
 
 
 
 

 
Broj:  02-11-199/22 

Datum: 2 6 . 5. 2022.  godine 

 
Na  temelju članka 9. Zakona o poticaju razvoja malog gospodarstva („Službene novine 

Federacije BiH“, broj 19/06), Odluke o usvajanju Programa poticaja za razvoj gospodarstva za 
2022. godinu („Službeni glasnik općine Usora“ broj 4/22), Odluke o izvršavanju Proračuna 
Općine Usora za 2022. godinu („Službeni glasnik općine Usora“ broj 10/21), Smjernica za 
podnositelje prijava kod realizacije Programa poticaja za razvoj gospodarstva u Općini Usora za 
2022. godinu i članka 107. Statuta općine Usora  („Službeni  glasnik  općine  Usora“,  broj  05/17),  
Općinski  načelnik r a s p i s u j e :  

 

J A V N I   P O Z I V 

za odabir korisnika sredstava po Programu poticaja za razvoj gospodarstva  
za 2022. godinu 

 

I.  Predmet javnog poziva 

Općina   Usora raspisuje   Javni  poziv   za  prikupljanje   prijava  za  odabir  korisnika   grant  

sredstava Općine  Usora po Programu poticaja za razvoj gospodarstva za 2022. godinu.  Sredstva  

utvrđena u Programu u iznosu od 10.000,00 KM  usmjeravaju se  u cilju povećanje broja 
novoosnovanih subjekata malog gospodarstva i podržavanje poduzetnika jednokratno po 

Programu za 2022. godinu, uz održavanje pozitivnog trenda poduzetničke aktivnosti, te 

poticanje osoba i žena sa područja općine Usora na zapošljavanje i samozapošljavanje, veće i 

lakše uključivanje u poduzetništvo, te stvaranje novih radnih mjesta, radi ostvarivanja i 

održavanja veće stope zaposlenosti. 

Poticanje i  promociju   poduzetništva    i  samozapošljavanja  na području   općine Usora realizirat 

će se kroz Program  koji treba da doprinese  ostvarenju  ciljeva: 

•     povećanje  broja novoosnovanih   privrednih  subjekata; 

•     povećanje  broja zaposlenih kroz samozapošljavanje  i novo zapošljavanje; 
 
 
II.  Korisnici sredstava 

Prijave mogu podnijeti punoljetne osobe s prebivalištem na području općine Usora koji žele kroz 
početak vlastitog biznisa realizirati svoju poslovnu ideju na području općine Usora. 
 
Korisnici poticajnih sredstava mogu  biti  fizičke osobe,  pojedinačno ili u  grupama,  koji  nisu  
imali registriranu djelatnost u razdoblju od 1.1.2017. godine do potpisivanja ugovora  o poticaju, 
uključujući i članove uže obitelji (otac, majka i supružnik), i koji nemaju neizmirenih dugovanja 
prema Općini Usora, kao i javnim poduzećima i ustanovama čiji je osnivač općina Usora, što je 
detaljnije utvrđeno u Smjernicama za podnositelje  prijava. 
 

 
III. Vrijednost pojedinačnih prijedloga 

Detaljan opis prihvatljivih  troškova i iznosi dani su u Smjernicama za podnositelje prijava. 
 
Financijski   iznos sredstava  po jednoj  prijavi,  bez  obzira  da li se radi  o pojedinačnoj   iii 

grupnoj  prijavi ovisi  od prihvatljivih  troškova  iz Smjernica,  a kako slijedi: 






