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ЈУЗавод за запошљавање Републике Српске реализујеПрограм финансирања
запошљавањ
а
и
самозапошљавањ
а
дјеце погинулих бораца
,
демобилисаних бораца
и 
ратних војних инвалида ВРС
у 201
9
. години
, 
„ЗАЈЕДНО ДО ПОСЛА
” 
чија је укупна вриједност 1.0
00.000
КМ
,
а 
који се финансира из средстава Буџета Републике Српске.

  

Програмом је предвиђено запошљавање 195 лица из циљне групе Програма (дјеца
погинулих бораца ВРС
,
демобилисани борци ВРС 
и 
ратни војни инвалида ВРС)
која
активно
траже запослење
и
пријављен
а 
су на евиденцију
,
кроз финансирање самозапошљавања и финансирање запошљавања код послодаваца
.
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Програм садржи три компоненте:

      

  

I Компонента: Финансирање самозапошљавања дјеце погинулих бораца ВРС за 40 лица 
у износу 
од 8
.000,00 КМ
по једном незапосленом лицу што укупно износи 320.000 КМ.

  

II Компонента: Финансирањесамозапошљавања ратних војних инвалида и
демобилисаних бораца ВРС  за60 лица у
износу
од 5
.000,00 КМ
по једном незапосленом лицу што укупно износи 
300
.000 КМ.

  

III Компонента:Финансирање запошљавања код послодаваца дјеце погинулих бораца,
ратних војних инвалида и демобилисаних бораца ВРС
за
9
5
лица по 4.000 КМ по једном лицу,
што укупно износи 38
0
.000 КМ.

  

Реализација овога Програма и начин дозначавања средстава вршиће се у складу са
Програмом и Правилником о условима, критеријумима и начину спровођења мјера
активне политике запошљавања („Службени гласник Републике Српске”, број 20/17), док
ће се обавезе послодаваца и незапослених лица прецизирати уговором.
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Завод ће вршити праћење и контролу Програма најмање 12 мјесеци од дана заснивања
радног односа.

  

  Документи/обрасци:
  Програм запошљавања и самозапошљавања циљних
категорија у привреди у 2019. години
  

Уто, 09.04.2019.

  

ЈУ Завод за запошљавање Републике Српске реализује „Програм запошљавања и
самозапошљавања циљних 
категорија
у привреди 
у 201
9
. 
г
одини
”,
чија је укупна вриједност
5.
002
.
478
,00
КМ
,
а 
који се финансира из средстава Завода за запошљавање Републике Српске.

  

Програмом је предвиђено запошљавање и самозапошљавање 1.225 лица из циљне групе
Програма, која активно
траже запослење
и
пријављен
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http://www.zzzrs.net/index.php/projekat/program_podrske_zaposljavanju_i_samozaposljavanju_djece_poginulih_boraca_ra/
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а
су на евиденцију
како слиједи
:
лица старија од 40 година, жене жртве породичног насиља и ратне тортуре, штићеници
домова који су завршили школовање, жене у руралним срединама и лица која се налазе
на евиденцији дуже од шест мјесеци.

  

Програм садржи двије компоненте:

  

I Компонента:Финансирање запошљавања код послодаваца лица из циљне групе
Програма  за1.125 лица по
4.000 КМ по једном лицу
што укупно износи 
4.500.000 КМ
.

  

II Компонента:Финансирање самозапошљавања лица из циљне групе Програмаза 100
лица  у
износу 
од 5
.000,00 КМ
по једном незапосленом лицу што укупно износи 500.000 КМ.

  

Реализација овога Програма и начин дозначавања средстава вршиће се у складу са
Програмом и Правилником о условима, критеријумима и начину спровођења мјера
активне политике запошљавања („Службени гласник Републике Српске”, број 20/17), док
ће се обавезе послодаваца прецизирати уговором.

  

Завод ће вршити праћење и контролу Програма најмање 12 мјесеци од дана заснивања
радног односа.
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  Документи/обрасци:
  Програм подршке запошљавању младих са ВСС у
статусу приправника у 2019. години
  

Уто, 09.04.2019.

  

ЈУ Завод за запошљавање Републике Српске реализује „Програм подршке
запошљавању младих са ВСС у статусу приправника у 2019. години” 
чија је укупна вриједност 
1.495.522 КМ,
а 
који се финансира из средстава Завода за запошљавање Републике Српске.

  

Програм има за циљ оспособљавање младих лица активних тражилаца посла са
евиденције незапослених лица за полагање приправничког испита и самосталан рад у
струци. Приправнички стаж за лица са ВСС траје 12 мјесеци.

  

Програмом је обухваћено финансирање обављања приправничког стажа за 200 лица
кроз двије компоненте:

  

I Компонента: Финансирање 100% износа бруто плате за 100 дјеце погинулих бораца
са ВСС  без радног искуства. Издвајање по једном
приправнику у овој компоненти износи 
8
.
955
,2
2
КМ на годишњем нивоу, а темељи се на износу мјесечне плате након опорезивања од
500 КМ чији је бруто износ 7
46
,
27
КМ. Укупна издвајања за ову компоненту износе 895.522,00 КМ.
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II Компонента: Финансирање плате након опорезивања за 100 лица са ВСС без радног
искуства .
Издвајање по једном приправнику у овој компоненти износи 6.000,00 КМ на годишњем
нивоу, а темељи се на износу мјесечне плате након опорезивања од 500 КМ. Укупна
издвајања за ову компоненту износе 600.000,00
КМ.

  

  

  Документи/обрасци:
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http://www.zzzrs.net/index.php/projekat/program_podrske_zaposljavanju_mladih_sa_vss_u_statusu_pripravnika_osim_razv/

