На основу члана 41. став 2. алинеја г) Закона о развоју малих и средњих предузећа („Службени
гласник Републике Српске“, број: 50/13 и 84/19), члана 16. став 1. тачка 3. и члана 9. став 1. и 2.
Одлуке о оснивању Агенције за развој малих и средњих предузећа Града Бијељина („Службени
гласник Града Бијељина“, број: 32/16) и члана 27. став 1. тачка 3. и члана 16. став 1. и 2. Статута
Агенције за развој малих и средњих предузећа Града Бијељина („Службени гласник Града Бијељина“,
број: 4/17), члана 17. и члана 15. Правилника о начину и условима коришћења подстицајних
средстава за развој малих и средњих предузећа и предузетништва, број: 346/21, а у складу са
Програмом рада са финансијским планом Агенције за развој малих и средњих предузећа Града
Бијељина за 2021. годину, в.д директора расписује:

Јавни позив послодавцима и незапосленим лицима за коришћење средстава за запошљавање
младих до 35. година
на подручју Града Бијељина у 2021. годину
1. Предмет
Агенција за развој малих и средњих предузећа Града Бијељина расписује Јавни позив послодавцима и
незапосленим лицима која су се самозапослила и регистровала властиту дјелатност у периоду од 1.
јануара 2021. године, до расписивања овог јавног позива, за коришћење подстицајних средстава за
запошљавање младих до 35. година, на подручју Града Бијељина у 2021. годину, (у даљем тексту:
јавни позив), чија је укупна вриједност 88.000,00 КМ, а који се финансира из Буџета Града Бијељина.
Предмет Јавног позива је додјела подстицајних средстава за запошљавање и самозапошљавање.
Обухваћено је запошљавање незапослених лица која су била пријављена на евиденцији Завода за
запошљавање Бијељина, као активни тражиоци посла који су на дан расписивања јавног позива
имали до 35 година.
Предност при додјели средстава ће имати пријеве поднесене од стране лица која су се самозапослила
и прајавила властиту дјелатност.
Јавни позив се састоји из два дијела:
1. Додјеле средстава за запошљавање код послодавца лица из циљне групе, по 4.000,00 КМ по
једном лицу.
2. Додјела средстава за самозапошљавање лица из циљне групе, по 5.000.00 КМ по једном лицу.
Агенција ће вршити праћење и контролу најмање 12 мјесеци од дана заснивања радног односа лица
запосленог путем овог јавног позива.
Ако се утврди не поштовање уговорних обавеза корисник је дужан да врати подстицајна средства у
року од 30 дана.
2. Права и услови учешћа
 Право учешћа имају послодавци из привреде који имају регистровано сједиште дјелатности
на подручју Града Бијељина, који испуњавају услове и запошљавају лице из утврђене циљне
групе;
 Незапосленим лицима која су се самозапослила и регистровала властиту дјелатност у периоду
од 1. јануара 2021. године, до расписивања овог јавног позива;
Прихватљиве пријаве су; сва запошљавања од стране послодавца и самозапошљавања уз пријаву
властите дјелатности и пријаве радника на 8 сати на неодређено вријеме у јединствени регистар
надлежног органа, у периоду од 1. јануара 2021. године до расписивања овог позива.
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2.1 Подстицај за запошљавање може остварити послодавац под следећим условима:
 Да запошљава лица из утврћене циљне групе која су била пријављена на евиденцију
назапослених;
 Да је регистрован у складу са законским прописима;
 Да измирује обавезе по основу пореза и доприноса у складу са законом;
 Да према кориснику није покренут ни отворен стечајни ни ликвидациони поступак,
 Да не запошљава лица којима је код истог послодавца престао радни однос у последњих 12
мјесеци;
 Да достави образложење за потребе и разлоге пријема нових радника;
 Да је испунио раније уговорне обавезе уколико је био корисник подстицајних средстава
Агенције.
При бодовању пријава могу се узети у обзир следећи критеријуми:
 Оцјена достављеног образложење за потребе и разлоге пријема нових радника;
 Врста дјелатности послодавца;
 Броја запослених радника;
 Дужина обављања дјелатности,
 Финансијски показатељи;
 Претходно коришћење средстава подстицаја и задржавање радника у радном односу и након
истека уговорне обавезе, на основу регистра додијељених подстицаја који води Агенција.
Код додјеле средстава водиће се рачуна колико послодавац укупно запошљава радника и сходно томе
предлагат ће се број радника и износ средстава.
2.2 Подстицај за лица која су се самозапослила и регистровала властиту дјелатност, могу
остварити ако су испуњени следећи услови:





Да су били пријављени на евиденцији незапослених;
Да су попунили пријаву за подстицај са јасним планом властите пословне активности;
Да су до објављивања јавног позива извршили регистрацију дјелатности;
Да се обавезује да учествује у обукама за предузетнике које ће Агенција организовати.

Подстицај за самозапошљавање додјељује се ради оснивања радње (у форми предузетника) или
другог облика предузетништва или оснивања привредног друштва уколико оснивач заснива у њему
радни однос.
Подстицај може остварити и више незапослених лица која су се удружила и основала привредно
друштво ради самозапошљавања уколико су сви оснивачи у њему засновали радни однос.
При бодовању пријаве могу се узети у обзир следећи критеријуми:
 Оцјена кандидованог пројекта образложеног у обрасцу пријаве;
 Врста дјелатности;
 Потребни ресурси за отпочињање обављања сопственог посла (пословни простор, опрема),
тржиште; купци добављачи, конкуренти;
 Финансијски показатељи.
3. Начин подношења пријаве и потребна документација
Пријава се подноси на прописаном обрасцу који је саставни дио овог јавног позива. Уз пријаву се
зависно од тога да ли се конкурише за средства за запошљавање код послодавца или
самозапошљавање, подноси:
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3.1 За послодавца
1. Образац пријаве са образложењем за потребе и разлоге пријема нових радника, попуњен
електронски, потписан и овјерен од стране директора/власника;
2. Рјешење о регистрацији правног лица или предузетника, који није старији од 30 дана од дана
подношења пријаве на јавни позив, оригинал или овјерена копија;
3. Рјешење о регистрацији у Пореској управи (ЈИБ);
4. Овјерена копија Биланса стања и Биланса успијеха за 2019. годину и 2020. годину, или
прописани образаци за предузетнике и за мале предузетнике (обрасци 1007 и 1004, 1005 и
1006) за последња три мјесеца, овјерен печатом и потписом власника;
5. Оригинал или овјерена копија Увјерења о измиреним пореским обавезама, од Пореске управе
Републике Српске, које није старије од 30 дана од дана подношења пријаве на јавни позив;
6. Оригинал или овјерена копија Увјерења о броју запослених радника, од Пореске управа
Републике Српске, која није старије од 30 дана од дана подношења пријаве на јавни позив,
7. Овјерена копија последњег Обавјештења о разврставању пословног субјекта по дјелатности
АПИФ/ статистика,
8. Увјерење о измиреним обавезама према Граду Бијељина, комуналне таксе и остале обавезе,
издаје Одјељење за Финансије Градске управе Града Бијељина, оригинал,
9. Доказ о броју запослених за последњих шест мјесеци; предња и последња страна обрасца
1002-мјесечна пријава пореза по одбитку, за шест мјесеци који претходе мјесецу подношења
пријаве, овјерен печатом и потписом власника;
10. Увјерење од Завода за запошљавање Бијељина, да су лица која су запослена прије заснивања
радног односа била на евиденцији.
3.2 За самозапошљавање
1. Образац пријаве са образложењем, попуњен електронски, потписан од стране подносиоца;
2. Рјешење о регистрацији правног лица или предузетника;
3. Доказ надлежног органа да незапослено лице припада циљној групи;
4. Рјешење о регистрацији у Пореској управи (ЈИБ);
5. Оригинал или овјерена копија Увјерења о измиреним пореским обавезама, од Пореске управе
Републике Српске, које није старије од 30 дана од дана подношења пријаве на јавни позив;
6. Увјерење од Завода за запошљавање Бијељина, да су лица која су запослена прије заснивања
радног односа била на евиденцији.
7. Комисија задржава право да поред наведених накнадно затражи и додатне документе, доказе
и појашњења, релевантне при одлучивању о поднесеној пријави.
8. Обавезе корисника подстицајних средстава
 Да омогући Агенцији да прати и контролише трајање радног односа радника најмање 12
мјесеци од дана додјеле подстицајних средстава;
 Да о свакој промјени која може утицати на односе утврђрне уговором, у року од 15 дана
обавијести Агенцију.
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Корисник подстицаја је дужан да приликом реализације уговорних обавеза достави Агенцији
гаранцију; бјанко мјеницу са мјеничном изјавом. Рок важења гаранције не може бити краћи од 12
мјесеци рачунајући од дана пријема радника у радни однос
Корисник подстицаја који у цјелости или дјелимично не изврши уговорне обавезе дужан је Агенцији
вратити цјелокупан износ додијељених средстава.
9. Дозначавање средстава
Исплата подстицаја врши у укупном износу према расположивим средствима, преносом одобрених
средстава са рачуна Трезора Града Бијељина у корист корисника подстицаја на његов жиро рачун
отворен код пословне банке.
10. Подношење пријаве
Јавни позив објављује се у недељном листу „Семберске новине“ и на интернет страници Агенције
www.agencijamsp.com гдје је доступан пријавни образац и Правилник.
Додатне информације могу се добити у просторијама Агенције и на телефон 055/204 024.
Пријава са потребном документацијом доставља се лично у Агенцију или путем поште у запечећеном
коверту на адресу; Агенција за развој малих и средњих предузећа Града Бијељина улица Меше
Селимовић 22А, Поштански фах 187 Бијељина, са назнаком „Пријава на Јавни позив
послодавцима и незапосленим лицима за коришћење средстава за запошљавање младих до 35.
година на подручју Града Бијељина у 2021. годину- НЕ ОТВАРАТИ прије састанка Комисије’’

Рок за подношење пријава:
Од 10. јуна до 9. јула 2021. године.
Непотпуне и неблаговремене пријаве неће бити предмет разматрања.
В.Д ДИРЕКТОРА
Марко ВЛАЧИЋ, с.р
Број: 455 /21
Датум: 8. јун 2021. годинe.

- У ПРИЛОГУ:
ПРИЛОГ 1. ОБРАЗАЦ ПРИЈАВЕ ЗА ПОСЛОДАВЦЕ
ПРИЛОГ 2. ОБРАЗАЦ ПРИЈАВЕ ЗА САМОЗАПОШЉАВАЊЕ
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