020. годинe. 

IV. КРИТЕРИЈИ ЗА ИЗБОР КОРИСНИКА 

Право на учешће по овом Јавном позиву и додјелу финансијске помоћи има 
привредно друштво које испуњава сљедеће критерије: 

1) да је са сједиштем у Федерацији Босне и Херцеговине; 
2) да је извозник са већинским учешћем приватног капитала; 
3) да му је примарна дјелатност производња у гранама индустрије како 

слиједи: 

 Метална, електро и аутомобилска индустрија; 

 Индустрија грађевинског материјала и неметала; 

 Дрвна, папирна и графичка индустрија; 

 Производња текстила, одјеће, коже и обуће; 

 Хемијска и фармацеутска индустрија и индустрија гуме и пластике. 
 

Висина износа који се додјељује за финансијску помоћ, израчунава се у односу 
на: 

a) Вриједност извоза у периоду од 01.01.2019. године до 31.12.2019. године: 
Израчуна се укупна вриједност извоза формално исправних захтјева за 
сваку грану индустрије. На основу добијеног износа, рачуна се 
процентуално учешће сваког формално исправног захтјева, за ту грану 
индустрије. На основу добијеног процентуалног учешћа, израчуна се износ 
средстава за додјелу за квалификованог корисника и то у односу на 60% 
износа укупно расположивих финансијских средстава по  грани индустрије. 

b) Број радника на дан 30.09.2020. године: Израчуна се укупан број радника 
свих формално исправних захтјева по гранама индустрије и на основу тога 
се рачуна процентуално учешће сваког формално исправног захтјева у 
односу на грану индустрије којој припада. На основу добијеног 
процентуалног учешћа, израчуна се износ средстава за додјелу за 
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квалификованог корисника и то у односу на 40% износа укупно 
расположивих финансијских средстава по грани индустрије. 

Максималан износ финансијске помоћи који се може додијелити једном 
кориснику, по овом позиву, не може прећи износ од 700.000 КМ. 

V. СРЕДСТВА  ПРЕДВИЂЕНА  ЗА  ДОДЈЕЛУ 

Укупна расположива финансијска средства, за провођење овог Јавног позива, 
износе 30.000.000 КМ.  

Наведена средства су грант средства Федералног министарства енергије, 
рударства и индустрије (у даљем тексту: Министарство) и додјељују се по овом 
Јавном позиву. 
Расположиви износ средстава за додјелу финансијске помоћи по гранама 
индустрије у односу на процентуално учешће извоза сваке гране у укупном 
извозу Федерације Босне и Херцеговине на дан 31.12.2019. године, по гранама 
је: 

a) Метална, електро и аутомобилска индустрија – 15.078.350 КМ; 
b) Индустрија грађевинског материјала и неметала – 690.000 КМ; 
c) Дрвна, папирна и графичка индустрија – 5.016.260 КМ; 
d) Производња текстила, одјеће, коже и обуће – 4.026.840 КМ; 
e) Хемијска и фармацеутска индустрија и индустрија гуме и пластике – 

5.188.550 КМ. 

VI.ТРАЈАЊЕ  ЈАВНОГ ПОЗИВА 

Јавни позив остаје отворен 21 дан од дана објаве Обавијести о објави Јавног 
позива у дневним новинама „Дневни аваз“ и „Вечерњи лист“, односно до 
10.11.2020. године.  
Непотпуне и неблаговремене пријаве неће бити узете у разматрање и 
прогласиће се формално неисправним пријавама. 

VII. ПРОВОЂЕЊЕ ЈАВНОГ ПОЗИВА 

Документација коју је потребно приложити у складу са овим Јавним позивом, 
треба бити оригинал или овјерена копија, и не може бити старија од 30 дана, и 
то: 

1. Захтјев за додјелу финансијске помоћи са обавезном назнаком за коју 
грану индустрије подноси захтјев (на меморандуму друштва, контакт 
телефон и службена е-маил адреса са пописом документације која се 
доставља по Јавном позиву), 

2. Актуелни извод из судског регистра, 
3. Увјерење о порезној регистрацији код Порезне управе – ИД број, 
4. Увјерење о регистрацији обвезника пореза на додатну вриједност – ПДВ 

број,  
5. Обавјештење надлежног завода за статистику о разврставању према 

дјелатности, 
6. Увјерење надлежне организационе јединице Порезне управе да нема 

неизмирених обавеза по основу јавних прихода закључно са 30.06.2020. 
године, или уколико их има, да је склопљен споразум о оброчном плаћању 
дуга и да се уредно измирују доспјеле обавезе, 
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7. Увјерење/потврду надлежне организационе јединице УИО да нема 
неизмирених обавеза по основу индиректних пореза закључно са 
30.06.2020. године или уколико их има, да је склопљен споразум о 
оброчном плаћању дуга и да се уредно измирују доспјеле обавезе, 

8. Званични финансијски извјештаји за 2019 годину; 
9. Изјаву, овјерену печатом фирме и потписом овлаштеног лица, да је 

привредно друштво извозник, односно да је остварило више од 30% 
извозног прихода у пословним приходима претходне финансијске године 
(у изјави навести укупан приход за 2019. годину и приход од извоза за 2019. 
годину, са израчунатим постотком извоза у односу на укупан приход у 
2019. години), 

10. Изјаву, овјерену печатом фирме и потписом овлаштеног лица, да није 
корисник додијељених буџетских средстава из претходног периода за која 
је упућен налог за поврат или уколико јесте да је до дана подношења 
захтјева за додјелу финансијске помоћи реализовао исти, 

11. Изјаву, овјерену печатом фирме и потписом овлаштеног лица, да након 
01.08.2020. године није исплаћена дивиденда кроз добит из претходних 
година, осим ако је дивиденда исплаћена у облику дионица корисника 
помоћи, 

12. Извјештај Централне банке Босне и Херцеговине којим се доказује да 
главни рачун на који се треба уплатити финансијска помоћ, није блокиран,   

13. Лична карта и ЦИПС потврда о пребивалишту лица овлаштеног за 
заступање, 

14. Списак запосленика из матичне евиденције активних осигураника на дан 
30. 09. 2020. године, издат од стране надлежне службе. 

VIII. ЗАКЉУЧИВАЊЕ УГОВОРА  

Министарство са корисником финансијске помоћи закључује Уговор о  додјели 
финансијске помоћи којим се уређују међусобна права и обавезе. 
Уговор обавезно садржи и сљедеће елементе: 

a) укупан износ и намјену средстава која се додјељују, 
b) динамику и начине дозначавања средстава, 
c) обавезу корисника помоћи да ће по захтјеву Министарства у року од 15 

дана од дана пријема захтјева извршити поврат незаконито односно 
ненамјенски утрошених средстава или цјелокупан износ додијељене 
финансијске помоћи у случају пропуштања корисника финансијске помоћи 
да испуни обавезе из уговора,    

d) обавезу корисника помоћи о издавању властите мјенице „без протеста“ у 
сврху осигурања поврата неутрошених или незаконито утрошених 
средстава односно ненамјенски утрошених средстава или поврата 
цјелокупног износа додијељене финансијске помоћи у случају пропуштања 
корисника финансијске помоћи да испуни обавезе из уговора.    

Корисник финансијске помоћи Министарству подноси извјештај о утрошку 
додијељених средстава финансијске помоћи у складу са одредбама уговора 
најкасније до 28.02.2021. године. 
Неутрошена средства и/или незаконито односно ненамјенски утрошена средства 
корисник финансијске помоћи је у обавези вратити у Буџет Федерације БиХ у 
року од 15 дана од дана упућивања захтјева за поврат средстава од стране 
Министарства, односно надлежног органа. 
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IX. ПРИПРЕМА 

Захтјев за додјелу финансијске помоћи, са потребном документацијом, 
наведеном у тачки VII. (ПРОВОЂЕЊЕ ЈАВНОГ ПОЗИВА) овог Јавног позива, 
увезан и поредан по тачкама од 1. – 14., доставља се Министарству, препоручено 
поштом или лично у запечаћеној, непровидној коверти на адресу: Федерално 
министарство енергије, рударства и индустрије  Мостар, Алексе Шантића б.б. 
88000 Мостар с назнаком: Не отварати – по Јавном позиву за подношење пријава 
за додјелу финансијске помоћи извозним привредним друштвима у сектору 
индустрије (обавезно навести и грану индустрије којој припада). На полеђини 
коверте обавезно навести назив подноситеља захтјева, адресу и контакт 
телефон. 
Поврат документације, формално неисправних захтјева, се врши искључиво на 
писмени захтјев подносиоца. 
Одлука о додјели финансијске помоћи се објављује у „Службеним новинама 
Федерације БиХ“ и на службеној wеб страници Министарства. 

 
 
 
 
 
 


