
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

IV
ПРОГРАМ ОБУКЕ, ДОКВАЛИФИКАЦИЈЕ И

ПРЕКВАЛИФИКАЦИЈЕ У 2020. ГОДИНИ

1. Предмет позива

ЈУ Завод за запошљавање Републике Српске реализује „Програм обуке,
доквалификације и преквалификације у 2020. години”, чија је укупна вриједност
199.500, 00 КМ.

Програмом је обухваћено финансирање обука, доквалификације и преквалификације и
запошљавање код познатог послодавца након успјешно проведене обуке,
доквалификације и преквалификације за лица са евиденције Завода за запошљавање
Републике Српске. Циљну групу чине незапослена лица закључно са IV степеном
стручне спреме, који траже запослење и пријављени су на евиденцију незапослених.

Програм се проводи кроз двије компоненте, и то:

Компонента I:
Програм доквалификације подразумијева стицање новог знања у оквиру истог
занимања с циљем повећања нивоа компетенција, а у сврху запошљавања.
Програм преквалификације подразумијева образовање и оспособљавање за друго
занимање ради запошљавања.
Програм обука намијењен је теже запошљивим незапосленим лицима ради стицања
додатних знања и вјештина с циљем унапређења компентенција, повећања
конкурентности и запошљивости на тржишту рада.
Обука, доквалификација и преквалификација ће се проводити у образовним, научним и
другим институцијама које су верификоване за обављање тих активности.
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Средства за обуку, доквалификацију и преквалификацију по једном незапосленом лицу
у овој Компоненти одобравају се до 3.000 КМ.

Компонента II:
Обуке на захтјев послодаваца организују се због стицања знања и вјештина потребних
за обављање послова на конкретном радном мјесту, на захтјев послодавца, уколико на
евиденцији нема лица са потребним знањима и вјештинама. Обуке се организују на
период од једног до три мјесеца.
Средства за обуку по једном незапосленом лицу у овој Компоненти одобравају се до
1.500 КМ.

Реализација 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 и 31/19), док ће се
обавезе послодаваца и незапослених лица прецизирати уговором.

Завод ће вршити праћење и контролу Програма у периоду од најмање 12 мјесеци од
дана заснивања радног односа.

Средства се одобравају бесповратно, а дозначавање ће се вршити на сљедећи начин:

За Компоненту I:
- 20% трошкова обуке, доквалификације/преквалификације по потписивању уговора

са Заводом, достављању уговора између послодавца и верификоване институције и
спецификације укупних трошкова обуке, доквалификације/преквалификације.

- 80% трошкова обуке, доквалификације/преквалификације након завршетка исте,
достављеног доказа да је лице успјешно завршило обуку, доквалификацију/
преквалификацију и достављеног уговора о раду на неодређено вријеме са лицем
које је успјешно завршило обуку, доквалификацију/преквалификацију.

Средства ће се дозначавати верификованој институцији која ће вршити обуку,
доквалификацију/преквалификацију.

За Компоненту II:
- 50% трошкова обуке по потписивању уговора са Заводом.
- 50% трошкова обуке након завршетка исте, достављеног доказа да је лице успјешно

завршило обуку и достављеног уговора о раду на неодређено вријеме са лицем које
је успјешно завршило обуку.

Средства ће се дозначавати послодавцу који врши обуку и запошљава лица.

Послодавац бира незапослена лица из циљне групе која се упућују на обуку,
доквалификацију и преквалификацију, али иста морају бити са евиденције
незапослених.
Са лицима која су успјешно завршила обуку послодавац склапа уговор о раду на
неодређено вријеме.

2. Права и услови учешћа

Право учешћа имају послодавци из Републике Српске из области привреде који
испуњавају сљедеће услове:
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- да је регистрован у складу са законским прописима;
- да измирује обавезе по основу пореза и доприноса у складу са законом;
- да је корисник економски способан да реализује програм;
- да достави програм у којем ће образложити потребе и разлоге пријема нових
радника и образложити потребу за припремом радника, односно обуку,
доквалификацију и преквалификацију;
- да према кориснику није покренут ни отворен стечајни ни ликвидациони
поступак;
- да не запошљава лица којима је код истог послодавца престао радни однос у
посљедњих 12 мјесеци;
- да број запослених није мањи у посљедњих шест мјесеци који претходе мјесецу у
којем је поднесен захтјев за субвенције запошљавања, осим у случају
нормалне флуктуације радника;
- да је испунио раније уговорене обавезе уколико је био корисник средстава Завода.
- да посједује спецификацију укупних трошкова оспособљавања по намјенама као и
уговор са верификованом институцијом за провођење обуке, доквалификације /
преквалификације;
- да прецизира број одређених радника као и занимања за која се врши обука као и
верификовану институцију за извођење обуке, доквалификације/преквалификације;
- да прецизира дужину трајања, начин извођења обуке и рок за заснивање радног
односа након завршетка обуке;
- да има одлуку да ће сви радници, након успјешно завршене стручне припреме
бити распоређени на одређене послове и радне задатке на неодређено вријеме.

Средства се неће одобравати послодавцима за запошљавање незапослених лица чије је
запошљавање и самозапошљавање Завод већ финансирао у претходних пет година по
ранијим програмима запошљавања (2015, 2016, 2017, 2018. и 2019. година).

Послодавац може упутити раднике на обуку, доквалификацију/преквалкификацију
одмах по подношењу захтјева, односно прије одлуке Управног одбора о одобравању
средстава, када у сарадњи са надлежним бироом утврди да су лица која се обучавају из
циљне групе Програма и да таквих лица нема на евиденцији. Међутим, реализација
програма се може прихватити само уколико Управни одбор донесе одлуку о
одобравању средстава за запошљавање.

3. Начин подношења захтјева и потребна документација

Захтјев за коришћење средстава се подноси надлежном бироу 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:

- рјешење о оснивању правног лица или предузетника;
- рјешење о регистрацији у Пореској управи (ЈИБ);
- програм запошљавања;
- копија биланса стања и биланса успјеха по посљедњем завршном рачуну овјерен од
стране АПИФА-а Републике Српске за правна лица или прописани обрасци за
предузетнике и за мале предузетнике;
- пореско увјерење о измиреним обавезама по основу јавних прихода из Пореске
управе Републике Српске. Датум издавања пореског увјерења мора бити из мјесеца у
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којем се подноси захтјев или из мјесеца који претходи мјесецу у којем је поднесен
захтјев;
- доказ о броју запослених за посљедњих шест мјесеци који претходе мјесецу у
којем је поднесен захтјев за субвенције запошљавања (предња и последња страна
о брасца 1002 - мјесечна пријава пореза по одбитку, за шест мјесеци који претходе
мјесецу подношења захтјева).

Уз захтјев за коришћење средстава по Компоненти I поред документације коју је
послодавац обавезан поднијети по програму за запошљавање, потребно је доставити и
сљедећу документацију:
- програм доквалификације и преквалификације радника ради запошљавања са бројем
радника као и занимања за које се врши преквалификација/доквалификација, дужином
трајања, начином извођења и роком заснивања радног односа након завршене обуке;
- уговор између послодавца и верификоване институције која ће вршити обуку,
доквалификацију/преквалификацију;
- спецификација укупних трошкова оспособљавања по намјенама;
- одлука послодавца да ће сви радници након успјешно завршене преквалификације
односно доквалификације бити распоређени на одређене послове и радне задатке.

Уз захтјев за коришћење средстава по Компоненти II поред документације коју је
послодавац обавезан поднијети по програму за запошљавање, потребно је доставити и
сљедећу документацију:
- програм обуке радника ради запошљавања са бројем радника као и занимања за које
се врши обука, дужином трајања, начином извођења и роком заснивања радног односа
након завршене обуке;
- спецификацију укупних трошкова обуке;
- одлука послодавца да ће сви радници након успјешно завршене обуке бити
распоређени на одређене послове и радне задатке.

4. Обавезе корисника субвенције су:

- да у року до 30 дана од дана достављања одлуке о одобравању средстава
закључи уговор са Заводом за запошљавање и у року до 15 дана од потписивања
уговора почне са обуком, доквалификацијом/преквалификацијом радника.

- да након завршетка обуке, доквалификације/преквалификације достави
одговарајуће увјерење појединачно за сваког радника да су успјешно завршили
обуку, доквалификацију/преквалификацију.

- да у року који не може бити дужи од осам дана по завршеној обуци,
доквалификацији/преквалификацији закључи уговор о раду на неодређено
вријеме са радницима који су успјешно завршили обуку, доквалификацију/
преквалификацију у складу са законским прописима.

- да омогући Заводу да прати и контролише трајање радног односа радника
најмање 12 мјесеци од дана пријема радника у радни однос,

- да о свакој промјени која може утицати на односе утврђене уговором, у року од
15 дана обавијести Завод.
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Корисник субвенције је дужан да приликом реализације уговорних обавеза достави
Заводу гаранцију банке на износ прве уплате средстава уколико иста прелази износ од
10.000 КМ, односно до 10.000 КМ бјанко мјеницу са мјеничном изјавом.
Рок важења гаранције не може бити краћи од 14 мјесеци рачунајући од дана пријема
посљедњег радника.

Послодавац који у цјелости или дјелимично не изврши уговорене обавезе по програму
дужан је Заводу вратити цјелокупан износ дозначених средстава.

5. Рок за подношење захтјева

Јавни позив је отворен 30 дана од дана објављивања, а крајњи рок за подношење
захтјева је 22. 7. 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).

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


