
 

 

 

 

 
Broj: 02- 11- 386/20 

   Dana, 21.9. 2020. godine 

 

Na temelju Odluke o usvajanju programa novčanih poticaja i subvencija u 2020. godini koji uključuje i  
Program subvencija privatnim poduzećima i poslodavcima za sanaciju štete u gospodarstvu uzrokovane 
pandemijom (SARS-CoV-2) u 2020. godini („Službeni glasnik općine Usora“, broj: 5/20), Općinski 
načelnik ras p i s u j e :  
 

JAVNI POZIV 

za prikupljanje zahtjeva za odobrenje i dodjelu financijskih sredstava subvencije u cilju očuvanja 
radnih mjesta za vrijeme pandemije i zabrane obavljanja djelatnosti 

 

1. Pozivaju se pravne i fizičke osobe registrirane za obavljanje djelatnosti na području Općine Usora, koje 
ispunjavaju  uvjete  definirane  Programom subvencija privatnim poduzećima i poslodavcima za sanaciju 
štete u gospodarstvu uzrokovane pandemijom (SARS-CoV-2) u 2020. godini, a kojima je zapovijedima 
donesenim od strane Federalnog stožera civilne zaštite i Kriznog stožera Federacije Bosne i Hercegovine 
zabranjen rad u ožujku, travnju i svibnju 2020. godine, da podnesu Zahtjev za odobrenje i dodjelu 
financijskih sredstava za subvencioniranje očuvanja radnih mjesta za vrijeme pandemije i zabrane 
obavljanja djelatnosti. 

2. Pravo korištenja ovih financijskih sredstava imaju pravne i fizičke osobe koje: 

 dostave uredne zahtjeve u utvrđenom roku, 

 da nemaju neizmirenih dugovanja prema Općini Usora, kao i javnim poduzećima i ustanovama čiji je 
osnivač općina Usora, 

 nisu raskinule ugovor o radu s uposlenicima u razdoblju od 29.02.2020. godine do 31.5.2020. 
godine na razini gospodarskog subjekta (izuzetak u slučaju raskida ugovora o radu i odjave na dan 
29.2.2020. godine i na dan 31.5.2020. godine), 

 su registrirana u Općini Usora i to: 
a) sa sjedištem u Općini Usora, za uposlenike koji  su  prijavljeni na ID broj sjedišta/poslovne jedinice 

i sa mjestom rada na području Općine Usora, 
b) sa  poslovnom  jedinicom  u  Općine Usora  gospodarskih  subjekata,  čije  je  sjedište  izvan Općine 

Usora, za uposlenike koji su prijavljeni na ID broj poslovne jedinice i sa mjestom rada na 
području Općine Usora, 

• imaju   šifru   djelatnosti   na   Obavještenju   o   razvrstavanju   poslovnog   subjekta/poslovne   
jedinice   - pravne/fizičke osobe prema klasifikaciji djelatnosti (u skladu sa KD BiH 2010), i 
ispunjavaju uvjete koji su pobrojani na Listi u prilogu javnog poziva (Obrazac broj 3.). 

 
Na ovaj javni poziv ne mogu se prijaviti: javna poduzeća, banke i druge financijske organizacije, 
osiguravajuća društva, javne institucije, organi uprave, organi i jedinice lokalne samouprave; 
 
3. Subvencioniranje očuvanja radnih mjesta za razdoblje ožujak-svibanj 2020. godine, odnosi se na: 
• uposlenike  u radnom odnosu kod pravnih osoba, sa mjestom rada na području Općine Usora, koji  

su  prijavljeni  na  ID  broj  sjedišta/poslovne  jedinice  u  Općini Usora  i  čija  se  šifra djelatnosti nalazi 
na Obrascu broj 3., 

• vlasnike i uposlenike u radnom odnosu kod vlasnika, koji obavljaju samostalne djelatnosti 
sukladno posebnim propisima na području Općine Usora, koji su prijavljeni na ID broj  subjekta 
u Općini Usora, s mjestom rada na području Općini Usora i čija se šifra djelatnosti nalazi na Obrascu 
broj 3. 

 
 
4. Raskidom ugovora o radu u razdoblju od 29.02. do 31.5.2020. godine, neće se smatrati: 
•     ako je uposlenik podnio zahtjev za raskid radnog odnosa, 
•     ako je uposleniku istekao ugovor o radu zbog isteka vremena na koji je zaključen, 
•     ako su se ispunili uvjeti za odlazak u mirovinu. 
 



 
 
5. U  situacijama  navedenim  u  točki  4.  ovog  javnog  poziva,  uz  zahtjev,  obavezno  je  dostaviti  sljedeće  
priloge (neovjerene): 

•     kopiju zahtjeva uposlenika za raskid radnog odnosa, i/ili 
•     kopiju ugovora o radu na određeno vrijeme i kopiju odluke/rješenja o prestanku radnog odnosa, i/ili 
•     kopiju odluke/rješenja o prestanku radnog odnosa zbog odlaska uposlenika u mirovinu. 
 
Za uposlenice koje se nalaze na porodiljnom odsustvu dostaviti neovjerenu kopiju Rješenja o 
porodiljnom odsustvu. 
 

6. Uz Zahtjev za odobravanje financijskih sredstava (Obrazac broj 1.), pravna osoba dužna je dostaviti 
sljedeće priloge: 
• Izjavu kojom potvrđuje: 
a) da  je  ispunio  obveze  sa  plaćanjem  mirovinskog  i  invalidskog  osiguranja,  zdravstvenog  

osiguranja, izravnih i neizravnih  poreza sukladno  važećim  propisima  u  Bosni  i  Hercegovini 
zaključno  sa 31.5.2020. godine, 

b) da su dostavljene kopije vjerne originalu (obrazac izjave je u prilogu javnog poziva i podnosi se 
kao original ovjeren od strane općinskog tijela ili notara – Obrazac broj 2.); 

• Neovjerene kopije Obrazaca 2001/2001-A (Specifikacija uz isplatu plaća zaposlenika u radnom 
odnosu kod pravnih i fizičkih lica) za razdoblje od 01.02.2020. godine do 29.02.2020. godine, od 

01.03.2020. godine do 31.03.2020. godine, od 1.4.2020. do 30.4.2020. i od 1.5.2020. do 31.5.2020. godine, 
ovjerene od Porezne uprave (prijemni pečat ili DLN broj ili kopiju dokaza o slanju poštom Poreskoj 
upravi), 
• Neovjerenu kopiju Obavještenja o razvrstavanju poslovnog subjekta/poslovne jedinice – pravne osobe 
prema klasifikaciji djelatnosti, čija se šifra nalazi na Obrascu broj 3., 
• Uvjerenje komercijalne banke da je žiro račun subjekta aktivan, ne starije od 3 (tri) mjeseca u odnosu 
na dan podnošenja zahtjeva (original) i 

 • Popis uposlenika, koji su prijavljeni na ID broj sjedišta/poslovne jedinice na području Općine Usora i 
sa mjestom rada na području Općine Usora, čija se šifra djelatnosti nalazi na Obrascu broj 3., ovjeren od 
pravne osobe. 
 
7. Uz Zahtjev za odobravanje financijskih sredstava (Obrazac broj 1.), fizička osoba dužna je dostaviti 
sljedeće priloge: 

•Izjavu kojom potvrđuje: 
a)  da  je  ispunio  obveze  sa  plaćanjem  mirovinskog i  invalidskog  osiguranja,  zdravstvenog  osiguranja, 
izravnih i neizravnih  poreza sukladno  važećim  propisima  u  Bosni  i  Hercegovini zaključno  sa 
31.5.2020. godine, 
b) da su dostavljene kopije vjerne originalu (obrazac izjave je u prilogu javnog poziva i podnosi se 
kao original ovjeren od strane općinskog/gradskog tijela ili notara – Obrazac broj 2.); 
• Neovjerena  kopija  Obrazaca  2002/2002-A  (Specifikacija  uz  uplatu  doprinosa  poduzetnika)  za  
razdoblje  od 01.02.2020. godine do 29.02.2020. godine, od 01.03.2020. godine do 31.03.2020. godine, od 

1.4.2020. do 30.4.2020. i od 1.5.2020. do 31.5.2020. godine ovjerene od Porezne uprave (prijemni pečat ili 
DLN broj ili kopiju dokaza o slanju poštom Poreskoj upravi), 
• Neovjerena  kopija  Obavještenja  o  razvrstavanju  poslovnog  subjekta  -  fizičkog  lica  prema  
klasifikaciji djelatnosti, čija se šifra nalazi na Obrascu broj 3., 

 • Ukoliko fizička osoba (vlasnik) ima i prijavljene radnike dostavlja i neovjerenu kopiju Obrazaca 
2001/2001-A (Specifikacija  uz  isplatu plaća  zaposlenika  u  radnom  odnosu  kod  pravnih  i fizičkih  
lica)  za  01.02.2020. godine do 29.02.2020. godine, od 01.03.2020. godine do 31.03.2020. godine, od 

1.4.2020. do 30.4.2020. i od 1.5.2020. do 31.5.2020. godine ovjerene od Porezne uprave (prijemni pečat ili 
DLN broj ili kopiju dokaza o slanju poštom Poreskoj upravi), 
• Uvjerenje komercijalne banke da je žiro račun subjekta aktivan, ne starije od 3 (tri) mjeseca u odnosu 
na dan podnošenja zahtjeva (original), 

 • Popis uposlenika, koji su prijavljeni na ID broj subjekta na području Općine Usora i sa mjestom 
rada na području Općine Usora, čija se šifra djelatnosti nalazi na Obrascu broj 3., ovjeren od vlasnika. 
 

8. Općina Usora  zadržava  pravo  provjere  svih  podataka  navedenih  u  dostavljenoj  dokumentaciji 
podnositelja zahtjeva. 

   



 

   9. Po uredno prispjelim Zahtjevima, ocjenu i mišljenje dat će Povjerenstvo za provedbu Javnog poziva 
Općine Usora. Povjerenstvo će razmotriti Zahtjeve potencijalnih korisnika, te cijeniti ispunjavanje uvjeta i 
kriterija za odobrenje financijskih sredstava. Izvještaj Povjerenstva se dostavlja Općinskom načelniku. 

10. Na temelju izvještaja Povjerenstva, Općinski načelnik donosi odluku o odobravanju financijskih 
sredstava. Načelnik donosi odluke shodno raspoloživim sredstvima. 

11. Na temelju odluke o odobravanju financijskih sredstava, Općinski načelnik podnosi naloge za 
isplatu sredstava Službi za gospodarstvo i financije Općine Usora. 
12. Zahtjev dostavlja se Općini Usora na Protokol ili putem pošte na adresu: 
 

OPĆINA USORA  
POVJERENSTVO ZA OCJENU ZAHTJEVA ZA ODOBRAVANJE I DODJELU FINANCIJSKIH SREDSTAVA 

SUBVENCIJE ZA OČUVANJE RADNIH MJESTA ZA VRIJEME PANDEMIJE  
Sivša bb 

74230 Usora 
 
13.  Javni  poziv  ostaje  otvoren 15 dana  od  dana  objave  na  web  stranici  Općine Usora 
(www.usora.com), a krajnji rok za dostavljanje zahtjeva je 6.10.2020.godine. 
 
 
 
 
Općina Usora zadržava pravo produljenja roka za dostavljanje zahtjeva. 
 
Općina Usora će s podacima iz zaprimljene dokumentacije postupati sukladno propisima o zaštiti osobnih 
podataka. 
 
 
         OPĆINSKI NAČELNIK 
 

            Zvonimir Anđelić, dipl. ing. građ. 

http://www.usora.com/

