
РЕПУБЛИКА СРПСКА 

ОПШТИНА МИЛИЋИ 

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

Број:02-020-70/19 

Датум: 19.09.2019.године 

 

На основу члана 59. став (1) тачка 18) Закона о локалној самоуправи („Службени гласник 

Републике Српске“, број: 97/16 ) члана 68. став (1) тачка 29) Статута Општине Милићи 

(„Службени гласник Општине Милићи“, број: 5/17, 10/17 и 2/19) и члана 18. Правилника о 

субвенцијама за запошљавање и самозапошљавање у привреди и предузетништву 

(„Службени гласник општине Милићи“ , број: 4/19) Начелник општине д о н о с и 

 

 

О Д Л У К У  

о додјели субвенција 

 за подстицај запошљавања и самозапошљавања 

 

Члан 1. 

 

У складу са Правилником о субвенцијама за запошљавање и самозапошљавање у 

привреди и предузетништву, а на основу приједлога Комисије за разматрање захтјева за 

додјелу субвенција за запошљавање и самозапошљавање у привреди и предузетништву, 

утврђује се Коначна ранг листа субјеката којима се додјељује субвенција: 

 

Ред 
Бр. 

Подносилац пријаве 
Датум 

подношења 
пријаве 

Број пријаве 
Намјена 

кориштења 
средстава 

Приједлог 
износа 

субвенције 

1. 
ЗР „МОТО-ЕЛЕКТРО 
СЕРВИС“Слађан 
Перишић с.п. 

30.07.2019. 02-020-70-1/19 
самозапош
љавање 

3.700,00 КМ 

2. 
ЗР „WOOD PROM“ 
Немања Мимић с.п. 

13.08.2019. 02-020-70-5/19 
самозапош
љавање 

3.700,00 КМ 

3. 
ЗР „САЧ“ Бранислав 
Новаковић с.п. 

14.08.2019. 02-020-70-6/19 
Запошљава
ње - 2 
радника 

6.400,00 КМ 

4. 
Фризерско козметички 
студио „САЊА“ Сања 
Цветиновић с.п. 

08.08.2019. 02-020-70-2/19 
Запошљава
ње- 1 радник 

3.200,00 КМ 

5. 
Мушки фризер 
„ИНТАЛ“ Јелка 
Самарџић с.п. 

12.08.2019. 02-020-70-3/19 
запошљава
ње- 1 радник 

3.200,00 КМ 

6. 
Књижара-штампарија 
„КАЛИОПА“ Драгана 
Ковачевић с.п. 

13.08.2019. 02-020-70-4/19 
самозапош
љавање 

3.700,00 КМ 



Члан 2. 

Са свим корисницима којима се додјељује субвенција Начелник општине ће закључити 

уговоре о додјели субвенција којима се регулишу права и обавезе даваоца и корисника 

субвенције. 

При потписивању уговора, корисник субвенције је дужан да достави доказ о заснивању 

радног односа за лица која се запошљавају (уговор о раду, пријава на обавезно 

осигурање).  

У случају да корисник субвенције приликом потписивања није у могућности да достави 

доказе из става два овог члана, исте је дужан доставити најкасније у року од 30 дана од 

дана потписивања уговора, у противном сматраће се да је одустао од захтјева и 

потписани уговор престаје да важи. 

Члан 3. 

Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а биће објављена у „Службеном гласнику 

Општине Милићи“ и интернет страници Општине Милићи. 

 

 

       НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

                                                                         Момир Лазаревић с.р. 


