На основу Одлуке Управног одбора ЈУ Завода за запошљавање Републике Српске број:
06-767/15 од 20.03.2015. године, ЈУ Завод за запошљавање Републике Српске по Пројекту
подршке мрежама социјалне сигурности и запошљавању (SSNESP), расписује:

Јавни позив
послодавцима за коришћење преосталих средстава по Пројекту подршке
мрежама социјалне сигурности и запошљавању (SSNESP)
1. Предмет позива
Влади Републике Српске је одобрен кредит Свјетске банке (IDA) број: 4704-0 БА у износу
од 6.000.000,00 US$ за Пројекат подршке мрежама социјалне сигурности и запошљавању
(SSNESP) чија реализација је почела крајем 2011. године. Обзиром да је током трајања
Пројекта, један број корисника одустао од коришћења средства или су иста остала
неутрошена због непоштивања уговорних обавеза, преостао је износ средстава од
405.868,20 KM која се усмјеравају на суфинансирање запошљавања код послодаваца
на период запошљавања од 6 мјесеци.

2. Циљне групе
Пројектом су обухваћена незапослена лица са степеном стручног образовања од НК до
ВСС која активно траже запослење и пријављена су на евиденцији Завода прије
објављивања јавног позива.
Приоритет у запошљавању код послодаваца имају незапослена лица из категорије
угрожених и тешко запошљивих група, и то:
2.1 Незапослена лица у стању социјалне потребе, из категорије:
- чланови породица корисника сталне новчане помоћи,
- омладина без родитељског старања старија од 18 година којој је потребна помоћ за
осамостаљивање,
- социјално угрожени самохрани родитељи,
- социјално угрожене вишечлане породице,
- социјално угроженa лица – жртве породичног насиља.
2.2 Незапослена лица која активно траже посао и из категорије су тешко
запошљивих лица, и то:
- незапослена лица старости до 35 годинa
- незапослена лица преко 40 година:
- лица на новчаној накнади,
- незапослена лица која активно траже запослење дуже од 1 године,
- лица која имају мање од 5 година за један од услова за остваривање права на
пензију;
- чланови породица погинулих, заробљених и несталих бораца ВРС, ратни војни
инвалиди и цивилне жртве рата и чланови њихових породица.
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3. Износ средстава
Средства се послодавцима одобравају бесповратно у износу од:
- 750,00 КМ, за развијене и средње развијена општине, по једном раднику,
- 900,00 КМ, за неразвијене и изразито неразвијене општине, по једном раднику
- период запошљавања је минимално шест (6) мјесеци.

4. Дозначавање средстава
Средства се дозначавају према условима из уговора, на тромјесечном нивоу.

5. Право и услови учешћа
Право учешћа имају предузећа, задруге, предузетници, јавне службе, образовне
институције, јединице локалне самоуправе (градови и општине) и други послодавци из
Републике Српске која испуњавају услове за провођење активних мјера које се
финансирају.
Послодавац може конкурисати за одобравање средстава за запошљавање под сљедећим
условима:
- да је регистрован у складу са законским прописима,
- да редовно уплаћује обавезе по основу пореза и доприноса у складу са законом,
- да према кориснику није покренут ни отворен стечајни, односно ликвидациони
поступак,
- 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 коме
је поднијет захтјев за одобравање средстава, осим у случају нормалне флуктуације
радника.
- да достави програм у којем ће образложити потребе и разлог пријема нових радника,
- да запошљава лица из утврђене циљне групе која активно траже запослење, а
пријављена су на евиденцију Завода прије објављивања Јавног позива.
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6. Начин подношења захтјева, потребна документација и обавезе послодаваца
- корисника средстава
Захтјев се подноси на прописаном обрасцу који се може добити у филијали Завода и бироу
надлежном према сједишту послодавца.
Захтјев се може преузети и са портала Завода www.zzzrs.net, „рубрика Пројекти“.
Уз захтјев се подноси:
- рјешење о оснивању правног лица или предузетника,
- рјешење о регистрацији пореског обвезника у Пореској управи (ЈИБ),
- изјава послодавца о ликвидности жиро рачуна из мјесеца у којем подноси захтјев и
да према њему није покренут ни отворен стечајни односно ликвидациони поступак,
- копија овјереног биланса стања и биланс успјеха по посљедњем завршном рачуну
(уколико су обавезни поднијети по закону) или прописане обрасце за предузетнике и
мале предузетнике,
- пореско увјерење о измиреним обавезама из мјесеца у којем подноси захтјев или
мјесеца који претходи мјесецу подношења захтјева.
- доказ о броју запослених за последња три мјесеца (прву страницу 1002 обрасца) која
претходе мјесецу подношења захтјева.

7. Обавезе послодавца су:
Обавезе послодаваца:
- да изврши пријем радника у радни однос по доношењу одлуке о одобравању
средстава а најкасније до 01.05.2015. године и да закључи уговор са Заводом за
запошљавање, у року не дужем од 30 дана од достављања одлуке Управног одбора о
одобрењу средстава,
- 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.
- послодавци су обавезни запослити раднике најкасније до 01.05.2015. године
обзиром да се активности по Пројекту завршавају са 31.10.2015. године.
Напомена: У случају већег броја захтјева послодавца а због ограниченог износа
расположивих средстава, предност ће имати послодавци из области прерађивачке
индустрије, пољопривреде и области производних услуга и који су поднослили
захтјеве за коришћење средстава по јавном позиву Пројекта из 2013. године а због
недостатка средстава истима нису одобрена.
Oбзиром да је крајњи рок за пријем радника 01.05.2015. године, због затварања
пројектних активности са 31.10.2015. године, евентуални захтјеви послодавца за
продужење рокова пријема радника неће бити разматрани. Пријеми радника након
овог рока неће се узимати у обзир.
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8. Рок за подношење захтјева
Јавни позив остаје отворен 15 дана од дана објављивања а крајњи рок за подношење
захтјева је 07.04.2015. године.
Детаљније информације могу се добити на порталу Завода www.zzzrs.net и у филијалама
Завода на телефоне:
Бања Лука
Бијељина
Добој
Приједор
Источно Сарајево
Требиње

051/216-266
055/209-669
053/242-162
052/214-522
057/ 226-714
059/272-311

Број:01-767-1
Датум: 20.03.2015.година

Директор
Милко Чолаковић, дипл.правник
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