
РЕПУБЛИКА СРПСКА 
ОПШТИНА МИЛИЋИ 
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 
 
Број: 02-020-135/17 
Датум: 05.12.2017. год. 
 
 
На основу члана 59. став (1) тачка 21) Закона о локалној самоуправи („Службени гласник 
Републике Српске“ број 97/16) и члана 68. Став (1) тачка 33) Статута Општине Милићи 
(„Службени гласник Општине Милићи“ број 5/17) Начелник општине д о н о с и  

 

О Д Л У К У 
о резултатима Јавног позива за додјелу ретроактивних накнада 

 за подршку привредним субјектима за стварање нових радних мјеста 
у прерађивачкој индустрији или пољопривреди 

 
 
(1)У складу са Јавним позивом за додјелу ретроактивних накнада за подршку привредним 
субјектима за стварање нових радних мјеста у прерађивачкој индустрији или пољопривреди, 
утврђена је ранг листа привредних субјеката којима се додјељују ретроактивне накнаде: 

1. Компанија „БОКСИТ“ а. д. Милићи ,                                                                    25.000,00 КМ 

2. ДOO „WOOD-IMPEX“ Милићи,                                                                               3.000,00 КМ 

3. Услужна радња „AGRO-DŽS“ Слађана Павловић, с.п., Милићи                        2.000,00 КМ                       

4. Фарма за узгој пилића  „EMRE“ Халид Дедић, с.п., Mилићи                               4.500,00 КМ 

5. „SAMATINI“ д.o.o., Милићи                                                                                   17.500,00 КМ  

(2) Са привредним субјектима којима су додјељене ретроактивне накнаде, Начелник општине 
ће закључити уговоре о додјели ретроактивних накнада, којима се регулишу права и обавезе 
даваоца и корисника ретроактивне накнаде. 

О б р а з л о ж е њ е   
 

Горе наведени привредни субјекти, уредно су се пријавили на Јавни позив за додјелу 
ретроактивних накнада за подршку привредним субјектима за стварање нових радних мјеста у 
прерађивачкој индустрији или пољопривреди, објављен дана 17.10.2017. год. С обзиром да су 
поменути привредни субјекти испунили услове Јавног позива, та да им је на основу достављних 
Увјерења о подацима регистрованим у матичној евиденцији осигураника                                                                                                                                      
Фонда за пензијско и инвалидско осигурање утврђен припадајући износ ретроактивне накнаде, 
одлучено је као у диспозитиву ове Одлуке. 
 
Поука о правном лијеку: На ову Одлуку може се уложити приговор Начелнику општине у року 
од осам дана од дана пријема Одлуке. 
 
Достављено: 
1. Компанија „БОКСИТ“ а.д. Милићи, 
2. ДОО „WOOD-IMPEX“ Милићи, 
3. Услужна радња „AGRO-DŽS“ Слађана Павловић 
4. Фарма за узгој пилића „EMRE“ Халид Дедић 
5. „SAMATINI“ д.о.о., Милићи                                                                           
6. UNDP- Сребреница,  
7. а/а. НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 
                                                                                                                              
                                                                                                                               Момир Лазаревић 



                                                                                                                          

                                                                                                                                                                                                                         

 

 

 

 

 

 
 
 


