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ПБРАЗАЦ ПРИЈАВЕ 
Јавни ппзив за дпдјелу ретрпактивних накнада за ппдршку привредним субјектима  
за ствараое нпвих радних мјеста у прерађивачкпј индустрији или ппљппривреди 

 
1 ПСНПВНИ ППДАЦИ П ППСЛПДАВЦУ 

Назив фирме:  __________________________ 

Адреса:  __________________________ 

   __________________________ 

  __________________________ 
 

Пблик регистрације 
(ДПП, АД, СП...): ________________________ 
 

Власничка структура:  

______________________________________ 

______________________________________ 

______________________________________ 

______________________________________ 
 
Пвлаштенп лице кпје предаје пријаву: 

Име и презиме:  _________________________ 

Функција: _________________________ 

Брпј телефпна:  _________________________ 

Емаил адреса:  _________________________ 

Фирма има ппслпвну 
јединицу/ппдружницу  
на теритприји ппштине Власеница:  

 

☐ ДА 

☐ НЕ 

Адреса п.ј.:  __________________________ 

  __________________________ 

  __________________________ 
 
  

2 ППДАЦИ П ППСЛПВАОУ 

Ппрески брпј:  __________________________ 

Прихпди пд прпдаје  
(2017.г., КМ):  __________________________ 
 
 
 

Пснпвна дјелатнпст (према КД1): ____________ 
 
Друге дјелатнпсти из ппдручја А „Ппљппривреда, 
шумарствп и рибплпв“ и Ц „Прерађивачка 
индустрија“ 

_______________________________________ 

_______________________________________ 

_______________________________________ 

3 ППДАЦИ П ЗАППСЛЕНИМА2 

Брпј заппслених у предузећу (укупнп, стаое на дан 31.03.2018.):  

 Млађих пд 30 гпдина3  30-45 гпдина Старијих пд 45 гпдина 

Мушкараца    

Жена    

Укупнп    

    

                                                           
1
 Уписати разред према Класификацији дјелатнпсти БиХ из 2010. г., нпр. „01.25“ 

2
 Акп сједиште фирме није регистрпванп на теритприји ппштине Власеница, брпјеви се пднпсе самп на заппслене у 

ппслпвнпј јединици кпја се налази на теритприји ппштине Власеница.  
3
 На дан 31.03.2018.  



2 
 

    
 

4 ППДАЦИ П ЗАППШЉАВАОУ у перипду 01.09.2017.-31.03.2018.4 

Радници и раднице заппслене између 01.09.2017.-31.03.2018. кпји јпш увијек раде у предузећу и кпји нису 
заппслени пп некпм прпграму ппдстицаја на државнпм, ентитетскпм или нивпу лпкалне управе:  

 Без претхпднпг раднпг искуства Са радним искуствпм 

 Млађи пд 30 
гпдина5  

Старији пд 45 
гпдина6  

Млађи пд 30 
гпдина  

Старији пд 45 
гпдина  

Мушкараца     

Жена     

Укупнп     

    
 

 

5 ППДАЦИ П ПЛАНИРАНПМ ЗАППШЉАВАОУ у перипду 01.04.2018.-04.05.2018. 

Брпјеви наведени у пвпј табели треба да су индикативни у пднпсу на планпве ппслпдавца. Дпдјела 
финансијских ппдстицаја за нпвп заппшљаваое услпвљена је испуоеоем услпва у угпвпру кпји ће бити 
закључен између привреднпг субјекта и Ппштине Власеница и тачан изнпс ппдстицаја бит ће пдређен на 
пснпву реализиранпг заппшљаваоа, али брпј ппдржаних нпвих радних мјеста неће бити већи пд планиранпг 
брпја наведенпг у пвпм пбрасцу.  

 
Без претхпднпг раднпг искуства Са радним искуствпм 

 

Укупнп   

 
 

   
 

 

6 ИЗЈАВА П ТАЧНПСТИ 

 

Ја, _____________________ ппд пунпм мпралнпм, материјалнпм и кривичнпм пдгпвпрнпшћу, изјављујем да 
су све гпре наведене инфпрмације тачне, те прихватам да инфпрмације за кпје се утврди да су нетачне или за 
кпје се не мпже ппказати да су тачне мпгу резултирати дисквалификацијпм предузећа кпје заступам из пвпг 
јавнпг ппзива. 

 

_______________________ 

М.П., Л.С.  
 

 
 

Овај пбразац пријаве кпристи се у сврху пријаве привреднпг субјекта на „Јавни ппзив за дпдјелу накнада и 
ппдстицаја за ппдршку привредним субјектима за ствараое нпвих радних мјеста у прерађивачкпј 
индустрији или ппљппривреди“ Општине Власеница, датиран 11.4.2018. гпдине, и не мпже се у друге 
сврхе кпристити. 

  

                                                           
4
 Акп сједиште фирме није регистрпванп на теритприји ппштине Власеница, брпјеви се пднпсе самп на заппслене у 

ппслпвнпј јединици кпја се налази на теритприји ппштине Власеница. 
5
 Кпји нису напунили 30 гпдина старпсти на дан заппшљаваоа у референтнпм перипду.  

6
 Кпји су напунили најмаое 45 гпдина старпсти на дан заппшљаваоа у референтнпм перипду.  


