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За повећање продуктивности и конкурентности привредника у функцији
запошљавања (Подстицаји за суфинансирање преквалификацију
радника у циљу обезбјеђења дефицитарних занимања и осигурања
адекватне радне снаге која је неопходна за раст конкуретности
малих и средњих предузећа

Категорија

финансијски

Врста

грант

Циљ

Обезбјеђење адекватне радне снаге на тржишту рада и повећање
броја запослених
Правилник о условима и начину кориштења подстицајних
средстава у функцији запошљавања

Правни основ
На снази од

Критерији за додјелу

јул 2018.
СПЕЦИФИЧНИ УСЛОВИ: Максимална средства за ове намјене утврђује се
у висини до 80% од висине уложених средства подносиоца пријаве и не
могу бити већа од 20.000,00 КМ. Подстицајна средства могу
користити послодавци који имају потребу за радном снагом која је
дефицитарна на тржишту рада. Дефицитарна занимања у Бањој Луци
према подацима завода за запошљавање‐Филијала Бања Лука су:
обућар, конфекционар текстила, молер, тесар, столар, тапетар, армирач,
заваривач, зидар, пекар, графички техничар, електроничар и техничар
за рачунарску технику.
Послодавац који користи овај вид подстицаја обавезан је да запосли
најмање 50% обучених радника за које је остварио право на
подстицај. ОПШТИ УСЛОВИ: Право на подстицајна средства могу
остварити послодавци (привредни субјект и самостални
предузетници) 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 имају најмање једног запосленог
радника на неодређено вријеме, укључујући и власника, ако се ради о
самосталном предузетнику; ‐ да у предходних шест мјесеци 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 редовно измирују обавезе
према граду Бања Лука; ‐ да испуњавају и друге услове утврђене
јавним позивом.
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