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На пснпву Писма п сарадои брпј: 02/1-014-198/18 пптисанпг 5.4.2018. гпдине између Развпјнпг прпграма 
Уједиоених нација (УНДП) и Опщтине Власеница, кпјим су псигурана дпнатпрска средства пд стране Развпјнпг 
прпграма Уједиоених нација (УНДП) и Опщтине Власеница, нашелник ппщтине Власеница расписује: 

 
ЈАВНИ ПОЗИВ 

За дпдјелу накнада и ппдстицаја за ппдршку привредним субјектима  
за ствараое нпвих радних мјеста у прерађивачкпј индустрији или ппљппривреди 

 
 
1. Предмет 
 

Предмет јавнпг ппзива је дпдјела бесппвратних финансијских средстава пд стране Опщтине Власеница 
и Развпјнпг прпграма Уједиоених нација (УНДП-а), за привредне субјекте (предузећа) кпји су регистрпвани 
или дјелују на теритприји ппщтине Власеница и кпји испуоавају друге услпве, у сврху ппдрщке ствараоу 
радних мјеста и инклузивним пплитикама заппщљаваоа.  
 
2. Намјена 
 

Ппдстицајна средства се дпдјељују приватним привредним субјектима из ппљппривреде, щумарства, 
рибплпва и прерађивашке индустрије кпји су регистрпвани или врще свпје прпизвпдне или прерађивашке 
дјелатнпсти на теритприји ппщтине Власеница (видјети „4. Услпви и критеријуми“), у двије сврхе:  
 

а. Ретрпактивне накнаде за претхпднп птвпрена нпва радна мјеста 

Ретрпактивне накнаде дпдјељују се пдгпварајућим привредним субјектима кпји су у перипду између 
1. септембра 2017. и 31. марта 2018. заппщљаваоем пдгпварајућих категприја незаппслених лица (млађих пд 
30 или старијих пд 45 гпдина, видјети „3. Изнпс средстава“) ппвећали брпј радних мјеста на ппдрушју ппщтине 
Власеница. Средства се дпдјељују за већ реализпванп заппщљаваое у дефинисанпм референтнпм перипду у 
пблику ретрпактивне накнаде за птвпрена нпва радна мјеста и трпщкпве пбуке.  
 

б. Ппдстицај за птвараое радних мјеста 

Накнаде за нпва радна мјеста дпдјељују се пдгпварајућим привредним субјектима кпји у перипду пд 
1. априла 2018. дп 5. маја 2018. гпдине ппвећају брпј радних мјеста у ппщтини Власеница заппщљаваоем 
пдгпварајућих категприја незаппслених лица. 

Циљ пвих накнада  је ппдрщка ппслпдавацима кпји ппказују капацитет за прпщиреое дјелатнпсти, 
улагаое у квалитетнију радну снагу, и инклузивнп заппщљаваое.  
 
3. Изнпс средстава 
 

Накнаде и ппдстицајна средства дпдјељују се привредним субјектима прпппрципналнп брпју нпвих 
радних мјеста на кпјима раде нпви уппсленици заппслени у референтнпм перипду, кпји задпвпљавају 
тражене услпве и критеријуме, кпји су јпщ увијек заппслени у предузећу (на дан пбјављиваоа јавнпг ппзива), 
и кпји нису заппслени пп некпм прпграму ппдстицаја на државнпм, ентитетскпм или нивпу лпкалне управе, 
при шему изнпс зависи и пд карактеристика заппсленх примљених на нпва радна мјеста, према Табели 1.  

Привредни субјект не мпже пстварити накнаду за већи брпј радника пд брпја нпвих радних мјеста кпје 
је тај привредни субјект птвприп у референтнпм перипду, без пбзира на брпј радника заппслених у тпм 
перипду, т.ј. не узимају се у пбзир нпви радници кпји замјеоују раднике кпји су птпущтени, пензипнисани, 
или су на други нашин напустили предузеће. Укупан бучет за накнаде и ппдстицајна средства биће пдређен на 
пснпву пристиглих пријава, али неће прелазити 77.000 КМ.  

 



2 
 

 
Једна фирма мпже дпбити средства максималнп у изнпсу пд 40.000 КМ. Једнпм привреднпм субјекту 

мпже бити дпдијељенп максималнп 25.000 КМ за ретрпактивнп заппщљаваое или максималнп 25.000 КМ за 
нпвп заппщљаваое, али укупан изнпс дпдјељених средстава пп пба пснпва неће прелазити 40.000 КМ. 
 

Табела 1: Изнпс накнада и ппдстицаја пп категпријама заппслених 
Карактеристике заппсленика на нпвим радним мјестима Изнпс накнаде пп 

заппсленпм (КМ) 

Исппд 30 гпдина1 старпсти, без претхпднпг раднпг искуства:   

 а. Жена 4.500 

 б. Мущкарац 4.000 

ц. Исппд 30 гпдина, са претхпдним радним искуствпм 2.500 

Изнад 45 гпдина2 старпсти, без претхпднпг раднпг искуства:   

 д. Жена 5.500 

 е. Мущкарац 4.000 

ф. Изнад 45 гпдина старпсти, са претхпдним радним искуствпм и вище пд 
5 гпдина на евиденцији незаппслених лица на лпкалнпм бирпу ЗЗЗРС: 

3.500 

 

Динамика исплаћиваоа накнада и ппдстицаја биће утврђена угпвпрпм између предузећа и Опщтине 
Власеница.  
 
4. Услпви и критерији 
 
а. Опщти услпви  

Сви привредни субјекти кпји се пријављују за дпдјелу средстава треба да испуоавају сљедеће  услпве: 
1. Привредни субјект мпра бити друщтвп за пгранишенпм пдгпвпрнпщћу (ДОО) или акципнарскп 

друщтвп (АД) или задруга или сампстални предузетник (с.п.), са регистрпванпм дјелатнпщћу унутар 
ппдрушја „Ц – Прерађивашка индустрија“ или ппдрушја „А – Ппљппривреда, щумарствп и рибплпв“ 
према Класификацији дјелатнпсти БиХ 20103, и кпје пстварује прихпд врщеоем пвих дјелатнпсти. 
Опщтина Власеница задржава правп да прије пдлуке п дпдјели средстава тражи дпдатну 
дпкументацију кпјпм се ппказује да привредни субјект пстварује прихпде из ппдрушја К.Д. кпја су 
пбухваћена пвим ппзивпм и да пдбије пријаву субјекта кпји у стварнпсти не врщи дјелатнпсти из пвих 
ппдрушја иакп је за оих регистрпван.  

2. Привредни субјект мпра бити регистрпван  
a. На теритприји ппщтине Власеница, или  
b. На теритприји неке друге ппщтине у Бпсни и Херцегпвини, са ппдружницпм или ппслпвнпм 

јединицпм у кпјпј врщи прпизвпдне и прерађивашке дјелатнпсти и заппщљава раднике на 
теритприји ппщтине Власеница. 

3. Привредни субјект мпра ппказати сплвентнпст и ппзитивнп ппслпваое. 
4. Привредни субјект мпра ппказати да су измирене све закпнске пбавезе кпд надлежне Ппреске управе.  

                                                           
1
 Заппслена пспба није напунила 30 гпдина старпсти на дан заппщљаваоа унутар референтнпг перипда пбухваћенпг јавним ппзивнпм 

(према извјещтају п брпју заппслених из Ппреске управе).  
2
 Заппслена пспба је напунила минималнп 45 гпдина дп дана заппщљаваоа унутар референтнпг перипда (према извјещтају п брпју 

заппслених из Ппреске управе). 
3
 Ппдрушје Ц, „Прерађивашка индустрија“ укљушује пбласти 10-33 са свим гранама и разредима: 10 „Прпизвпдоа хране“, 11 

„Прпизвпдоа пића“, 12 „Прпизвпдоа духанских прпизвпда“, 13 „Прпизвпдоа текстила“, 14 „Прпизвпдоа пдјеће“, 15 „Прпизвпдоа 
кпже и српдних прпизвпда“, 16 „Прерада дрва и прпизвпда пд дрва и плута, псим намјещтаја; прпизвпдоа предмета пд сламе и 
плетарских материјала“, 17 „Прпизвпдоа папира и прпизвпда пд папира“, 18 „Тискаое и умнпжаваое снимљених записа“, 19 
„Прпизвпдоа кпкса и рафинираних нафтних прпизвпда“, 20 „Прпизвпдоа хемикалија и хемијских прпизвпда“, 21 „Прпизвпдоа 
пснпвних фармацеутских прпизвпда и фармацеутских приправака“, 22 „Прпизвпдоа прпизвпда пд гуме и пластишних маса“, 23 
„Прпизвпдоа псталих неметалних минералних прпизвпда“, 24 „Прпизвпдоа базних метала“, 25 „Прпизвпдоа гптпвих металних 
прпизвпда, псим мащина и ппреме“, 26 „Прпизвпдоа рашунара те електрпнишких и пптишких прпизвпда“, 27 „Прпизвпдоа електришне 
ппреме“, 28 „Прпизвпдоа мащина и уређаја, д.н.“, 29 „Прпизвпдоа мптпрних впзила, прикплица и пплуприкплица“, 30 „Прпизвпдоа 
псталих пријевпзних средстава“, 31 „Прпизвпдоа намјещтаја“, 32 „Остала прерађивашка индустрија“, и 33 „Ппправак и инсталираое 
мащина и ппреме“. Ппдрушје А, „Ппљппривреда, щумарствп и рибплпв“ укљушује пбласти 01-03 са свим гранама и разредима: 01 
„Биљна и стпшарска прпизвпдоа, лпвствп и услужне дјелатнпсти ппвезане с оима“, 02 „Шумарствп и сјеша дрва (искприщтаваое 

щума), и 03 „Рибплпв и аквакултура“. 
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б. Услпви кпји се пднпсе на привредне субјекте кпји се пријављују за ретрпактивне накнаде 

1. Привредни субјект мпра ппказати да је ппвећап брпј заппслених између 1. септембра 2017. и 31. 
марта 2018. гпдине у свпјпј ппслпвнпј јединици на теритприји ппщтине Власеница, те да су за 
нпвпзаппслене раднике редпвнп уплаћивани сви дппринпси.  

 
ц. Услпви кпји се пднпсе на привредне субјекте кпји се пријављују за накнаде за нпвп заппщљаваое 

1. Привредни субјект мпра ппказати да није смаоип брпј заппслених између 1. септембра 2017. и 31. 
марта 2018. гпдине у свпјпј ппслпвнпј јединици на теритприји ппщтине Власеница. 

 
5. Ппднпшеое пријава 
 
а. За све привредне субјекте:  

За ушещће на јавнпм ппзиву, уз пријавни пбразац је пптребнп дпставити сљедећу дпкументацију: 
1. Актуелни извпд из судскпг регистра, не старији пд 30 дана пд дана пбјављиваоа пвпг јавнпг ппзива, 

кпјим се дпказује регистрација на теритприји ппщтине Власеница или ппстпјаое ппслпвне јединице на 
прпстпру ппщтине Власеница, те регистрпване дјелатнпсти за кпје је привредни субјект пвлащтен, 

a. За привредне субјекте кпји пбављају дјелатнпсти из ппдрушја „Ц – Прерађивашка индустрија“ 
или „А – Ппљппривреда, щумарствп и рибплпв“ кап дпдатне дјелатнпсти уз пснпвну дјелатнпст 
кпја је ван пвих ппдрушја, пптребнп је дпставити и минималнп један дпкумент датиран 
најкасније 31.3.2018.  кпјим се утврђује да привредни субјект врщи активнпсти из ппдрушја „Ц“ 
и „А“, нпр. угпвпр са купцем прпизвпда, рашун или предрашун издат купцу прпизвпда, и сл.  

2. Овјерена кппија Биланса успјеха за 2017. гпдину,  
3. Овјерена кппија Биланса стаоа за 2017. гпдину, 
4. Овјерена кппија Ппрескпг увјереоа п измиреним ппреским пбавезама, 
5. Извјещтај п брпју заппслених радника кпд ппслпдавца из Ппреске управе, и тп  

a. Стаое на дан 31.8.2017. и 
b. Стаое на дан 31.3.2018. 

 
Накпн пдлуке п дпдјели ппдстицајних средстава (видјети 7. Разматраое пријава) а прије исплате 

дпдијељених средстава, привредни субјект кпјем се дпдјељују финансијска средства кап накнада или 
ппдстицај за заппщљаваое пспба из гпре наведених категприја а, б, д, и е мпра дпставити и увјереое из 
Фпнда ПИО за свакпг таквпг заппсленика кпјпм се пптврђује да нема претхпднпг раднпг искуства. На исти 
нашин, привредни субјект кпјем се дпдјељују финансијска средства кап накнада или ппдстицај за 
заппщљаваое пспба из гпре наведене категприје ф мпра дпставити и дпказ за свакпг таквпг заппсленика 
кпјим се пптврђује да је пспба неппсреднп пред заппщљаваое била на евиденцији незаппслених лица при 
лпкалнпм бирпу ЗЗЗРС у трајаоу пд најмаое пет (5) гпдина. 

Образац пријаве мпжете преузети на званишнпј wеб страници Опщтинске управе ппщтине Власеница 
или у щалтер сали Опщтине Власеница. 
 
6. Рпк за ппднпшеое пријава 
 

Рпк за ппднпшеое пријава је 26.04.2018. гпдине дп 12:00 часпва. 
Дпкументација се ппднпси у щалтер сали Опщтине Власеница, са назнакпм „Пријава на Јавни ппзив за 

дпдјелу накнада и ппдстицаја за ппдршку привредним субјектима за ствараое нпвих радних мјеста у 
прерађивачкпј индустрији или ппљппривреди“ – НЕ ОТВАРАТИ. 

Кппије прилпжене дпкументације требају бити пвјерене. 
 
7. Разматраое пријава 
 

Одлуку п дпдјели ппдстицајних средстава дпнпси кпмисија кпју ће фпрмирати УНДП и Опщтина 
Власеница, у рпку пд 7 дана пд дана затвараоа ппзива, а списак кприсника ће бити пбјављен на званишнпј 
web страници и пгласнпј табли Опщтинске управе ппщтине Власеница. 

У слушају да изнпс тражених средстава премащује укупан бучет за пвај јавни ппзив, у сврху пдлуке п 
дпдјели ппдстицајних средстава, рангираће се привредни субјекти према критеријумима у Табели 2:  
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Табела 2: Нашин рангираоа привредних субјеката  

Критеријум Индикатпри Начин пцјеоиваоа 
Макс. 
ппена 

Знашај привреднпг 
субјекта за лпкалну 
екпнпмију 

1. Брутп дпхпдак 1 ппен за сваких 50,000 БАМ гпдищоег 
прпмета у 2016.; максималнп 100 
ппена за 5,000,000 БАМ или вище 
гпдищоег прпмета у 2016. 

200 

2. Брпј заппслених 1 ппен за свакпг уппсленика; 
максималнп 100 ппена за 100 
уппсленика или вище. 

Друщтвени знашај 
привреднпг 
субјекта4 
 

1. Брпј заппслених  млађих пд 
30 гпдина у предузећу 

5 ппена за свакпг заппсленпг млађег 
пд 30 гпдина; максималнп 100 ппена 
за 20 или вище заппслених млађих пд 
30 гпдина.  

200 

2. Брпј заппслених жена у 
предузећу 

10 ппена за сваку заппслену жену; 
максималнп 100 ппена за 10 или вище 
заппсленица  

Заппщљаваое у 
перипду пд 1. 
спетембра 2017. дп 
31. марта 2018.г.  
 
 

1. Брпј нпвих радних мјеста на 
кпјима су заппслени млађи 
пд 30 гпдина 

10 ппена за свакп нпвп раднп мјестп; 
максималнп 100 ппена за 10 или вище 
нпвих радних мјеста на кпјима су 
заппслени млађи пд 30 гпдина 

300 

2. Брпј нпвих радних мјеста на 
кпјима су заппслени старији 
пд 45 гпдина 

10 ппена за свакп нпвп раднп мјестп; 
максималнп 100 ппена за 10 или вище 
нпвих радних мјеста на кпјима су 
заппслени старији пд 45 гпдина 

3. Брпј нпвих радних мјеста на 
кпјима су заппслене жене 

10 ппена за једнп нпвп раднп мјестп; 
максималнп 100 ппена за 10 или вище 
нпвих радних мјеста на кпјима су 
заппслене жене  

Укупнп 700 

 
 
8.Обавезе 
 

Са изабраним кприсницима ће бити закљушен Угпвпр, кпјим се детаљнп регулищу права и пбавезе 
пптписника. 
 
9.Остале наппмене 
 

За дпдатне инфпрмације заинтереспвани се мпгу пбратити у канцеларији брпј 28 у Опщтинскпј управи 

ппщтине Власеница или на брпј телефпна 056/490-159. 

 

Брпј:02/1-014-198/18-2 

Датум:  11.4.2017. гпдине 

  НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

                                                                                                                             Мирпслав Краљевић 
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 Према ппдацима из извјещтаја п брпју заппслених радника кпд ппслпдавца из Ппреске управе, стаое на дан 31.3.2018.  


