
МИНИСТАРСТВО РАДА И БОРАЧКО- ЈУ ЗАВОД ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ
ИНВАЛИДСКЕ ЗАШТИТЕ РС РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ

На основу Одлуке Владе Републике Српске о усвајању Акционог плана запошљавања у
Републици Српској за 2020. годину, број 04/1-012-2-1479/20 од 11. 6. 2020. године
(,,Службени гласник Републике Српске”, број 57/20) и Одлуке Управног одбора ЈУ
Заводa за запошљавање Републике Српске о расписивању Јавног позива, број 01.2/0111-
659-4/20 од 19. 6. 2020. 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 2020.

ГОДИНИ

V

ЈАВНИ ПОЗИВ ЈЕДИНИЦАМА ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ ЗА УЧЕШЋЕ У
ПРОГРАМУ ПОДРШКЕ ПАРТНЕРСТВУ У РЕАЛИЗАЦИЈИ АКТИВНИХ
ПОЛИТИКА ЗАПОШЉАВАЊА И САМОЗАПОШЉАВАЊА СА ЛОКАЛНИМ
ЗАЈЕДНИЦАМА-УДРУЖИВАЊЕ СРЕДСТАВА ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ

У складу са Акционим планом запошљавања Републике Српске за 2020. годину
(„Службени гласник Републике Српскеˮ, број 57/20) ЈУ Завод за запошљавање
Републике Српске спроводи „Програм подршке партнeрству у реализацији активних
политика запошљавања и самозапошљавања са локалним заједницама, удруживање
средстава за запошљавање” за чију реализацију су предвиђена средства у износу од
200.000, 00 КМ.
Завод за запошљавање Републике Српске позива јединице локалне самоуправе, које
имаји формиране локалне савјете за запошљавање, усвојен локални акциони план
запошљавања и планирана средства у свом буџету за подршку запошљавању, да
поднесу захтјев за финансирање мјера активне политике запошљавања (АПЗ) у 2020.
години.

Акционим планом запошљавања Репоблике Српске у 2020. години утврђене су
конкретне мјере, шест програма запошљавања, носиоци активности, циљне групе,
индикатори учинка, временски оквир и износ средстава са изворима финансирања која
су потребна за сваку појединачну мјеру и активност.
Локални акциони план запошљавања јединице локалне самоуправе мора бити у
сагласности са Акционим планом запошљавања Републике Српске за 2020. годину у
дијелу програма за које се тражи удруживање средстава.
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1. Мјере које се суфинансирају

У складу са Акционим планом запошљавања Републике Српске за 2020. годину,
вршиће се финансирање сљедећих мјера активне политике запошљавања:

1. Субвенције за самозапошљавање;
2. Субвенције послодавцима за запошљавање незапослених лица;
3. Субвенције за оспособљавање приправника;
4. Обуке за познате послодавце и запошљавање након проведене обуке.

Конкретне активности по наведеним мјерама проводе локалне заједнице корисници
средстава, које су дужне да тромјесечно извјештавају Завод за запошљавање
посредством локалних бироа за запошљавање.

2. Услови учешћа

Услови за одобравање учешћа јединицама локалне самоуправе у финансирању мјера
АПЗ су:

1. Формиран локални савјет за запошљавање;
2. Усвојен локални акциони план запошљавања за 2020. годину. Локалне заједнице
могу поднијети захтјев само по оним програмима запошљавања који су усклађени са
Акционим планом запошљавања Републике Српске за 2020. годину;

3. Обезбјеђена потребна средства у буџету јединице локалне самоуправе за
финансирање одређеног програма или мјере АПЗ;

4. Да се путем програма или мјере запошљавају лица са евиденције Завода за
запошљавање на период од минимално 12 мјесеци.

5. Редовно измиривање обавеза по основу пореза и доприноса у складу са законом.

3. Kритеријуми за учешће

Kритеријуми на основу којих се одобрава учешће у финансирању мјера АПЗ су:

1. Степен развијености општине;
2. Показатељи на локалном тржишту рада представљени у конкретном програму
запошљавања;
3. Предвиђени ефекат програма или мјере и одрживост.

4. Приоритети код додјеле средстава

Приоритет приликом учешћа у финансирању мјера АПЗ у 2020. години имају:
1. Изразито неразвијене и неразвијене општине, утврђене у складу са посебном
одлуком Владе Републике Српске;
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2. Програми и мјере предвиђени локалним акционим плановима запошљавања који
укључују тешко запошљиве групе (млади, дјеца погинулих бораца, ратни војни
инвалиди и друга лица са инвалидитетом, демобилисани борци, националне мањине,
жене, лица која имају више од 50 година).

5. Потребна документација за подносиоце

1. Захтјев за учешће у финансирању;
2. Одлука надлежног органа о формирању локалног савјета за запошљавање;
3. Локални акциони план запошљавања за 2020. годину (доставити и одлуку о

усвајању);
4. Доказ да су планирана средства за подршку запошљавању у буџету локалне

заједнице;
5. Конкретан програм запошљавања са детаљно разрађеним елементима (опис

стања на локалном тржишту рада, општи и посебни циљеви програма,
активности, индикатори учинка, планирани ефекти, начин финансирања,
дозначавање средстава, контрола намјенског трошења средстава,
одрживост програма);

6. Пореско увјерење о измиреним обавезама по основу јавних прихода 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;

7. Копија уговора са банком о отварању жиро рачуна или копија картона
депонованих потписа;

6. Достављање захтјева за учешће у финансирању

Захтјев за учешће у финансирању програма или мјера активне политике запошљавања у
2020. години јединица локалне самоуправе подноси Заводу за запошљавање путем
мјесно надлежних бироа.
Образац захтјева може се преузети на сајту www.zzzrs.net и у бироима Завода за
запошљавање. Рок за подношење захтјева је до утрошка средстава, а најдаље до 31. 12.
2020. године.

Детаљније информације могу се добити у филијалама Завода и то на сљедеће бројеве:

Бањалука 051/216-523
Бијељина 055/226-850
Зворник 056/490-145
Добој 053/242-162
Приједор 052/214-522
Источно Сарајево 057/226-094
Требиње 059/272-310

Такође, детаљније информације могу се наћи и на интернет страници Завода за
запошљавање (www.zzzrs.net).
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Број: 16-04/2-12-264/20 Број: 01.2/0111-659-3/20
Датум, 19. 6. 2020. године Датум, 19. 6. 2020. године

М и н и с т а р Д и р е к т о р
__________________ _________________
Душко Милуновић Мирослав Вујичић


