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1. Увод 

Основ за доношење Програма кориштења подстицајних средстава у функцији 

запошљавања (у даљем тексту: Програм) представља Закон о развоју малих и средњих 

предузећа („Службени гласник Републике Српске“ број 50/13), као и Стратегија развоја 

малих и средњих предузећа Републике Српске за период 2016-2020. године. 

С циљем побољшања укупног пословног амбијента, подстицања привредног развоја, 

привлачења домаћих и страних инвеститора, повећања запослености и извозних 

активности, на подручју Града потенцијалним инвеститорима бројне услуге пружају:  

 Одјељење  за локални економски развој и стратешко планирање (Центар за 

инвеститоре),  

 Одјељење за просторно уређење (Центар за дозволе),   

  Одјељење за привреду (Канцеларија за предузетнике),   

  Градска развојна агенција.  

Град Бања Лука у циљу стварања повољнијих микроекономских услова и одржавања 

сектора малих и средњих предузећа, те повећања запослености у граду, у протеклом 

периоду намјенски је издвајала средства буџета Града.  

Скупштина града Бањалука доноси Програм, а он представља основ за доношење 

Правилника о условима и начину кориштења подстицајних средстава. 

2. Циљеви Програма 

 Основни циљеви програма су: 

 А) Технолошки развој МСП-а 

Циљ је осигурати раст конкурентности МСП-а кроз подршку у процесу набавке 

опреме и увођење нових стандарда у пословним процесима. 

 Б) Повећање продуктивности радне снаге и креирање нових радних мјеста 

 Циљ је осигурати адекватну радну снагу која је неопходна за раст конкурентности 

МСП-а и подстаћи нова запошљавања кроз едукацију и запошљавање незапослених 

лица.  

3. Опис Програма  
 

3.1. Програм кориштења подстицајних средстава за повећање продуктивности и 

конкурентности привредника у функцији запошљавања 

 

 Програмом ће се дефинисати намјена подстицајних средстава, активности на 
провођењу Програма, износ средства за финансирање Програма, услови за остваривање 
права на подстицајна средства, поступак додјеле средстава, те контрола кориштења 
додјељених средстава. 
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 Циљна група програма су привредна друштва и самостални предузетници који 
обављају производну, занатску и услужну дјелатност на подручју града Бањалука, као 
и средње стручне школе. 

 Основни циљ доношења Програма је финансијска подршка унапређењу 
пословања привредних друштава и самосталних предузетника са подручја града 
Бањалука као и оспособљавање средњих стручних школа за обављање ученичке праксе, 
кроз усмјеравање подстицајних средстава за: 
 

1. суфинансирање дијела трошкова набавке основних средстава у циљу 
технолошког развоја МСП-а, 

2. субвенције за преквалификацију радника у циљу обезбијеђења дефицитарних 
занимања и осигурања адекватне радне снаге која је неопходна за раст 
конкурентности МСП-а, те и да се подстакну нова запошљавања, 

3. суфинансирање набавке опреме за опремање кабинета за практичну наставу 
средњих стручних школа. 

 Специфични циљеви Програма, односно сврха Програма, је побољшање услова 
пословања малих и средњих предузећа, повећавање њихове конкурентности, подршка 
извозно орјентисаним предузећима, подстицање развоја производних дјелатности у 
односу на непроизводне дјелатности, повећање броја запослених, те повећавање прихода 
буџета Града Бањалука, као и обезбјеђење дифицитарне радне снаге на тржишту рада. 

 

3.2. Самозапошљавање 

 Програмом ће се дефинисати намјена субвенција за самозапошљавање, 
активности на провођењу Програма, износ средства за финансирање Програма, услови 
за остваривање права на субвениције, поступак додјеле субвенција, те контрола 
кориштења додјељених средстава. 

 Циљ субвенција за самозапошљавање у производним, занатским, услужним и 
трговинским дјелатностима је да пружи подршку лицима који су од почетка календарске 
године до окончања јавног позива регистровали производну, занатску, услужну и 
трговинску дјелатност на подручју града.   

Програмом се омогућује субвенционисање трошкова запошљавања незапосленим 
лицима са евиденције Завода за запошљавање РС, Филијала Бања Лука - Биро Бања Лука 
и провођење обуке, којом би се учесницима пројекта пренијела специфична знања из 
пословног планирања и вођења бизниса.  

Циљна група програма су лица која су од почетка календарске године до 
окончања јавног позива регистровала  самостално предузетничку дјелатност као основно 
занимање. 

Оправданост овог програма произилази из намјере Градске управе да пружи 
финансијску подршку незапослним лицима за отпочињање властитог бизниса. 
допринесе повећању броја запослених на подручју града.  
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4. Буџет Програма 
 

 Финансирање Програма кориштења подстицајних средстава планирано је 
Буџетом града Бањалука за 2018. годину, у оквиру потрошачке јединице Одјељење за 
привреду, на ставкама: 

 А) Субвенције за повећање продуктивности и конкурентности привредника и 
предузетника  у укупном износу од 900.000,00 КМ,  

 Б) Субвенције за повећање продуктивности и конкурентности привредника и 
предузетника – намјенска средства по Закону о накнадама за кориштење природних 
ресурса у сврху производње електричне енергије у укупном износу од 120.000,00 КМ. 

Средства ће бити распоређена на начин: 

1. Програм кориштења подстицајних средстава за повећање продуктивности и 

конкурентности привредника у функцији запошљавања 720.000,00 КМ, 

 суфинансирање дијела трошкова набавке основних средстава у циљу 

технолошког развоја МСП-а – планирани износ средстава 520.000 КМ 

 субвенције за преквалификацију радника у циљу обезбијеђења 

дефицитарних занимања и осигурања адекватне радне снаге која је 

неопходна за раст конкурентности МСП-а, те и да се подстакну нова 

запошљавања – планирани износ средстава 100.000 КМ 

 суфинансирање набавке опреме за опремање кабинета за практичну 

наставу средњих стручних школа – планирани износ средстава 100.000 

КМ 

2. Самозапошљавање 300.000,00 КМ. 

5. Реализација Програма 
 
Реализација Програма подразумијева провођење сљедећих активности: 

 Припрема Правилника о условима и начину остваривања подстицајних средстава; 
 Доношење Правилника, од стране градоначелнка;  
 Именовање Комисије за додјелу подстицајних средстава, од стране 

градоначелника, 
 Објава Јавног позива за додјелу подстицајних средстава, од стране 

градоначелника, 
 Обрада пристиглих захтјева и утврђивање испуњености формално-правних 

услова дефинисаних Правилником о условима и начину кориштења подстицајних 
средстава и Јавним позивом, 

 Израда приједлога додјеле подстицајних средстава и средстава за 
самозапошљавање, 

 Доношење Одлуке о додјели средстава, 
 Потписивање уговора и додјела средстава корисницима, 
 Израда Извјештаја о реализацији програма. 
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6. Садржај и објављивање Јавног позива за додјелу средстава 
 

 У складу са Правилником о условима и начину кориштења средстава, Јавним 
позивом се прецизира: 

 Предмет Јавног позива, 
 Намјена и износ подстицајних средстава, 
 Услови за остваривање права на субвенције, 
 Критеријуми за додјелу субвенција, 
 Потребна документација,  
 Закључивање уговора, 
 Рок за подношење захтјева. 

Јавни позив се објављује у Службеном гласнику Града Бањалука, дневним новинама 
„Глас Српске“ и на званичној интернет страници града Бањалука, Градске развојне 
агенције и Привредне коморе Републике Српске. 

7. Обрада захтјева и услови за остваривање права на подстицаје 
 

 Правилником о условима и начину кориштења подстицајних средстава, 
градоначелник Града Бањалука, ближе ће дефинисати услове за остваривање права на 
подстицаје. 

 Право на подстицајна средства за повећање продуктивности и конкурентности 
привредника у функцији запошљавања под редним бројевима 1. и 2. имају правна 
лица и самостални предузетници из области производних, прерађивачких и услужниих 
дјелатностина са подручју града Бањалуке, који испуњавају сљедеће услове:  

 Да су регистровани за обављање дјелатности прије објаве јавног позива за додјелу 
подстицаја; 

 Да редовно измирују обавезе по основу пореза и доприноса у складу са законом; 

 Да редовно измирују обавезе по основу комуналне накнаде;  

 Да имају најмање једног запосленог радника на неодређено вријеме, укључујући 
и власника; 

 Да у претходна три мјесеца нису смањили број запослених, осим у случају 
нормалне флуктуације запослених;  

 Да над њима није покренут или отворен стечајни односно ликвидациони 
поступак; 

 Да у финансијском извјештају немају исказан губитак изнад висине капитала;  

 Да испуњавају и друге услове утврђене јавним позивом.  

Право на подстицајна средства за повећање продуктивности и конкурентности 
привредника у функцији запошљавања под редним бројем 3. имају право средње 
стручне школе, које испуњавају сљедеће услове: 

 Да доставе план уписа одобрен од стране Министарства просвјете и културе, 
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 План развоја или годишњи програм рада школе, 

 Да испуњавају и друге услове утврђене јавним позивом.  

Право на субвенције за самозапошљавање имају незапослена лица која испуњавају 
сљедеће услове: 

 Да су од почетка календарске године до окончања јавног позива регистровала  
самостално предузетничку дјелатност као основно занимање на подручју Града; 

 Да су прије регистрације самосталне предузетничке дјелатности били 
евидентирани на Заводу за запошљавање – Биро Бања Лука. 

Комисија за додјелу подстицајних средстава, именована рјешењем градоначелника, 
провјерава пристигле захтјеве и испуњеност формално-правних услова дефинисаних 
Правилником о условима и начину кориштења подстицајних средстава и Јавним 
позивом. На основу предложене листе корисника средстава који испуњавају услове – 
ранг листе, градоначелник доноси Одлуку о додјели подстицајних средстава. 

8. Потписивање уговора и додјела средстава корисницима 
 

 По доношењу Одлуке о додјели средстава, Одјељење за привреду припрема 
Уговоре о додјели средстава, којима се дефинишу права и обавезе корисника средстава 
и Градске управе, као и износ средстава који се додјељује. 
 
 Висина подстицаја, утврђена Одлуком о додјели средстава, дозначава се по 
испуњавању услова из уговора сваком кориснику средстава поједично. 

9. Надзор над намјенским кориштењем средстава 

 

 Правилником о условима и начину кориштења подстицајних средстава детаљније 
је дефинисан надзор и контрола кориштења подстицајних средстава. 
  

 У складу са Програмом рада Скупштине града Бањалука,  Одјељење за привреду 
је дужно у трећем тромјесечју наредне године доставити Скупштини града Извјештај о 
реализацији Програма подстицаја за претходну годину. 

 

 

Обрађивач:        Предлагач: 
ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ПРИВРЕДУ     ГРАДОНАЧЕЛНИК 
 
Раденко Комљеновић, дипл.инж.машинства   Мр Игор Радојичић 
 


