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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 

 
 

 
У складу са Јавним позивом за додјелу ретроактивних накнада за подршку привредним 
субјектима за стварање нових радних мјеста у прерађивачкој индустрији или пољопривреди, 
утврђено је да привредни субјект Фарма за узгој пилића „PILCE“ Мурат Авдић, с.п. Милићи, не 
испуњава услове за додјелу ретроактивне накнаде. 
 

О б р а з л о ж е њ е   
 
Привредни субјект Фарма за узгој пилића „PILCE“ Мурат Авдић, с.п. Милићи поднио је пријаву 
на Јавни позив за додјелу ретроактивних накнада за подршку привредним субјектима за 
стварање нових радних мјеста у прерађивачкој индустрији или пољопривреди дана 25.10.2017. 
год., број протокола пријаве 02-020-135-4/17. Пријава је била благовремена, а комисија је на 
првој сједници одржаној 01.11.2017. год. констатовала да код пријаве недостаје Извјештај о 
броју запослених радника код послодавца из Пореске управе и то стање на дан 31.08.2016. год. 
Привредни субјект је дописом број 02-020-135/17 од 16.11.2017. год. обавјештен да је у обавези 
да изврши допуну пријаве најкасније до 23.11.2017. год. Допуна је запримљена дана 23.11.2017. 
год., па је Комисија на трећој сједници одржаној дана 29.11.2017. год., увидом у приспјелу 
документацију утврдила да привредни субјект  Фарма за узгој пилића „PILCE“ Мурат Авдић, с.п. 
Милићи, није створио нова радна мјеста, што је био основни услов Јавног позива. Наиме, број 
запослених радника код послодавца на дан 31.08.2016. год. био је 2 (два), као и на дан 
31.08.2017. год. У складу с горе поменутим, 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. Мурат Авдић, 
2. UNDP- Сребреница,  
3. а/а. 
                                                                                                                       НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 
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