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

На основу Одлуке Владе Републике Српске о усвајању Акционог плана запошљавања у
Републици Српској за 2014.годину број: 04/1-012-2-689/14, Одлуке Управног одбора ЈУ
Завод за запошљавање Републике Српске о усвјању Оперативног плана број: 06-1042-
1/14 од 25.04.2014.године и Одлуке Управног одбора ЈУ Завод за запошљавање
Републике Српске о расписивању Јавног позива број: 06- 1220 од 07.05.2014. године,
Министарство рада и борачко инвалидске заштите и ЈУ Завод за запошљавање
Републике Српске расписују

ЈАВНИ ПОЗИВ
ПОСЛОДАВЦИМА И НЕЗАПОСЛЕНИМ ЛИЦИМА
ЗА КОРИШТЕЊЕ СРЕДСТАВА ПО ПРОЈЕКТУ

“ПОДРШКЕ ЗАПОШЉАВАЊУ У ПРИВРЕДИ РЕПУБЛИКЕ
СРПСКЕ У 2014. ГОДИНИ"

1. Предмет позива

ЈУ Завод за запошљавање Републике Српске реализује „Пројекат подршке
запошљавању у привреди Републике Српске у 2014. години“, чија је укупна
вриједност 3.280.000 КМ.

Пројектом је обухваћено запошљавање лица са евиденције на период минимално 12
мјесеци са степеном стручног образовања од НК до ВСС, који активно траже
запослење и пријављени су на евиденцију прије објављивања Јавног позива и то
кроз суфинансирање самозапошљавања и суфинансирање запошљавања код
послодаваца за укупно 1.200 лица кроз сљедеће двије компоненте:

I КОМПОНЕНТА: Запошљавање код послодаваца за 920 лица у износу од 2.500,00
КМ по једном лицу, што укупно износи 2.300.000,00 КМ.

II КОМПОНЕНТА: Суфинансирање самозапошљавања за 280 лица у износу од
3.500,00 КМ по једном лицу, што укупно износи 980.000,00 КМ.
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Пројекат предвиђа суфинансирање самозапошљавања и запошљавања код послодаваца
до утрошка средстава предвиђених овим Пројектом, а према утврђеним приоритетима и
критеријима.

Реализација овога Пројекта и начин дозначавања средстава одвијаће се у складу са
Пројектом и Правилником о коришћењу средстава Завода за запошљавање Републике
Српске („Службени гласник Републике Српске“ број 100/11, 126/11 и 42/13),
док ће се обавезе послодаваца и незапослених лица прецизирати уговором.

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

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

Заводом;
- 40% средстава биће исплаћено након истека периода од 12 мјесеци по пријему

радника уколико су испуњене уговорне обавезе.

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% средстава биће исплаћено након 12 мјесеци од заснивања радног односа
уколико су испуњене уговорне обавезе.

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
подразумијева и радни однос, средства ће се додијелити сваком лицу посебно.

2. Права и услови учешћа

Право учешћа имају послодавци из Републике Српске из области привреде, а у складу
са Уредбом о класификацији дјелатности Републике Српске (Службени гласник
Републике Српске бр:8/14) који испуњавају услове Јавног позива.

Право учешћа немају корисници буџета (органи, организације и други субјекти јавног
сектора (осим јавних предузећа)), који се финансирају из буџета Републике, општина,
градова и фондова и који су под њиховом контролом у складу са законом. (Члан 2.
Закона о буџетском систему Републике Српске), као ни послодавци чија је основна
дјелатност из подручја:

O - јавна управа и одбрана, обавезно социјално осигурање,
P - образовање
Q - дјелатности здравствене заштите и социјалног осигурања
R - умјетност, забава и рекреација
T - дјелатности домаћинстава као послодаваца
U - дјелатности екстериторијалних организација и органа
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- из области К - финансијске дјелатности и дјелатности осигурања
не могу учествовати банке

- из области М - стручне, научне и техничке дјелатности - не могу
учествовати послодавци из дјелатности: 72.11 - истраживање и експериментални
развој у биотехнологији, 72.19 -остало истраживање и експериментални развој у
природним, техничким и технолошким наукама, 72.20 - истраживање и
експериментални развој у друштвеним и хуманистичким наукама , 74.30 -
дјелатности преводилаца и тумача, 74.90 - остале стручне, научне и техничке
дјелатности.

- из области S - остале услужне дјелатности не могу учествовати
послодавци из дјелатности: 94.11 - дјелатности пословних удружења и удружења
послодаваца, 94.12 - дјелатности струковних удружења, 94.20 - дјелатности
синдиката, 94.91 - дјелатности вјерских заједница, 94.92 - дјелатности политичких
организација, 94.99 - дјелатности осталих организација на бази учлањења, 96.09 -
остале личне услужне дјелатности.

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 запошљава лица која активно траже запослење, а пријављена су на евиденцију
незапослених 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 испуњавају услови за старосну пензију,
инвалидних лица, лица која се први пут пријављују на евиденцију непосредно по
завршеном школовању и дјеце погинулих бораца ВРС.

 Да не запошљава лица којима је код истог послодавца престао радни однос у
последњих 12 мјесеци;

 Да број запослених није мањи за последња три мјесеца, који претходе мјесецу у
којем је поднијет захтјев за одобравање средстава, осим у случају нормалне
флуктуације радника.

Максималан број лица чије ће се запошљавање суфинансирати по једном
послодавцу је 50.

Средства се неће одобравати послодавцима који су користили средства по
досадашњим пројектима запошљавања и нису испоштовали уговорне обавезе.
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2.2. Да би се средства одобрила за самозапошљавање незапослено лице треба да
испуњава сљедеће услове:

1. Да је регистровао или покренуо поступак регистрације дјелатности након
објављивања јавног позива. Дјелатност мора бити из домена привреде као што је
наведено у тачки 2. Права и услови учешћа;

2. Да је пријављено на евиденцију Завода прије објављивања јавног позива, осим
корисника новчане накнаде, лица која остварују право на пезијско-инвалидско
осигурање у трајању до три године уколико са тим стажом осигурања испуњавају
услове за старосну пензију, инвалидних лица, лица која се први пут пријављују на
евиденцију непосредно по завршеном школовању и дјеце погинулих бораца ВРС;

3. Да лице припада утврђеној циљној групи;
4. Да достави програм у којем ће образложити дјелатност као и начин рада и стицање

профита.

Средства се неће одобравати незапосленим лицима која су у досадашњем периоду
користила средства Звода за самозапошљавање, средства из Буџета Републике Српске
као ни оним лицима која су у посљедњих 12 мјесеци прије објављивања 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 производно услужних дјелатности као и програми гдје је дјелатност базирана на
коришћењу домаћих сировина, дјелатност којом се може вршити супституција
увоза и дјелатност која би била од значаја за одређена подручја јер је
недостајућа у локалној економији, као и програми којима се подстиче
запошљавање лица са дефицитарним занимањима посебно у неразвијеним и
изразито неразвијеним општинама;

- стварају услови за запошљавање незапослених лица у неразвијеним и изразито
неразвијеним општинама;

- стварају услови за запошљавање незапослених лица која активно траже запослење
дуже од једне године;

- стварају услови за запошљавање лица са инвалидитетом;
- 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;
- послодавцима који су по ранијим програмима запошљавања задржали раднике у

радном односу и након истека уговорних обавеза.

Првенство у коришћењу средстава имаће програми који испуњавају већи број
критерија из претходног става.
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4. Начин подношења захтјева, потребна документација и обавезе
послодаваца и незапослених лица - корисника средстава

Захтјев за кориштење средстава се подноси надлежном бироу 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:
1. Рјешење о оснивању правног лица или предузетника ;
2. Рјешење о регистрацији пореског обвезника у Пореској управи Републике

Српске (ЈИБ);
3. Програм у којем ће образложити потребе и разлоге пријема нових радника,

(према припремљеном обрасцу који се може преузети и на интернет страници
Завода www.zzzrs.net);

4. Потврда банке о ликвидности рачуна корисника средстава из мјесеца у којем се
подноси захтјев;

5. Копије биланса стања и биланса успјеха по посљедњем завршном рачуну
овјерене од стране АПИФ-а (уколико су обавезни поднијети по закону),односно
прописани обрасци за предузетнике и за мале предузетнике;

6. Доказ да према кориснику није покренут ни отворен стечајни односно
ликвидациони поступак не старији од три мјесеца;

7. 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 поднешен захтјев;

8. Доказ о броју запослених за посљедња три мјесеца.
9. Обавјештење о разврставању пословног субјекта по дјелатности (обавјештење из

Републичког Завода за статистику ) за послодавце који су обавезни да га
посједују;

4.2. За самозапошљавање:
1. Рјешење о оснивању правног лица или предузетника, односно потврду о

покретању поступка регистрације;
2. Рјешење о регистрацији пореског обвезника у Пореској управи (ЈИБ), за

послодавце који су регистровали дјелатност;
3. Програм самозапошљавања (према припремљеном обрасцу);
4. Увјерење о незапослености (доставља надлежни биро).

5. Обавезе корисника средстава су:

5.1. Обавезе послодаваца:

- да у року до 60 дана од дана достављања одлуке о одобравању средстава
закључи уговор о раду са радником у складу са законским прописима и уговор
са Заводом. Уговор са Заводом послодавац потписује по пријему радника.

- 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.

http://www.zzzrs.net
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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 мјеницу са мјеничном изјавом.

Рок важења гаранције не може бити краћи од 12 мјесеци рачунајући од дана пријема
посљедњег радника.

5.2. Обавезе незапослених лица:

- да у року до 60 дана од дана достављања одлуке о одобравању средстава изврши
регистрацију дјелатности, изврши пријаву код Пореске управе по обрасцу ПД 3100
и закључи уговор са Заводом за оне послодавце који нису извршили регистрацију
приликом подношења захтјева. Уколико је регистрација извршена приликом
подношења захтјева, 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.

Приликом реализације уговора корисника средстава- незапослено лице
(самозапошљавање) дужан је доставити мјеницу са мјеничном изјавом.

6. Рок за подношење захтјева

Јавни позив је отворен 30 дана од дана објављивања, а крајњи рок за подношење
захтјева је 21.07.2014.године.

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 057/200-461
Требиње број телефона 059/260-181

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

Број:01-1220-2/14
Датум:18.06.2014.године

Министарство рада и ЈУ Завод за запошљавање
борачко инвалидске заштите Републике Српске

Петар Ђокић, министар Милко Чолаковић, директор
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