
На основу члана 43. Закона о локалној самоуправи (“Службени гласник РС”, број 

101/04, 42/05 и 118/05), члана 4-4. Статута Општине Козарска Дубица (“Службени 

гласник Општине Козарска Дубица”, број: 5/06-пречишћен текст, 6/07, 12/07, 2/08, 

5/12. и 12/12.) и Одлуке о додјели подстицаја за запошљавање у производним 

предузећима, бр: 02-013-156/13 од 19.11.2013.године, начелник општине расписује: 

 

Јавни позив 

за подношење пријава за додјелу подстицаја за запошљавање у производним 

предузећима  

 

 

 1. Предмет позива 

 

Додјела средства за подстицај за запошљавање у производним предузећима у 

максималном износу од 2.000,00 КМ по једном новозапосленом лицу.  

Максималан износ одобреног подстицаја по једном предузећу-кориснику 

подстицаја износи 100.000,00 КМ. 

 

2. Права и услови учешћа 

 

 Право учешћа имају сва производна предузећа са сједиштем или пословном 

јединицом у Козарској Дубици која су у текућој години запослила 10 и више нових 

радника. Лица која планирају запослити, морају имати пребивалиште на подручју 

општине Козарска Дубица и да нису била запослена код послодавца који подноси 

захтјев у протеклих годину дана од дана подношења захтјева. 

 

Потребна документација: 

 

1. рјешење о регистрацији (овјерена копија), 

2. рјешење о регистрацији пореског обвезника-ЈИБ (овјерена копија), 

3. списак запослених радника издан од Пореске управе Републике Српске 

на дан 31.12. претходне године, 

4. списак запослених радника издан од Пореске управе Републике Српске 

на дан подношења захтјева, 

5. потврда о ликвидности издана од пословне банке, 

6. овјерена копија радне књижице лица које је запослено(1-5 страна), 

7. уговор о раду на неодређено вријеме са новозапосленим радницима, 

8. пријава радника у Пореској Управи Републике Српске. 

 

Обавезе послодавца-корисника средстава: 

 

- да омогући надлежним органима да прате и контролишу трајање радног 

односа и редовну уплату пореза и доприноса у трајању од двије године 

од дана потписивања Уговора, 



- да у периоду од 2 (двије) године не смањује број радника у односу на 

број запослених радника у моменту потписивања уговора, увећан за број 

новопримљених радника, 

- да сваких 6 (шест) мјесеци доставља копију обрасца за обрачун пореза и 

доприноса ( Образац 1002 – мјесечна пријава пореза по одбитку), 

- да о свакој промјени која може утицати на односе утврђене уговором 

обавијести Одјељење за привреду и друштвене дјелатности, 

- да у року од 30 дана под истим условима изврши пријем другог радника, 

ако запослени радник не задовољава у обављању радних задатака, 

једнострано раскине уговор о раду или учини тежу повреду радних 

обавеза, 

- да у случају непоштивања уговора о додјели подстицаја, у смислу 

смањења укупног броја радника тако да број новозапослених радника 

падне испод 10 (десет), изврши поврат цјелокупног износа исплаћених 

средстава подстицаја. 

 

3. Начин и рок за подношење захтјева 

 

Захтјев се подноси на прописаном обрасцу који се може добити у шалтер сали 

Општине Козарска Дубица, гдје се врши и предаја захтјева са припадајућом 

документацијом. 

 

Захтјев за додјелу подстицајних средстава се подносе до 30.11. текуће године.  

 

Детаљније информације се могу добити у: 

 

Одјељење за привреду и друштвене дјелатности           број телефона      052/416-021 

 

Образац захтјева сe може преузети на интернет страници Општине Козарска 

Дубица: www.kozarskadubica.org. 

 

 

 

Број: 01 –103-15/13    НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ: 

Датум: 22.11.2013.године      Миле Злојутро, дипл.економиста 

                                                                                                                                                

http://www.kozarskadubica.org/

