РЕПУБЛИКА СРПСКА
МИНИСТАРСТВО РАДА И
БОРАЧКО-ИНВАЛИДСКЕ ЗАШТИТЕ

РЕПУБЛИКА СРПСКА
ФОНД ЗА ПРОФЕСИОНАЛНУ
РЕХАБИЛИТАЦИЈУ И
ЗАПОШЉАВАЊЕ ИНВАЛИДА
ПРИЈЕДОР

На основу чл. 57. и 58. Закона о професионалној рехабилитацији, оспособљавању и
запошљавању инвалида („Службени гласник Републике Српске“, бр. 37/12 и 82/15),
Одлуке Владе Републике Српске о давању сагласности на План и програм рада и
Финансијски план пословања ЈУ Фонд за професионалну рехабилитацију и
запошљавање инвалида Приједор за 2022. годину, број: 04/1-012-2-1373/22 од 21.
априла 2022. године („Службени гласник Републике Српске“, број 41/22) и Одлуке
Управног одбора ЈУ Фонд за професионалну рехабилитацију и запошљавање инвалида
о расписивању Јавног позива број: 01-4340-УО/22, од 05.08.2022. године, Министарство
рада и борачко-инвалидске заштите и ЈУ Фонд за професионалну рехабилитацију и
запошљавање инвалида Приједор, расписују

ЈАВНИ ПОЗИВ
инвалидима за субвенције за самозапошљавање и послодавцима и
инвалидима за одрживост запослености инвалида у 2022. години
1. Предмет позива
Министарство рада и борачко-инвалидске заштите и ЈУ Фонд за професионалну
рехабилитацију и запошљавање инвалида Приједор (у даљем тексту Фонд) реализују
Пројекат запошљавања инвалида у Републици Српској као и одрживости запослености
инвалида чија је укупна вриједност 500.000,00 КМ, а који се финансира из средстава
Фонда.
Инвалид је, у складу са Законом о професионалној рехабилитацији,
оспособљавању и запошљавању инвалида, лице са најмање 40% инвалидности,
лице са најмање 70% тјелесног оштећења и лице са лаком и умјереном менталном
ретардацијом.
Пројектом се финансира самозапошљавање и одрживост запослености за укупно 105
инвалида, кроз следеће компоненте:
1. КОМПОНЕНТА I: Самозапошљавање путем оснивања радње или другог
облика предузетништва, или оснивања привредног друштва, за 25 инвалида у
износу од 7.000,00 КМ по једном незапосленом инвалиду, што укупно износи
175.000,00 КМ.
2. КОМПОНЕНТА II: Самозапошљавање путем регистровања комерцијалног
пољопривредног газдинства као јединог и главног занимања, за 25 инвалида у
износу од 7.000,00 КМ по једном незапосленом инвалиду, што укупно износи
175.000,00 КМ.
3. КОМПОНЕНТА III: Одрживост запослености инвалида кроз три
подкомпоненте у укупном износу од 150.000,00 КМ:
3.1. Одрживост запослености инвалида код послодаваца, за 20 инвалида у износу
од 3.000,00 КМ по запосленом инвалиду, што укупно износи 60.000,00 КМ,

3.2. Одрживост запослености инвалида самосталних предузетника и оснивача
привредних друштава, за 20 инвалида у износу од 3.000,00 КМ по једном
запосленом инвалиду, што укупно износи 60.000,00 КМ,
3.3. Одрживост запослести инвалида носилаца комерцијалних пољопривредних
газдинстава, за 15 инвалида у износу од 2.000,00 КМ по једном запосленом
инвалиду, што укупно износи 30.000,00 КМ.
Реализација овог пројекта и начин дозначавања средстава врши се у складу са
одредбама Одлуке о начину остваривања права на стимулансе при запошљавању
инвалида, број: 243-01/12 од 07.06.2012. године и Правилника о додјели средстава за
финансирање програма одрживости запослености инвалида, број: 01-4339-УО/22 од
05.08.2022. године, које је донио Управни одбор Фонда. Обавезе послодаваца и
инвалидних лица прецизираће се уговором закљученим са Фондом.
Фонд ће вршити праћење и контролу пројекта у периоду од најмање 24 мјесеца од дана
потписивања уговора.
2. Права и услови учешћа на јавном позиву
Право учешћа имају послодавци и инвалиди са подручја Републике Српске уколико
испуњавају сљедеће услове:
2.1. За самозапошљавање путем оснивања радње или другог облика
предузетништва, или оснивања привредног друштва, инвалиди треба да
испуњавају сљедеће услове:
1. Да је у поступку регистрације дјелатности у складу са законским прописима,
2. Да није користио средства Фонда за исту компоненту,
3. Да није користио средства ЈУ Завода за запошљавање Републике Српске у истој
години кад је и аплицирао код Фондa,
4. Да испуњава и друге услове утврђене Јавним позивом.
2.2. За самозапошљавање путем регистровања комерцијалног пољопривредног
газдинства као јединог и главног занимања, инвалиди треба да се испуњавају
сљедеће услове:
1. Да је у поступку регистрације дјелатности у складу са законским прописима,
2. Да није користио средства Фонда за компоненту самозапошљавања,
3. Да није користио средства ЈУ Завода за запошљавање Републике Српске у истој
години кад је и аплицирао код Фондa,
4. Да испуњава и друге услове утврђене Јавним позивом.
2.3. За одрживост запослености инвалида, послодавци и инвалиди који су
самозапослени морају испуњавати следеће услове:
1. Да је регистрован у складу са законским прописима,
2. Да апликант у времену објављивања јавног позива не користи новчани
стимуланс за запошљавање и самозапошљавање од Фонда и средства ЈУ Завода
за запошљавање Републике Српске,
3. Да апликант нема дуговања по основу јавних прихода,

4. Да апликант обавља дјелатност најмање три године, односно да је инвалид за
кога се аплицира у радном односу код послодавца најмање три године и
5. Да апликант, за истог инвалида, није аплицирао на јавни позив за одрживост
запослености у последње три године.
3. Првенство у кориштењу средстава
За кориснике средстава који у потпуности испуњавају услове из тачке 2. овог позива,
утврђује се првенство у кориштењу средстава за оне програме којима се:
1. стварају услови за самозапошљавање и одрживост запослености инвалида већег
степена инвалидности,
2. стварају услови за самозапошљавање и одрживост запослености инвалида 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,
3. истиче препознатљивост и одрживост пословања старих заната, умјетничких
заната и домаће радиности погодних за запошљавање инвалида.
Првенство у коришћењу средстава имаће програми који испуњавају већи број
критерија, као и послодавци који су по ранијим програмима запошљавања задржали
инвалиде у радном односу и након истека уговорених обавеза.
4. Начин подношења захтјева и потребна документација
Пријава за кориштење средстава се подноси уз прописане обрасце који се могу добити
у Фонду или преузети на интернет страници Фонда: www.fondinvrs.org.
Уз пријаву се, зависно од тога за коју се компоненту конкурише, подноси
документација прописана Одлуком о начину остваривања права на стимулансе при
запошљавању инвалида, број: 243-01/12 од 07.06.2012. године и Правилника о додјели
средстава за финансирање програма одрживости запослености инвалида, број: 01-4339УО/22 од 05.08.2022. године, које је донио Управни одбор Фонда, и то:
4.1. За самозапошљавање путем оснивања радње или другог облика
предузетништва, или оснивања привредног друштва, инвалид подноси сљедећу
документацију:
1. Апликациони образац,
2. Овјерену копију Рјешења о оснивању правног субјекта или предузетника,
односно потврду о покретању поступка регистрације,
3. Овјерену копију Уговора са банком о отварању трансакционог рачуна,
4. Предрачун од добављача за набавку основног средства или опреме за опремање
(прилагођавање) радног мјеста инвалида,
5. Образац ПД 3100 пријава,
6. Овјерену копију Рјешења о инвалидности, Налаза, оцјене и мишљења за тјелесна
оштећења или Рјешење о лаким или умјереним интелектуалним тешкоћама,
7. Оригинал Увјерење о посљедњем издатом, важећем рјешењу о инвалидности (за
РВИ и ЦЖР) не старије од 90 дана,

8. Попуњене обрасце ЕИ-1 и ЕИ-2, („Службени гласник Републике Српске“, број
61/12 или на интернет страници Фонда),
9. Овјерену копију личне карте.
4.2. За самозапошљавање путем регистровања комерцијалног пољопривредног
газдинства као јединог и главног занимања, инвалид подноси следећу
документацију:
1. Апликациони образац,
2. Овјерену копију Рјешења о регистрацији комерцијалног пољопривредног
газдинства,
3. Предрачун од добављача за набавку основног средства или опреме за опремање
(прилагођавање) радног мјеста инвалида,
4. Образац ПД 3110 пријава,
5. Овјерену копију Рјешења о инвалидности, Налаза, оцјене и мишљења за тјелесна
оштећења или Рјешење о лаким или умјереним интелектуалним тешкоћама,
6. Оригинал Увјерење о последњем издатом, важећем рјешењу о инвалидности (за
РВИ и ЦЖР) не старије од 90 дана,
7. Попуњене обрасце ЕИ-1 и ЕИ-2, („Службени гласник Републике Српске“, број
61/12 или на интернет страници Фонда),
8. Овјерену копију личне карте,
9. Овјерену копију уговора са банком о отварању трансакционог рачуна.
4.3. Одрживост запослености
4.3.1. За одрживост запослености инвалида, послодавац који аплицира за
инвалидно лице које је радник, подноси следећу документацију:
1. Апликациони образац,
2. Овјерену копију Рјешења о регистрацији правног субјекта или предузетника,
3. Актуелни Извод из судског регистра, не старији од 90 дана (односи се на
акционарска, дионичарска, друштва ограничене одговорности и за удружења),
4. Копију Потврде о регистрацији пореског обвезника у Пореској управи
Републике Српске (ЈИБ) или оригинал Увјерење из Пореске управе да се
послодавац води у регистру,
5. Рјешење о разврставању субјекта прама дјелатности – статистика (овјерена
копија),
6. Оригинал пореско Увјерење о измиреним обавезама по основу јавних прихода
из Пореске управе Републике Српске, не старије од дана објављивања јавног
позива,
7. Потврду Пореске управе о броју запослених радника - не старија од дана
објављивања јавног позива (оригинал),
8. Потврду пословне банке да подносилац захтјева нема блокиран главни
трансакцијски рачун (потврда о солвентности) – не старија од дана објављивања
јавног позива (оригинал),
9. Образац ПД 3100 пријава,
10. Овјерену копију Рјешења о инвалидности, Налаза, оцјене и мишљења за тјелесна
оштећења или Рјешење о лаким или умјереним интелектуалним тешкоћама,
11. Оригинал Увјерење о посљедњем издатом, важећем рјешењу о инвалидности (за
РВИ и ЦЖР) не старије од 90 дана,

12. Попуњене обрасце ЕИ-1 и ЕИ-2, („Службени гласник Републике Српске“, број
61/12 или на интернет страници Фонда),
13. Изјаву да у времену објављивања јавног позива не користи новчани стимуланс
за запошљавање и самозапошљавање од Фонда и средства ЈУ Завода за
запошљавање Републике Српске.
4.3.2. За одрживост запослености инвалида, власник предузетник који је уједно и
инвалид, подноси следећу документацију:
1. Апликациони образац,
2. Овјерену копију Рјешења о регистрацији правног субјекта или предузетника,
3. Овјерену копију Потврде о регистрацији пореског обвезника у Пореској управи
Републике Српске (ЈИБ) или оригинал Увјерење из Пореске управе да се
послодавац води у регистру,
4. Рјешење о разврставању субјекта прама дјелатности – статистика (овјерена
копија),
5. Оригинал пореско Увјерење о измиреним обавезама по основу јавних прихода
из Пореске управе Републике Српске, не старије од дана објављивања јавног
позива,
6. Потврду Пореске управе о броју запослених радника - не старија од дана
објављивања јавног позива (оригинал),
7. Потврду пословне банке да подносилац захтјева нема блокиран главни
трансакцијски рачун (потврда о солвентности) – не старија од дана објављивања
јавног позива (оригинал),
8. Образац ПД 3100 пријава,
9. Овјерену копију Рјешења о инвалидности, Налаза, оцјене и мишљења за тјелесна
оштећења или Рјешење о лаким или умјереним интелектуалним тешкоћама,
10. Оригинал Увјерење о посљедњем издатом, важећем рјешењу о инвалидности (за
РВИ и ЦЖР) не старије од 90 дана,
11. Попуњене обрасце ЕИ-1 и ЕИ-2, („Службени гласник Републике Српске“, број:
61/12 или на интернет страници Фонда),
12. Изјаву да у времену објављивања јавног позива не користи новчани стимуланс
за запошљавање и самозапошљавање од Фонда и средства ЈУ Завода за
запошљавање Републике Српске.
4.3.3. За одрживост запослености инвалида, носилац комерцијалног
пољопривредног газдинства који је уједно и инвалид, подноси следећу
документацију:
1. Апликациони образац,
2. Овјерену копију Рјешења о регистрацији комерцијалног пољопривредног
газдинства,
3. Образац ПД 3110 пријава,
4. Овјерену копију Рјешења о инвалидности, Налаза, оцјене и мишљења за тјелесна
оштећења или Рјешење о лаким или умјереним интелектуалним тешкоћама,
5. Оригинал Увјерење о посљедњем издатом, важећем рјешењу о инвалидности (за
РВИ и ЦЖР) не старије од 90 дана,
6. Попуњене обрасце ЕИ-1 и ЕИ-2 („Службени гласник Републике Српске“, број
61/12 или на интернет страници Фонда),

7. Изјаву да у времену објављивања јавног позива не користи новчани стимуланс
за запошљавање и самозапошљавање од Фонда и средства ЈУ Завода за
запошљавање Републике Српске.
5. Обавезе корисника средстава
5.1. Обавезе инвалида који се самозапошљавају путем оснивања радње или другог
облика предузетништва, или оснивања привредног друштва су сљедеће:
Да у року од 30 дана од дана достављања обавјештења о одобравању средстава
закључи уговор са Фондом,
- Да омогући Фонду да прати и контролише извршење уговорних обавеза,
- Да о свакој промјени која може утицати на односе утврђене уговором, у року од
15 дана обавијести Фонд,
- Да поднесе Извјештај Фонду о утрошку одобрених средстава.
Образац Извјештаја назначна на интернет страници Фонда www.fondinvrs.org.
-

5.2. Обавезе инвалида носиоца комерцијалног пољопривредног газдинства су
сљедеће:
Да у року од 30 дана од дана достављања обавјештења о одобравању средстава
закључи уговор са Фондом,
- Да омогући Фонду да прати и контролише извршење уговорних обавеза,
- Да о свакој промјени која може утицати на односе утврђене уговором, у року од
15 дана обавијести Фонд,
- Да поднесе Извјештај Фонду о утрошку одобрених средстава.
Образац Извјештаја назначна на интернет страници Фонда www.fondinvrs.org.
-

5.3. Обавезе послодаваца, односно инвалида власника везано за одрживост су
сљедеће:
Да у року од 30 дана од дана достављања обавјештења о одобравању средстава
закључи уговор са Фондом,
- Да омогући Фонду да прати и контролише извршење уговорних обавеза,
- Да о свакој промјени која може утицати на односе утврђене уговором, у року од
15 дана обавијести Фонд,
- Да поднесе Извјештај Фонду о утрошку одобрених средстава.
Образац Извјештаја назначна на интернет страници Фонда www.fondinvrs.org.
-

6. Гаранције
Приликом реализације уговора корисник средстава, је дужан доставити Фонду
гаранцију банке за износ средстава преко 30.000,00 КМ, односно мјенице за износ до
30.000,00 КМ.
Рок важења гаранције не може бити краћи од 12 мјесеци рачунајући од дана
потписивања уговора са Фондом.
Приликом склапања Уговора између Фонда и корисника средстава, обезбјеђују се
сљедећа документа:
- 3 бјанко мјенице и
- 5 бјанко вирмана.

7. Рок за подношење пријава
Јавни позив je отворен 30 дана од дана објављивања у дневном листу „Глас Српске“ и
на званичној интернет страници Фонда.
8. Напомене
У случају већег броја захтјева, а због ограниченог износа расположивих средстава,
Фонд ће додјелу средстава вршити према утврђеним приоритетима, тако да постоји
могућност да се средства не одобре свим подносиоцима захтјева за тражени број
инвалида и у траженом износу средстава.
Фонд задржава право да у случају потребе затражи додатну документацију.
Непотпуне пријаве и пријаве које не задовољавају основне критеријуме овог
позива неће бити разматране.
Јавни позив, апликациони образац, обрасци ЕИ-1 и ЕИ-2, Извјештај о утрошку
одобрених средстава и Изјава објављени су и на интернет страници Фонда:
www.fondinvrs.org.
Додатне информације у вези овог позива могу се добити на телефон канцеларије
Фонда: 052/ 240-951.
Министарство рада и
борачко-инвалидске заштите
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