ЈУ Завод за запошљавање Републике Српске
На основу члана 10. тачка ђ. Закона о посредовању у запошљавању и правима за вријеме незапослености (“Службени
гласник Републике Српске”, бр. 30/10 и 102/12) и члана 19. тачка 11. Статута ЈУ Завод за запошљавање Републике Српске
(“Службени гласник Републике Српске”, број 49/16), Управни одбор ЈУ Завод за запошљавање Републике Српске, на
сједници одржаној 5.4.2019. године, д о н и о је

ПРАВИЛНИК
О ИЗМЈЕНАМА И ДОПУНАМА ПРАВИЛНИКА О УСЛОВИМА, КРИТЕРИЈУМИМА И НАЧИНУ
СПРОВОЂЕЊА МЈЕРА АКТИВНЕ ПОЛИТИКЕ ЗАПОШЉАВАЊА

Члан 1.
У Правилнику о условима, критеријумима и начину спровођења мјера активне политике запошљавања (“Службени
гласник Републике Српске”, број 20/17) у члану 6. послије алинеје 5. додаје се нова алинеја, која гласи: ”- успостављање контакта са послодавцима и предузимања активности с циљем задовољавања исказаних потреба
послодаваца;“.
Члан 2
У члану 7. у ставу 3. ријеч: “центри” брише се.
Члан 3.
У члану 14. у ставу 4. ријеч: “центрима” брише се.
Члан 4.
У члану 24. у ставу 2. ријеч: “центрима” брише се.
Члан 5.
У члану 30. у алинеји 8. послије ријечи: “радника” ставља се тачка запета, а текст у загради брише се.

Члан 6.
У члану 32. умјесто ријечи: “обради захтјева” треба да стоји: “бодовању захтјева”.
У истом члану додаје се нова алинеја, која гласи: “програм запошљавања”.
Члан 7.
У члану 33. умјесто ријечи: “пројектом” треба да стоји: “програмом”.
Члан 8.
Члан 34. мијења се и гласи:
“Средства се неће одобравати за запошљавање незапослених лица чије је запошљавање и самозапошљавање Завод већ
финансирао у претходих пет година по ранијим програмима запошљавања.
Став 1. овог члана не односи се на лица која су се путем програма Завода стручно оспособљавала за самосталан рад у
струци.”.
Члан 9.
Члан 36. мијења се и гласи:
“Програм обуке из предузетништва намијењен је незапосленим лицима која су заинтересована за обављање самосталне
дјелатности с циљем подизања нивоа информисаности и компетентности за отпочињање предузетничке дјелатности.
Обуку из става 1. овог члана спроводи Завод или друга верификована установа или организација.”.
Члан 10.
У члану 40. умјесто ријечи: “обради захтјева” треба да стоји: “бодовању захтјева”.

Члан 11.
У члану 41. умјесто ријечи: “пројектом запошљавања” треба да стоји: “програмом запошљавања”.
У истом члану додаје се нови став и гласи:
“У случају губитка пословне способности, издржавања казне затвора дуже од шест мјесеци или смрти корисника
средстава, Завод може наставити финансирање програма запошљавања лица које је наставило обављати дјелатност у
складу са Законом о предузетничкој дјелатности.”.
Члан 12.
У члану 52. ријеч: “незапосленом” брише се.
Члан 13.
У члану 74. умјесто ријечи: “пројекат” треба да стоји: “програм”.
Члан 14.
У члану 76. додаје се нови став и гласи:
“Директор Завода именује комисију за разматрање приговора по програмима запошљавања. Приједлог по приговорима
комисија доставља директору, а коначну одлуку доноси Управни одбор.”.
Члан 15.
Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у “Службеном гласнику Републике Српске”.
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