
На основу члана 7. Закона о подстицању развоја малих и средњих предузећа 

(„Службени гласник Републике Српске“, бр. 64/02 и 34/06), члана 28. Статута Општине 

Козарска Дубица-пречишћени текст, („Службени гласник Општине Козарска Дубица“, 

бр. 5/06) и члана 102. Пословника о раду Скупштине општине Козарска Дубица 

(„Службени гласник Општине Козарска Дубица“, бр. 7/05, 2/06 и 6/07),  Скупштина 

општине Козарска Дубица на 26. сједници одржаној дана 03.07. 2007. године, донијела је 

 

 

О Д Л У К У 

о подстицању инвестиција које значајно доприносе запошљавању 

 

Члан 1. 

 

 Овом Одлуком утврђују се услови, начин и поступак подршке инвестицијама које  

доприносе запошљавању, искључујући трговину. 

 

Члан 2. 

 

 Право на подстицајна средства имају правна лица чији су оснивачи домаћа и 

страна физичка и правна лица. 

  

Члан 3. 

 

 Услови које морају испунити правна лица за остваривање права на подстицајна 

средства: 

- да има сједиште на подручју општине Козарска Дубица, 

- да уредно измирује обавезе по основу пореза и доприноса у складу са законом и 

да нема неизмирених обавеза по том основу, 

- минимална вриједност инвестиције по програму запошљавања износи 500.000,00 

КМ, 

- програм запошљавања предвиђа запошљавање најмање 10 радника, 

- да се, лица која послодавац планира запослити, налазе на евиденцији Завода за 

запошљавање најмање 30 дана, од дана подношења захтјева, 

- да лица која планира запослити нису била у радном односу код корисника 

средстава у последњих годину дана, 

- да лица која послодавац планира запослити имају стално мјесто боравка на 

подручју општине Козарска Дубица. 

 

Члан 4. 

 

Износ подстицајних средстава износи 2.000 КМ бесповратно по једном 

новозапосленом раднику у области производње, а за остале дјелатности 1.000 КМ 

бесповратно по једном новозапосленом раднику. 

 

Члан 5. 

 

Захтјеви за подстицајна средства се подносе у Одјељење за привреду и друштвене 

дјелатности на основу објављеног јавног позива. 



Члан 6. 

 

Испуњеност услова из члана 3. ове Одлуке утврђује комисија од пет чланова 

економско правне струке коју именује Начелник општине, о чему се сачињава записник 

и приједлог корисника подстицајних средстава. 

 

Одлуку о додјели средстава доноси Начелник општине на приједлог комисије. 

 

 Захтјеви који не испуњавају услове из члана 3. ове Одлуке, одбацују се 

закључком. 

Члан 7. 

 

 Обавезе послодавца који буде корисник средстава подстицаја: 

- да по основу кориштења средстава подстицаја запошљавања запосли најмање 10 

незапослених лица, 

- да са новим радницима закључи уговор на неодређено вријеме, 

- прихвата обавезу да у периоду од 3 године неће смањивати број радника у односу 

на број запослених радника у моменту подношења захтјева, увећан за број 

новопримљених радника, 

- да омогући Општини да прати и контролише трајање радног односа и редовну 

уплату пореза и доприноса у трајању од 3 године, 

- у случају да радник својим радним способностима не задовољи потребе 

послодавца, послодавац може дати отказ раднику у складу са Законом о раду, а на 

његово мјесто обавезан је запослити другог радника. 

 

Члан 8. 

 

Са корисницима чији су захтјеви позитивно ријешени закључује се уговор са 

Општином о додјели подстицајних средстава на начин да се обезбједи намјенско 

кориштење средстава и осигурање поврата у случају непоштовања одредби уговора од 

стране корисника. 

 

Члан 9. 

 

 За спровођење ове Одлуке начелник Општине ће донијети посебан Правилник. 

 

Члан 10. 

 

Ова Одлука ступа на снагу 8. (осмог) дана од дана објављивања у „Службеном 

гласнику Општине Козарска Дубица“. 

 

 

Број: 02-013-105/07.                                                                      ПРЕДСЈЕДНИК 

Дана: 03.07.2007. године                                                  СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

Козарска Дубица                                                               Ранко Губић, дипл. правник 

 

 

 


