РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА БРОД
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
74450, Светог Саве 17, тел/факс +387(0) 53/610-116, www.opstina-brod.net; e-mail: nacelnik@opstina-brod.net

Број: 02-10-5/18
Датум: 14.08.2018.године
На основу члана 65. Статута општине Брод (Службени гласник општине Брод
7/17), тачке 5. Одлуке о стимулативним мјерама и условима додјеле подстицајних
средстава за запошљавање незапослених лица („Службени гласник општине Брод“, број
6/14), а у складу са Правилником о спровођењу Одлуке о стимулативним мјерама и
условима додјеле подстицајних средстава за запошљавање незапослених лица
(„Службени гласник општине Брод“, број: 11/14), Начелник општине Брод, расписује
ЈАВНИ ОГЛАС
ЗА ДОДЈЕЛУ ПОДСТИЦАЈНИХ СРЕДСТАВА ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ И
САМОЗАПОШЉАВАЊЕ НЕЗАПОСЛЕНИХ ЛИЦА
Позивају се послодавци који се баве производном или услужном дјелатности,
као и незапослена лица – дјеца погинулих бораца која се воде на евиденцији Завода за
запошљавање Биро Брод, а која би се самостално бавила производном, услужном или
пољопривредном дјелатности да доставе захтјеве за додјелу подстицајних средстава за
запошљавање и самозапошљавање незапослених лица, и то:
а) захтјев за додјелу средстава за директно финансирање отварања радних мјеста у
области производних или услужних дјелатности са износом од 5.000,00 КМ по једном
радном мјесту;
б) захтјев за додјелу средстава за директно финансирање самозапошљавања у области
производне, услужних или пољопривредних дјелатности са износом од 5.000,00 КМ по
једном радном мјесту.
Под појмом „послодавац“ се подразумијевају привредна друштва и предузетници а под
појмом „незапослени“ се подразумијевају дјеца погинулих бораца која се воде на
евиденцији Завода за запошљавање Биро Брод, а која би се самостално бавила једном
од наведених дјелатности и која морају бити регистрована а уколико су
пољопривредници морају бити уписани у Регистар пољопривредних газдинстава у
АПИФ-у.
Пријаве на јавни оглас могу доставити послодавци који нуде запослење
незапослених лица-дјеце погинулих бораца и дјеца погинулих бораца која се налазе на
евиденцији Завода за запошљавање Биро Брод, а која би се самостално бавила неком од
дјелатности.
УСЛОВИ ДОДЈЕЛЕ СРЕДСТАВА ЗА ПОДСТИЦАЈ ЗАПОШЉАВАЊА

Право учешћа на јавном конкурсу имају послодавци који понуде запошљавање
радника- дјеце погинулих бораца, у трајању од најмање 24 мјесеца и који нису смањили
број запослених у посљедња 3 мјесеца, с тим да послодавац не може запошљавати лица

којима је код истог послодавца престао радни однос у посљедња 24 мјесеца и лица која
се не налазе на евиденцији Завода за запошљавање.
Уз пријаву на Јавни оглас заинтересовани послодавци дужни су доставити:
1. копију акта о регистрацији дјелатности издату од стране надлежног органа,
2. опис технолошког процеса за постојећу дјелатност – врста и асортиман
производа,
3. обим привређивања изражен у натуралним и финансијским показатељима
дјелатности у посљедње три године, рачунајући од године у којој се расписује
јавни оглас, а за предузећа која су регистрована краће од три године за период
пословања предузећа,
4. доказ о кретању броја запослених у посљедње три године а за предузећа која су
регистрована краће од три године, за период пословања предузећа,
5. списак запослених, овјерен од стране надлежне јединице Пореске управе
Републике Српске о броју запослених за које су плаћени порези и доприноси на
исплаћену плату, за мјесец који претходи мјесецу у коме се заинтересовани
послодавац пријавио на јавни оглас,
6. бизнис план за идуће три године, на основу којег се може процијенити
поузданост намјере пријема новог броја радника у радни однос у трајању од
најмање 24 мјесеца.
Послодавци који доставе захтјев за додјелу подстицајних средстава за запошљавање
нових радника покретањем бизниса, уз пријаву за оглас нису дужни доставити
документа прописана алинејом 3,4 и 5.
Смањење броја запослених усљед природне флуктације ће се толерисати до 5%, што је
заинтересовани послодавац дужан документовати прилозима уз захтјев за додјелу
средстава.
УСЛОВИ ДОДЈЕЛЕ СРЕДСТАВА ЗА ПОДСТИЦАЈ САМОЗАПОШЉАВАЊА

Право учешћа на јавном конкурсу за самозапошљавање имају првенствено
дјеца погинулих бораца која се налазе на евиденцији Завода за запошљавање, Биро
Брод.
Уз пријаву на Јавни оглас кандидати су дужни да доставе:
Бизнис план за идуће двије године пословања,
Доказ да је пријављен на Заводу за запошљавање, Биро Брод,
Доказ о власништву некретнина, уколико располаже истим,
Доказ о власништву опреме, уколико располаже истом,
Копију личне карте жираната (уколико је жирант физичко лице),
Потврду да је жирант (физичко лице) запослен на неодређено вријеме,
Рјешење о регистрацији жиранта (уколико је жирант правно лице),
Копију рјешења надлежног органа о упису у регистар предузетника или упису у
регистар пољопривредних газдинстава у АПИФ-у,
9. Копију личне карте.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

КРИТЕРИЈУМИ ВРЕДНОВАЊА ПОДСТИЦАЈНИХ СРЕДСТАВА

Уколико се на пријављени конкурс не јави довољан број лица заинтересованих
за запошљавање и самозапошљавање, Комисија ће разматрати и понуде осталих лица

из борачких категорија и лица која су у стању социјалне потребе, уколико уз пријаву
доставе тражену документацију.
Послодавци и лица која се самозапошљавају дужни су, прије закљичења
уговора, обезбиједити гаранције за уредно извршење уговорених обавеза у погледу
уговореног броја запослених и временског периода трајања радног односа
новозапослених радника.
Гаранцијом се обезбјеђује укупно одобрени износ подстицајних средстава и она
мора бити безусловна.
Прихватљиви облици гаранције су:
1. За послодавце који запошљавају – сопствена мјеница са мјеничном изјавом,
2. За лица која се самозапошљавају – један жирант запослен на неодређено вријеме
или један жирант правно лице чији бонитет ће утврдити Комисија.
Подстицајна средства за послодавце ће се исплатити у двије транше кроз 12 мјесеци
и то:
1. 40% од одобреног износа у року од 15 дана по потписивању уговора,
2. 60% од одобреног износа у року од 15 дана по истеку прве године рада
запослених лица по овом основу, а
Подстицајна средства за лица која се самозапошљавају ће се исплатити у двије
транше кроз 12 мјесеци, и то:
1. 70% од одобреног износа у року од 15 дана по потписивању уговора и
2. 30% од одобреног износа у року од 15 дана по истеку прве године рада
запосленог лица по овом основу.
КОНТРОЛА РЕАЛИЗАЦИЈЕ УГОВОРЕНИХ ОБАВЕЗА

Реализацију преузетих уговорених обавеза послодавца и лица која су корисници
подстицајних средстава пратиће Одјељење за привреду и друштвене дјелатности.
ОБЈАВА ОГЛАСА

Овај јавни оглас је објављен и доступан послодавцима и лицима која ће се
самозапослити у трајању од 15 дана, рачунајући од дана објављивања у дневним
новинама „Глас Српске“.
Пријаве се могу доставити на сљедећу адресу:
„Комисија за провођење поступка по јавном огласу“
Општина Брод, Светог Саве 17, 74450 Брод
са назнаком „Пријава на јавни оглас за додјелу подстицајних средстава за запошљавање
и самозапошљавање незапослених лица – не отварај“.
Отварање и оцјену пристиглих пријава извршиће Комисија именована рјешењем
начелника општине.
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Илија Јовичић

