МИНИСТАРСТВО РАДА И БОРАЧКОИНВАЛИДСКЕ ЗАШТИТЕ РС

ЈУ ЗАВОД ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ
РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ

На основу Одлуке Владе Републике Српске о усвајању Акционог плана запошљавања у
Републици Српској за 2022. годину, број 04/1-012-2-4196/21 од 30. 12. 2022. године
(,,Службени гласник Републике Српске”, број 5/22) и Одлуке Управног одбора ЈУ
Заводa за запошљавање Републике Српске о расписивању Јавног позива, број 01.2/011153-8/22 од 3. 2. 2022. године, Министарство рада и борачко-инвалидске заштите и ЈУ
Завод за запошљавање Републике Српске, расписују
ЈАВНИ ПОЗИВ ПОСЛОДАВЦИМА И НЕЗАПОСЛЕНИМ ЛИЦИМА ЗА
КОРИШЋЕЊЕ СРЕДСТАВА ПО ПРОГРАМИМА ЗАПОШЉАВАЊА У 2022.
ГОДИНИ

IV
ПРОГРАМ
ПОДРШКЕ ПРИВРЕДИ ПУТЕМ ПОВРАТА УПЛАЋЕНИХ ПОРЕЗА
И ДОПРИНОСА ЗА НОВО ЗАПОШЉАВАЊЕ РАДНИКА
1. Предмет позива
ЈУ Завод за запошљавање Републике Српске реализује „Програм подршке
запошљавању у привреди путем исплате подстицаја у висини уплаћених пореза и
доприноса за ново запошљавање радника” чија је укупна вриједност 5.000.000 КМ, а
који се финансира из средстава Буџета Републике Српске.
Програмом се пружа финансијска подршка привредним субјектима ради одржања
постојећег нивоа запослености и креирања нових радних мјеста.
Програм обухвата незапослена лица са вишим квалификацијама, претежно млађе и
средње доби, те привредни сектори и предузећа у којима се стварају радна мјеста са
већом доданом вриједношћу, а засновали су радни однос у периоду од 1. 1. 2021. до 31.
12. 2021. године.
Реализација овога Програма и начин дозначавања средстава вршиће се у складу са
Програмом и Правилником о условима, критеријумима и начину спровођења мјера
активне политике запошљавања („Службени гласник Републике Српске”, број 20/17,
31/19 и 5/22).

Средства се одобравају бесповратно и дозначавају у износу плаћених пореза и
доприноса за раднике примљене у периоду од 1. 1. 2021. до 31. 12. 2021. године.
Средства се одобравају и дозначавају само за онај број радника који представљају
повећање са 31. 12. 2021. у односу на 31. 12. 2020. године и која су се налазила у
радном односу код послодавца са 31. 12. 2021. године и била пријављена на пуно радно
вријеме. Путем обрасца 1002 - мјесечна пријава пореза по одбитку доказује се износ
обрачунатих пореза и доприноса док се провјера истих врши у бази Пореске управе.
2. Права и услови учешћа
Право учешћа по програму имају привредни субјекти (правна лица и предузетници)
који имају регистровано сједиште на подручју Републике Српске и испуњавају сљедеће
услове:
- Да је код послодавца дошло до повећања укупног броја запослених у периоду
1. 1. 2021 - 31. 12. 2021. године у односу на 31. 12. 2020. године што се утврђује
провјером у бази података Пореске управе Републике Српске..
- Да редовно измирују обавезе по основу пореза и доприноса у складу са законом.
- Да су запослили раднике у периоду од 1. 1. 2021. до 31. 12. 2021. године на пуно
радно вријеме (8 сати).
- Да према кориснику није покренут ни отворен стечајни ни ликвидациони поступак.
- Послодавац се обавезује да ће задржати наведени број радника двије године од
дана ступања радника на рад.
Предност приликом одобравања средстава имаће послодавци који су запошљавали већи
број лица (10 лица и више).
У Програму не могу учествовати:
-

-

Jавна предузећа, јавне установе, субјекти који се финансирају из буџета
Републике, градова, општина и јавних фондова, односно који су под њиховом
контролом.
Послодавци који нису испунили уговорне обавезе по ранијим програмима
запошљавања.
Послодавци за она лица чије је запошљавање Завод већ финансирао у 2021.
години по програмима запошљавања.

.
2. Начин подношења захтјева и потребна документација
Захтјев (у два примјерка) се подноси на прописаном обрасцу који се може добити у
надлежном бироу према сједишту послодавца као и на интернет страници Завода за
запошљавање
(www.zzzrs.net).
Уз захтјев се подноси сљедећа документација:
-

Рјешење о оснивању правног лица или предузетника;
Рјешење о регистрацији у Пореској управи (ЈИБ) само у случају да ЈИБ није
наведен у рјешењу о регистрацији правног лица или предузетника
Листа запослених радника у периоду од 1. 1. 2021. до 31. 12. 2021. године, име и
презиме лица, занимање, јединствени матични број, датум заснивања радног
односа, износ уплаћених пореза и доприноса на лична примања (провјеру износа
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уплаћених пореза и доприноса вршиће Завод за запошљавање кроз базу Пореске
управе Републике Српске);
Увјерење бироа за лица која су се налазила на евиденцији незапослених
(доставља биро);
Пореско увјерење о измиреним обавезама по основу јавних прихода (пореско
увјерење из Пореске управе Републике Српске). Датум издавања пореског
увјерења мора бити из мјесеца у којем се подноси захтјев или из мјесеца који
претходи мјесецу у којем је поднесен захтјев.
Копија уговора са банком о отварању жиро рачуна или копија картона
депонованих потписа;
Доказ о броју запослених са 31. 12. 2020. године и за период од 1. 1. 2021. до 31.
12. 2021. године (доказ прибавља Завод за запошљавање провјером кроз базу
података Пореске управе Републике Српске);

-

-

4. Обавезе корисника субвенције су:
-

Да у року до 30 дана од дана достављања одлуке о одобравању средстава
закључи уговор са Заводом;
Да омогући Заводу да прати и контролише извршење уговорних обавеза
корисника средстава;
Да о свакој промјени која може утицати на односе утврђене уговором, у року
од 15 дана обавијести Завод;
Да број запослених радника са 31. 12. 2022. године не смије бити мањи у
односу на број запослених радника са 31. 12. 2021. године.
Послодавац се обавезује да ће задржати наведени број радника двије године од
дана ступања радника на рад.

Приликом закључивања уговора са Заводом послодавац је дужан доставити средство
обезбјеђења уговора, гаранција банке на износ преко 10.000 КМ или бјанко мјеницу са
мјеничном изјавом до 10.000 КМ.
Послодавац који не изврши уговорене обавезе по програму, дужан је Заводу вратити
сразмјеран износ дозначених средстава за умањен број радника.
5. Рок за подношење захтјева
Захтјеви послодаваца ће се рјешавати редослиједом према датуму подношења, а јавни
позив биће обустављен када се констатује утрошак средстава, а најдаље до 31. 12. 2022.
године.

Детаљније информације могу се добити у филијалама Завода и то на сљедеће бројеве:
Бањалука
051/216-523
Бијељина
055/212-407
Зворник
056/490-145
Добој
053/242-162
Приједор
052/214-522
Источно Сарајево 057/226-094
Требиње
059/272-310
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Такође, заинтересовани се могу информисати и на интернет страници Завода за
запошљавање Републике Српске (www.zzzrs.net).

Број: 16-04/2-12-16/22
Датум, 3.2. 2022. године

Број: 01.2/0111-53-9/22
Датум, 3.2. 2022. године

Министар
__________________
Душко Милуновић

Директор
_________________
Мирослав Вујичић
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