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На основу Одлуке Управног одбора ЈУ Завода за запошљавање Републике Српске
број: 01.6/0601-235-2/16 од 29.02.2016. године, ЈУ Завод за запошљавање Републике
Српске расписује

Јавни позив
за кориштење средстава по “Пројекту подршке запошљавању

Рома у Републици Српској у 2016. години”

1. Предмет позива

ЈУ Завод за запошљавање Републике Српске реализује “Пројекат подршке
запошљавању Рома у Републици Српској у 2016. години” чија је укупна вриједност
219.380 КМ а састоји се од гранта Министарства за људска права и избјеглице БиХ за
2015.годину.

Пројектом је обухваћено запошљавање Рома са евиденције који активно траже
запослење и пријављени су на евиденцију прије објављивања Јавног позива кроз
сљедеће компоненте:

а) суфинансирање самозапошљавања Рома на период од 12 мјесеци у износу
5.000,00 КМ по једном незапосленом лицу.

б) за суфинансирање послодаваца за сваког запосленог Рома у трајању од 12
мјесеци у износу од 6.000 КМ по једном незапосленом лицу

Пројекат предвиђа суфинансирање самозапошљавања и запошљавања код послодаваца
до утрошка средстава предвиђених овим Пројектом а према утврђеним критеријима.

Реализација овога Пројекта и начин дозначавања средстава одвијаће се у складу са
Пројектом, критеријима утврђеним Меморандумом о разумијевању о имплементацији
«Акционог плана Босне и Херцеговине за рјешавање проблема Рома у области
запошљавања» и Правилником о коришћењу средстава Завода за запошљавање
Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“ број 100/11 и 126/11, 42/13
и 54/14) док ће се обавезе послодаваца и незапослених лица прецизирати уговором.

Средства се одобравају бесповратно а дозначавање средстава се врши на сљедећи
начин:

1.1. За програме самозапошљавања:
- 70% уговореног износа биће исплаћено по потписивању уговора, а по

подношењу одговарајуће документације од стране корисника (рјешење о
регистрацији пореског обвезника у Пореској управи (ЈИБ)), образац ПД 3100
(Пријава/Промјена/Одјава уплате доприноса) и уговор са банком о отварању
жиро-рачуна,

- 30% биће исплаћено након истека уговореног периода од 12 мјесеци уколико
испуњава обавезе из уговора.

1.2. За програме запошљавања код послодавца:
- 60% средстава биће исплаћено по пријему радника и потписивању уговора са

Зaводом,
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- 40% средстава биће исплаћено након истека уговореног периода од 12 мјесеци
уколико испуњава обавезе из уговора.

Уколико више чланова заједничког домаћинства оснивају једно правно лице или
региструју предузетничку дјелатност средства се могу додијелити само једном члану
домаћинства.

Уколико два или више лица из заједничког домаћинства као и лица која нису у
заједничком домаћинству оснивају ортачко друштво при чему оснивање друштва
подразумјева и радни однос, средства ће се додијелити сваком лицу посебно.

2. Права и услови учешћа

Право учешћа имају предузећа, задруге, општине, јавне службе државне и друге
институције, предузетници и други послодавци који испуњавају услове и запошљавају
лица из утврђене циљне групе.

2.1. Послодавац може конкурисати за одобравање средстава под сљедећим
условима:

- 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,
- да према кориснику није покренут ни отворен стечајни односно ликвидациони

поступак,
- да се запошљавају лица из утврђене циљне групе, која су пријављена на

евиденцији Завода прије објављивања јавног позива, осим корисника новчане
накнаде, лица која остварују право на пензијско-инвалидско осигурање у
трајању до три године уколико са тим стажом осигурања испуњавју услове за
старосну пензију, инвалидних лица, лица која се први пут пријављују на
евиденцију по завршеном школовању и дјеце погинулих бораца; У Пројекту
могу учествовати лица ромске националности која су на дан објављивања
јавног позива била пријављена на евиденцију Завода за запошљавање као
активни тражиоци посла и изјашњавала се као Роми / Ромкиње .

- да не запошљава лица којима је код истог послодавца престао радни однос у
посљедњих 12 мјесеци;

- да број запослених није мањи за последња три мјесеца, који претходе мјесецу
у коме је поднијет захтјев за одобравање средстава, осим у случају нормалне
флуктуације радника (остваривање права на пензију запосленог, отказ од
стране запосленог и смрт запосленог).

2.2. Да би се средства одобрила за самозапошљавање незапослено лице треба да
испуњава сљедеће услове:

- да је након објављивања јавног позива регистровао или покренуо поступак
регистрације приватне дјелатности, у складу са законским прописима,

- да је пријављен на евиденцији незапослених лица прије објављивања јавног
позива осим уколико је корисник новчане накнаде, лице које остварује право
на пензијско-инвалидско осигурање у трајању до три године уколико са тим



3

стажом осигурања испуњавју услове за старосну пензију, инвалидно лице,
лице које се први пут пријављују на евиденцију по завршеном школовању и
дијете погинулог борца;У Пројекту могу учествовати лица ромске
националности која су на дан објављивања јавног позива била
пријављена на евиденцију Завода за запошљавање као активни тражиоци
посла и изјашњавала се као Роми / Ромкиње .

- да лице спада у утврђену циљну групу,
- да достави програм у којем ће образложити дјелатност као и начин рада и

стицање профита.
- да лице није користило средства за самозапошљавање по претходним

пројектима запошљавања које је проводио Завод за запошљавање Републике
Српске.

Средства се неће одобравати незапосленим лицима која су у посљедњих 12 мјесеци
прије објаве Јавног позива обављала исту или сличну дјелатност и исту су одјавили.

3. Првенство у коришћењу средстава

За кориснике средстава који у цјелости испуњавају услове из претходног члана
утврђује се првенство у коришћењу средстава за оне програме којима се:

- стварају услови за запошљавање у области пољопривреде, прерађивачке
индустрије и производних услужних дјелатности,

- стварају услови за запошљавање незапослених лица којима је до стицања услова
за старосну пензију потребно до три године стажа осигурања,

- стварају услови за запошљавање незапослених лица корисника новчане накнаде,
- стварају услови за запошљавање лица са инвалидитетом;
- одбравају средстава послодавцима који су по ранијим програмима запошљавања

задржали раднике у радном односу и након истека уговорених обавеза.

Првенство у коришћењу средстава имаће програми који испуњавају већи број
критерија из претходног става.

4. Начин подношења захтјева, потребна документација и обавезе послодаваца и
незапослених лица - корисника средстава

Захтјев се подноси на прописаном обрасцу који се може добити у филијали Завода и
бироу надлежном према сједишту послодавца као и на интернет страници Завода за
запошљавање www.zzzrs.net. Уз захтјев се, зависно од тога да ли се конкурише за
средства самозапошљавања или запошљавање код послодаваца, подноси:

4.1. За послодавца:

- рјешење о оснивању правног лица или предузетника;
- рјешење о регистрацији пореског обвезника у Пореској управи (ЈИБ);
- програм запошљавања према припремљеном обрасцу;
- потврда банке о ликвидности корисника средстава из мјесеца у којем се подноси

захтјев;
- копија овјереног биланса стања и биланса успјеха по посљедњем завршном рачуну

за правна лица или прописани обрасци за предузетнике и за мале предузетнике;
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- доказ да према кориснику није покренут ни отворен стечајни односно
ликвидациони поступак не старији од три мјесеца;

- пореско увјерење о измиреним обавезама по основу јавних прихода издато у
мјесецу у којем се подноси захтјев или у мјесецу који претходи мјесецу подношења
захтјева;

- обавјештење о разврставању пословног субјекта по дјелатности (обавјештење из
Републичког Завода за статистику ) за послодавце који су обавезни да га посједују;

- доказ о броју запослених за посљедња три мјесеца (предња страница обрасца 1002)
која претходе мјесецу подношења захтјева.

4.2. За самозапошљавање:

- рјешење о оснивању правног лица или предузетника или потврда о покретању
поступка регистрације;

- увјерење да се лице налази на евиденцији незапослених и да спада у утврђену циљну
групу (доставља надлежни биро);

- рјешење о регистрацији пореског обвезника у Пореској управи (ЈИБ) за послодавце
који су регистровали дјелатност након објављивања јавног позива

- да достави програм у којем ће образложити дјелатност као и начин рада и
стицање профита (према припремљеном обрасцу).

5. Обавезе корисника средстава су:

5.1. Обавезе послодаваца:
- да у року од 60 дана од дана достављања одлуке о одобравању средстава

закључи уговор са Заводом и да прими раднике у радни однос на пуно радно
вријеме и са истим закључи уговор о раду у складу са законским прописима;

- да омогући Заводу да прати и контролише трајање радног односа и изврши
увид у исплату плата и доприноса на плате у трајању од 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.

5.2. Обавезе незапослених лица:
- да у року од 60 дана од дана достављања одлуке о одобравању средстава

изврши регистрацију дјелатности, изврши регистрацију у Пореској управи
(ЈИБ), изврши пријаву код Пореске управе по обрасцу ПД 3100 и закључи
уговора са Заводом за оне послодавце који нису извршили регистрацију
приликом подношења захтјева. Уколико је регистрација извршена приликом
подношења захтјева а након објављивања јавног позива, потребно је да
достави пријаву по обрасцу ПД 3100, ЈИБ и да закључи уговор са Заводом;

- да омогући Заводу да прати и контролише извршење уговорних обавеза
послодавца;

- да о свакој промјени која може утицати на односе утврђене уговором, у року
од 15 дана обавијести Завод.
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Приликом реализације уговора послодавац - корисник средстава, је дужан доставити
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.
Незапослено лице - корисник средстава за самозапошљавање дужан је доставити
Заводу бјанко мјеницу са мјеничном изјавом као средство обезбјеђења уговорних
обавеза.

Напомена: У случају већег броја захтјева послодавца и незапослених лица а због
ограниченог износа расположивих средстава, Завод ће додјелу средстава вршити
у складу са утврђеним критеријима до утрошка средстава, тако да постоји
могућност да се средства не одобре свим подносиоцима захтјева за тражени број
радника и у траженом износу средстава.

6. Рок за подношење захтјева

Јавни позив је отворен од дана објављивања у средствима јавног информисања до
утрошка расположивих средстава планираних за Пројекат. Завод за запошљавање
ће издати посебно саопштење о престанку јавног позива путем интернет странице
Завода за запошљавање и огласних табли бироа.

Детаљније информације могу се добити у филијалама Завода и то на сљедеће бројеве
телефона:
Бања Лука број телефона 051/216-519
Бијељина број телефона 055/226-850
Добој број телефона 053/242-162
Приједор број телефона 052/214-522
Источно Сарајево број телефона 057/226-714
Требиње број телефона 059/260-181

Такође, детаљније информације могу се наћи и на интернет страници Завода за
запошљавање www.zzzrs.net.

Број:01.2/0601-235-3/16
Датум:04.03.2016.

Д и р е к т о р

Мирослав Вујичић


