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Na  temelju  članka  15.  Zakona  o  principima
lokalne  samouprave  u  Federaciji  BiH
(„Službene novine Federacije BiH“, br.: 49/06
i 51/09), članka 22., stavak (1), točka b), a u
svezi  s  točkom  e)  Zakona  o  lokalnoj
samoupravi  Županije  Zapadnohercegovačke
(„Narodne  novine  Županije  Zapadnohercegovačke“,
br.: 3/09, 18/11 i 11/17) i članka 115. Statuta
Općine  Posušje  („Službeni  glasnik  Općine
Posušje“, broj: 1/08, 8/08, 2/10, 1/17) Općinski
načelnik Općine Posušje donosi:

PRAVILNIK O 
POTICAJNIM MJERAMA

PODUZETNIŠTVU OPĆINE POSUŠJE

DIO PRVI  - UVODNE NAPOMENE

Članak 1.
(Predmet Pravilnika)

Ovim Pravilnikom uređuju se poticajne mjere
za poduzetničke aktivnosti na području općine
Posušje, procedure provedbe poticajnih mjera,
način  i  prava  prijavljivanja,  utvrđivanje  rang
liste  korisnika  i  uvjeti  stjecanja  prava  na
isplatu potpora za tekuću godinu.
Pravilnikom  se  detaljnije  obrađuje  svaka
pojedinačna poticajna mjera:

1) Sufinanciranje  troškova  osnivanja  i
registracije  poduzetnika  -  početnika  u
gospodarstvu (start up – ova),

2) Podrška očuvanju tradicionalnih i starih
obrta i djelatnosti koje se mogu obavljati
kao domaća radinost,

3) Podrška ženama poduzetnicama
U provedbi  navedenih  mjera  Općina  Posušje
može  nastupati  samostalno,  a  po  potrebi  i  u
partnerstvu  s  drugim  institucijama  i
organizacijama.

Članak 2.
(Visina financijskih potpora po poticajnim

mjerama)
Visina potpora pojedinačnih mjera određuje se
u  skladu  s  raspoloživim  proračunskim
sredstvima  i  kretanjima  na  tržištu  za  svaku
proračunsku  godinu  o  čemu  odluku  donosi
Povjerenstvo  za  provedbu  javnog  poziva  za
poticajne mjere u poduzetništvu (u daljenjem
tekstu: Povjerenstvo).

Članak 3.
(Uvjeti za ostvarivanje poticajnih mjera)

Opći uvjeti za ostvarivanje poticajnih mjera iz
Članka 1. ovog Pravilnika su:

1. da  se  radi  o  fizičkoj  osobi,  osnivaču
obrta s prebivalištem na području općine
Posušje, 

2. da  se  radi  o  gospodarskom  društvu  sa
sjedištem na području općine Posušje,

3. da  korisnik  nije  ostvario  potporu  po
istom temelju u posljednje 3 (tri) godine
od dana objave Javnog poziva.

Posebni uvjeti za ostvarivanje poticajnih mjera
iz Članka 1. ovog Pravilnika su:

1. da  se  radi  o  novoosnovanom
gospodarskom  subjektu,  obrtu  ili
gospodarskom  društvu,  za  ostvarivanje
mjere pod točkom 1. navedenog članka,

2. da gospodarski subjekt obavlja djelatnost
najmanje  2  (dvije)  godine  do  dana
objave  Javnog  poziva  za  ostvarivanje
mjere  pod  točkom  2.  i  3.  navedenog
članka, 

3. da se radi o gospodarskim subjektima u
kojima  žene  posjeduju  najmanje  51%
kapitala gospodarskog društva ili je žena
osnivač obrta za ostvarivanje mjere pod
točkom 3. navedenog članka.

DIO DRUGI – POTICAJNE MJERE

Članak 4.
Sufinanciranje troškova osnivanja i

registracije poduzetnika - početnika u
gospodarstvu (start up-ova)

Cilj  ove poticajne mjere  je  pružanje  podrške
početnicima  u  poduzetništvu  kako  bi  se
osigurao  dio  potrebnih  financijskih  sredstava
za  ostvarenje  novih  poslovnih  ideja  kroz
osnivanje novog gospodarskog subjekta.
S  ciljem  povećanja  broja  poduzetnika  i
održivog  samozapošljavanja  kroz  pokretanje
vlastitih  poslova,  ova  poticajna  mjera
namjenjena  je  pružanju  potrebne  podrške
novim obrtima i gospodarskim društvima koja
se  osnivaju  i  registriraju  na  području  općine
Posušje u tekućoj godini. 
Općina  Posušje  putem  javnog  poziva,  a  do
utroška  sredstava,  sufinancira  troškove
osnivanja  i  registriranja  novoosnovanih
djelatnosti na području općine Posušje.
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Članak 5.
(Korisnici poticajne mjere)

Korisnici poticajne mjere su fizičke osobe koje
imaju osnovan obrt ili gospodarsko društvo na
području  općine  Posušje  i  to  u  vremenskom
razdoblju  od  usvajanja  proračuna  za  tekuću
godinu  do  utroška  sredstava  po  Javnom
pozivu. 
Fizičke  osobe  moraju  imati  prebivalište  na
području  općine  Posušje  te  ne  smiju  biti
korisnici potpore po istom temelju u posljednje
3 (tri) godine od dana objave Javnog poziva.
Prijava  korisnika  na  poticajnu  mjeru  vrši  se
podnošenjem zahtjeva  na  protokol  Načelnika
uz  obavezno  prilaganje  dokazne
dokumentacije:
 Uvjerenje o mjestu prebivališta (CIPS),
 Rješenje o registraciji djelatnosti,
 Uvjerenje o poreznoj registraciji - ID broj,
 Prijava  na  obavezna  osiguranja  u

Poreznoj upravi Federacije BiH,
 Potvrda  Općine  Posušje  da  nije  bio

korisnik  potpore  po  istom  temelju  u
protekle 3 (tri) godine,

 Potvrda o otvorenom računu ili Ugovor
o  otvorenom računu u  poslovnoj  banci
na koji će se sredstva doznačiti,

 Uplatnice  troškova ovjere dokumentacije,
taksi za upis u registre, plaćenih pristojbi
i  drugih  troškova  nastalih  prilikom
osnivanja i registracije djelatnosti.

Dokumentacija  ne  smije  biti  starija  od  6
mjeseci, a može biti dostavljena u originalu ili
kao ovjerena preslika. 

Članak 6.
(Uvjeti isplate potpora)

Nakon  što  Povjerenstvo  obradi  svaku
pojedinačnu  prijavu  korisnika  za  potporu  po
ovoj poticajnoj mjeri, utvrditi će zadovoljava li
prijava korisnika uvjete za ostvarivanje prava
na potporu.
Za  korisnike  koji  su  zadovoljili  uvjete  za
ostvarivanje  potpore  Povjerenstvo  će  donijeti
odluku o isplati potpore, a isplata s predviđene
pozicije  proračuna Općine Posušje izvršiti  će
se jednokratno.
Za  korisnike  koji  nisu  zadovoljili  uvjete  za
ostvarivanje  potpore  Povjerenstvo  će  donijeti
odluku  kojom  odbija  njihovu  prijavu,  a
korisnici na takvu odluku mogu uložiti  žalbu
na protokol Načelnika.

Članak 7.
(Visina potpore i način financiranja)

Visina potpore za sve gospodarske djelatnosti
registrirane  u  tekućoj  godini  na  području
općine Posušje iznosi: 
 Za  fizičke  osobe,  obrtnike  –  do

maksimalno 500, 00 KM 
 Za pravne osobe, gospodarska društva –

do maksimalno 1000,00 KM
Potpora  se  odnosi  na  subvencioniranje
troškova ovjere dokumentacije, taksi za upis u
registre,  plaćenih  pristojbi  i  drugih  troškova
nastalih  prilikom  osnivanja  i  registracije
djelatnosti  na  temelju  dostavljenih  dokaza
troškova.

Članak 8.
Podrška očuvanju tradicionalnih i starih
obrta i djelatnosti koje se mogu obavljati

kao domaća radinost
Mjera se realizira kroz sufinanciranje potreba
fizičkih  osoba,  obrtnika  koji  obavljaju
djelatnosti  od  značaja  za  očuvanje  i  zaštitu
tradicionalnih i starih obrta te djelatnosti koje
se  mogu  obavljati  kao  domaća  radinost  u
suradnji  s  relevantnim partnerima s  područja
općine Posušje.

Članak 9.
(Korisnici poticajne mjere)

Korisnici  poticajne  mjere  su  fizičke  osobe  s
prebivalištem na području općine Posušje koje
imaju registriran obrt – tradicionalni i stari obrt
prema Uredbi  o  zaštiti  tradicionalnih  i  starih
obrta (''Službene novine Federacije BiH'', broj:
66/09, 38/10 i 16/12) odnosno djelatnost koja
se može obavljati kao domaća radinost prema
Pravilniku  o  djelatnostima  koje  se  mogu
obavljati  kao  domaća  radinost  (''Službene
novine FBiH'', broj: 61/09 i 12/12).
Fizičke  osobe,  obrtnici  moraju  imati
prebivalište  na  području  općine  Posušje,
moraju imati registriran obrt najmanje 2 (dvije)
godine  do  dana  objave  Javnog poziva,  te  ne
smiju biti korisnici potpore po istom temelju u
posljednje  3  (tri)  godine  od  dana  objave
Javnog poziva.
Prijava  korisnika  na  poticajnu  mjeru  vrši  se
podnošenjem zahtjeva  na  protokol  Načelnika
uz  obavezno  prilaganje  dokazne
dokumentacije:
 Uvjerenje o mjestu prebivališta (CIPS),
 Rješenje o registraciji obrta,
 Uvjerenje  o  poreznoj  registraciji  -  ID

broj,
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 Prijava  na  obavezna  osiguranja  u
Poreznoj upravi Federacije BiH,

 Potvrda  Općine  Posušje  da  nije  bio
korisnik  potpore  po  istom  osnovu  u
protekle  3  (tri)  godine  (original  ili
ovjerena kopija),

 Potvrda o otvorenom računu ili Ugovor
o  otvorenom računu u  poslovnoj  banci
na koji će se sredstva doznačiti,

 Fiskalni  računi  za  nabavku
repromaterijala,  materijala  i  opreme
potrebne  za  obavljanje  registrirane
djelatnosti

Dokumentacija  ne  smije  biti  starija  od  6
mjeseci, a može biti dostavljena u originalu ili
kao ovjerena preslika. 

Članak 10.
 (Uvjeti isplate potpora)

Nakon  što  Povjerenstvo  obradi  svaku
pojedinačnu  prijavu  korisnika  za  potporu  po
ovoj poticajnoj mjeri, utvrdit će zadovoljava li
prijava korisnika uvjete za ostvarivanje prava
na potporu.
Za  korisnike  koji  su  zadovoljili  uvjete  za
ostvarivanje  potpore  Povjerenstvo  će  donijeti
odluku o isplati potpore, a isplata s predviđene
pozicije  proračuna Općine Posušje izvršiti  će
se jednokratno.
Za  korisnike  koji  nisu  zadovoljili  uvjete  za
ostvarivanje  potpore  Povjerenstvo  će  donijeti
odluku  kojom  odbija  njihovu  prijavu,  a
korisnici na takvu odluku imaju pravo uložiti
žalbu na protokol Načelnika.

Članak 11.
(Visina potpore i način finaciranja)

Visina  potpora  za  sve  obrte  koji  se  bave
tradicionalnim  i  starim  obrtima  odnosno
djelatnostima  koje  se  mogu  obavljati  kao
domaća radinost, a  posluju na području općine
Posušje iznosi maksimalno 500,00 KM.
Potpora se odnosi na subvencioniranje nabavke
repromaterijala,  materijala  i  opreme potrebne
za obavljanje registrirane djelatnosti.
Subvencija  se  odobrava  na  temelju
dostavljenih  dokaza  i  to  fiskalnih  računa
izdanih  u  tekućoj  godini  za  koju  je  mjera
predviđena.

Članak 12.
Podrška ženama poduzetnicama

Cilj  ove poticajne mjere  je  pružanje  podrške
ženama poduzetnicama kako bi lakše došle do

potrebnih  izvora  financiranja  za  realizaciju  i
nadogradnju svojih poslovnih ideja.
S  ciljem  pružanja  potpore  ženama
poduzetnicama, radi njihova pozicioniranja na
tržištu  i  održivog  samozapošljavanja,  ova
poticajna  mjera  namijenjena  je  pružanju
potrebne  podrške  svim  gospodarskim
subjektima registriranima na području  općine
Posušje u kojima jedna ili više žena posjeduju
najmanje  51% kapitala  gospodarskog društva
ili su žene registrirane vlasnice obrta.
Općina  Posušje  putem  Javnog  poziva,  a  do
utroška  sredstava,  sufinancira  troškove
nabavke  repromaterijala,  materijala  i  opreme
potrebne za obavljanje registrirane djelatnosti.

Članak 13.
        (Korisnici poticajne mjere)

Korisnici  poticajne  mjere  su  žene  s
prebivalištem na području općine Posušje koje
imaju registriran obrt ili  jedna ili  više žena s
područja  općine  Posušje  koje  posjeduju
najmanje 51% kapitala gospodarskog društva. 
Fizičke  osobe  moraju  imati  prebivalište  na
području  općine  Posušje,  moraju  imati
registriran  obrt  odnosno gospodarsko društvo
najmanje  2  (dvije)  godine  do  dana  objave
Javnog  poziva,  te  ne  smiju  biti  korisnici
potpore po istom temelju u posljednje 3 (tri)
godine od dana objave Javnog poziva.
Prijava  korisnika  na  poticajnu  mjeru  vrši  se
podnošenjem zahtjeva  na  protokol  Načelnika
uz  obavezno  prilaganje  dokazne
dokumentacije:
 Uvjerenje o mjestu prebivališta (CIPS),
 Rješenje o registraciji djelatnosti,
 Uvjerenje o poreznoj registraciji - ID broj,

 Prijava  na  obavezna  osiguranja  u
Poreznoj upravi Federacije BiH,

 Potvrda  Općine  Posušje  da  nije  bio
korisnik  potpore  po  istom  osnovu  u
protekle 3 (tri) godine,

 Potvrda o otvorenom računu ili Ugovor
o  otvorenom računu u  poslovnoj  banci
na koji će se sredstva doznačiti,

 Fiskalni  računi  za  nabavku
repromaterijala,  materijala  i  opreme
potrebne  za  obavljanje  registrirane
djelatnosti.

Dokumentacija  ne  smije  biti  starija  od  6
mjeseci, a može biti dostavljena u originalu ili
kao ovjerena preslika. 

Članak 14.
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(Uvjeti isplate potpora)
Nakon  što  Povjerenstvo  obradi  svaku
pojedinačnu  prijavu  korisnika  za  potporu  po
ovoj poticajnoj mjeri, utvrdit će zadovoljava li
prijava korisnika uvjete za ostvarivanje prava
na potporu.
Za  korisnike  koji  su  zadovoljili  uvjete  za
ostvarivanje  potpore  Povjerenstvo  će  donijeti
odluku o isplati potpore, a isplata s predviđene
pozicije  proračuna Općine Posušje izvršiti  će
se jednokratno.
Za  korisnike  koji  nisu  zadovoljili  uvjete  za
ostvarivanje  potpore  Povjerenstvo  će  donijeti
odluku  kojom  odbija  njihovu  prijavu,  a
korisnici na takvu odluku imaju pravo uložiti
žalbu na protokol Načelnika.

Članak 15.
(Visina potpore i način financiranja)

Visina  potpore  za  sve  djelatnosti  čiji  su
nositelji  žene  poduzetnice  registrirane
najmanje 2 (dvije) godine na području općine
Posušje iznosi: 
 Za  fizičke  osobe  -   žene  obrtnice  do

maksimalno 550, 00 KM 
 Za pravne osobe - gospodarska društva u

kojima  žena/žene  posjeduju  najmanje
51% kapitala gospodarskog društva – do
maksimalno 1100,00 KM

Potpora  se  odnosi  na  subvencioniranje
troškova  nabavke  repromaterijala, materijala i
opreme  potrebne  za  obavljanje  registrirane
djelatnosti.
Subvencija  se  odobrava  na  temelju
dostavljenih  dokaza  i  to  fiskalnih  računa
izdanih  u  tekućoj  godini  za  koju  je  mjera
predviđena.

DIO TREĆI - ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 16.
(Povjerenstvo za provedbu Javnog poziva za

poticajne mjere u poduzetništvu)
Temeljem odredbi ovog Pravilnika Načelnik će
imenovati  Povjerenstvo  za  provedbu  Javnog
poziva  za  poticajne  mjere  u  poduzetništvu.
Povjerenstvo ima 3  člana,  od kojih je jedan
predsjednik Povjerenstva.
Povjerenstvo uz obveze propisane Člankom 2.
ovog Pravilnika ima i sljedeće ovlasti i obveze:
 Raspoređivanje  raspoloživih proračunskih

sredstava na postojeće tri poticajne mjere
iz Članka 1. ovog Pravilnika,

 pripremanje i raspisivanje Javnog poziva
za  poticajne  mjere  u  poduzetništvu  do

15. veljače tekuće godine za tu godinu, a
najkasnije  45  dana  od  dana  usvajanja
Proračuna  Općine  Posušje  ukoliko
Proračun  ne  bude  usvojen  do  01.
siječnja,

 vrednovanje svake pojedinačne pristigle
prijave po poticajnoj mjeri,

 donošenje  odluke  o  dodjeli  potpore  ili
odbacivanju  ili  odbijanju  prijave
korisnika,

 formiranje konačne rang liste korisnika 
poticajnih sredstava i njena objava na 
službenoj web stranici i oglasnoj ploči 
Općine Posušje,

 podnošenje Načelniku pismenog izvješća
i  rang  liste  svih  korisnika  potpora
poticajnih  mjera  po  utrošku  predviđnih
sredstava za tekuću godinu.

Članak 17.
(Javni poziv za poticajne mjere u

poduzetništvu)
Javni poziv obavezno sadrži:
 iznos ukupno predviđenih financijskih

sredstava za poticajne mjere u
poduzetništvu predviđen proračunom
Općine Posušje za tekuću godinu,

 iznos financijskih sredstava namjenjen
pojedinačnim mjerama iz Članka 1. ovog
Pravilnika,

 opće i posebne uvjete koje podnositelji
prijava moraju ispuniti kako bi postali
korisnici potpora,

 popis  obvezne  dokumentacije  koja  se
podnosi uz prijavu na Javni poziv,

 način, mjesto i rokove dostave prijava na
Javni poziv.

Javni  poziv  se  objavljuje  na  službenoj  web
stranici i oglasnoj ploči Općine Posušje i ostaje
otvoren  do  utroška  sredstava  po  svakoj
pojedinoj mjeri. 
Obavijest o utrošku sredstava objavit će se na
službenoj web stranici i oglasnoj ploči Općine
Posušje.
Svaka  prijava  zaprimljena  po  javnom pozivu
samostalno  se  obrađuje  i  vrednuje  od  strane
Povjerenstva iz Članka 16. ovog Pravilnika.
Podnositelji  mogu  podnijeti  prijavu  za  samo
jedan od navedenih oblika podrške.

Članak 18.
(Objava i stupanje na snagu)
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Ovaj  Pravilnik  objavljuje  se  u  Službenom
glasniku  Općine  Posušje  i  stupa  na  snagu
danom objave.

               Bosna i Hercegovina
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE

ŽUPANIJA ZAPADNOHERCEGOVAČKA
               OPĆINA POSUŠJE
                Općinski načelnik

Broj: 01-19/20                            OPĆINSKI  NAČELNIK
Posušje, 13.01.2020.godine          Branko Bago, v.r.      

    ________________________________________
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S A D R Ž A J

 OPĆINSKI NAČELNIK

1. Pravilnik o poticajnim mjerama   
poduzetništvu općine Posušje.......................1

   ___________________________________

IZDAJE: OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE POSUŠJE, Ul. Fra Grge Martića 30
                                         Službeni glasnik općine Posušje izlazi po potrebi.

Godišnja pretplata iznosi 100 KM, a uplaćuje se na žiro račun općine Posušje broj: 3382002200101010
                                                UREĐUJE: Branka Milićević, dipl.iur


