ГРАД БИЈЕЉИНА

ЈУ ЗАВОД ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ
РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ

На основу Уговора између Међународне организације рада (ILO/МОР) и Града
Бијељина, број 02-014-11/17 од 13.06.2017. године, о имплементацији Пројекта
„Континуираном институционалном сарадњом до одрживих радних мјеста у Бијељини“
и Писма сагласности од 23.08.2016. године између ЈУ Заводa за запошљавање
Републике Српске, којим се потврђује сарадња у имплементацији пројекта у оквиру
БиХ/15/01/ЕУР – Локална партнерства за запошљавање (ЛЕП) у БиХ, расписује се
ЈАВНИ ПОЗИВ НЕЗАПОСЛЕНИМ ЛИЦИМА ЗА ПРИЈАВУ УЧЕШЋА У
ПРОГРАМУ ОБУКЕ У СКЛОПУ ПРОЈЕКТА „КОНТИНУИРАНОМ
ИНСТУТИЦИОНАЛНОМ САРАДЊОМ ДО ОДРЖИВИХ РАДНИХ МЈЕСТА У
БИЈЕЉИНИ“
1. Увод
Пројекат „Континуираном институционалном сарадњом до одрживих радних мјеста у
Бијељини“ представља системски приступ свих релевантних актера на успостављању
функционалног модела за повећавање могућности одрживог запошљавања на простору
Града Бијељина у складу са потребама привреде. Град Бијељина је водећи партнер на
Пројекту, а партнери су ЈУ Завод за запошљавање Републике Српске, ЈУ Техничка
школа „Михајло Пупин“ Бијељина, Привредна комора Републике Српске - Подручна
привредна комора Бијељина, Факултет пословне економије Бијељина и предузећа
„STECO CENTAR“ д.о.о. Бијељина и „MEGA DRVO“ д.о.о. Бијељина. Пројекат се
реализује у оквиру Програма Међународне организације рада „Подршка локалним
партнерствима за запошљавање у Босни и Херцеговини“, а који финансира Европска
Унија. Реализација Програма преквалификације незапослених особа је једна од
планираних активности.
2. Предмет јавног позива
У сврху реализације специфичних циљева Пројекта из тачке 1. овог Јавног позива СЦ 1
„Унапријеђено тржиште рада кроз партнерски однос у складу са потребама привреде“ и
СЦ 2 „Унапријеђено запошљавање активних тражилаца посла кроз преквалификације и
самозапошљавање са фокусом на рањиве групе незапослених лица“ ЈУ Завод за
запошљавање Републике Српске у сарадњи са ЈУ Техничка школа „Михајло Пупин“
Бијељина и предузећима „STECO CENTAR“ д.о.о. Бијељина и „MEGA DRVO“ д.о.о.
Бијељина позивају незапослена лица са евиденције активних тражилаца посла – Биро
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Бијељина да се пријаве за учешће у програму обуке у трајању од 7 мјесеци (3 мјесеца
теоријске обуке и 4 мјесеца практичне обуке код приватних партнера у Пројекту).
Циљ спровођења обуке по овом Јавном позиву је стицање знања и вјештина потребних
ради обављања послова на конкретном радном мјесту, и то:
- Двадесет пет (25) незапослених особа за Програм оспособљавања оператера за рад на
ЦНЦ машинама за обраду дрвета;
- Седамдесет пет (75) незапослених особа за Програм оспособљавања за прераду дрвета
/ столара намјештаја.
3. Финансијски оквир
Планирана средства за реализацију Програма обуке/преквалификације по овом Јавном
позиву обезбијеђена су из средстава ЕУ по Програму Међународне организације рада –
ILO/МОР "Подршка локалним партнерствима за запошљавање у Босни и Херцеговини"
у оквиру имплементације Пројекта из тачке 1. овог Јавног позива.
Током похађања практичног дијела обуке полазницима ће бити обезбијеђена мјесечна
финансијска накнада, са припадајућим порезима, за:
- топли оброк – цијена топлог оброка за раднике Градске управе Бијељина, у складу са
важећим појединачним колективним уговом;
- трошкови превоза – просјечна цијена градског превоза на територији града Бијељина;
као и осигурање радника од повреде на раду и љекарско осигурање за све полазнике
обуке.
4. Селекција полазника обуке
Одабир кандидата за обуку, из тачке 2. овог Позива, вршиће посебно формирана
Комисија састављена од чланова Тима за реализацију Пројекта.
ЈУ Завод за запошљавање Републике Српске - филијала Бијељина у сарадњи са ЈУ
Техничка школа „Михајло Пупин“ Бијељина и предузећима „STECO CENTAR“ д.о.о.
Бијељина и „MEGA DRVO“ д.о.о. Бијељина бира незапослена лица из категорије циљне
групе која се упућују на обуку, али иста морају бити лица која активно траже
запослење и пријављени су на евиденцију прије објављивања Јавног позива, осим
корисника новчане накнаде.
Приватни партнери („STECO CENTAR“ и „MEGA DRVO“) са Техничком школом
закључују уговор о извођењу практичне обуке у складу са Законом о образовању
одраслих (Службени гласник Републике Српске број 59/09, 1/12) у циљу регулисања
међусобних права и обавеза и по један примјерак тог уговора достављају ЈУ Завод за
запошљавање Републике Српске и координатору пројекта.
Приватни партнери задржавају право обезбјеђења додатних кандидата из категорије
циљне групе путем посредовања ЈУ Завод за запошљавање Републике Српске - Биро
Бијељина сходно потребама Програма обуке/преквалификације по овом Јавном позиву.
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За минимално 30 % обучених незапослених особа по овом Јавном позиву са најбољом
оцјеном кроз Програм обуке обезбијеђено је запошљавање у компанијама које проводе
обуку или код других компанија.
5. Циљна група
Циљну групу по овом Јавном позиву чине незапослена лица, регистрована на
евиденцији активних тражилаца посла на дан расписивања јавног позива, ЈУ Завода за
запошљавање Републике Српске - Биро Бијељина, по сљедећим приоритетима:
1.
2.
3.
4.
5.

дрвопрерађивачка струка,
машинска струка,
грађевинска струка,
незапослена лица која имају радно искуство у нaведеним областима
остала занимања.

Предност за учешће у Програму обуке по овом Јавном позиву имају млади, жене, лица
преко 45 година, активни тражиоци запослења, као и други припадници осјетљивих
група, који су дугорочно незапослени и налазе се на евиденцији активних тражилаца
посла на дан расписивања јавног позива. Предност ће се обезбиједити кроз бодовање
приликом селекције кандидата.
6. Права и услови учешћа
Право учешћа имају лица са евиденције ЈУ Завод за запошљавање Републике Српске филијала Бијељина, који испуњавају следеће услове:
-да су старији од 18 година;
-да посједују доказ о стручном образовању из тачке 5. овог јавног позива
Незапослене особе са евиденције Завода за запошљавање које желе учествовати у
Програму обуке/преквалификације, дужне су у предвиђеном року доставити сљедеће:
1. Пријава (саставни дио овог Јавног позива);
2. Увјерење о незапослености из евиденције ЈУ Завод за запошљавање Републике
Српске - филијала Бијељина, биро Бијељина;
3. Копија доказа о стеченом стручном образовању;
4. Кратка биографија;
5. Изјава о давању сагласности за објаву и коришћење резултата овог Јавног позива
(саставни дио овог јавног позива).
Напомена: Наведену документацију није потребно овјеравати.
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7. Рок за подношење захтјева
Рок за достављање пријаве са пратећом документацијом по овом Јавном позиву је 30
(тридесет) дана од дана објављивања, а крајњи рок за подношење захтјева је
20.септембар 2017. године. Детаљније информације могу се добити и на огласним
таблама и званичним web странама Градске управе Града Бијељина, ЈУ Завод за
запошљавање Републике Српске, ЈУ Техничка школа „Михајло Пупин“ Бијељина,
Привредна комора Републике Српске - Подручна привредна комора Бијељина и
„MEGA DRVO“ д.о.о. Бијељина.
8. Начин пријаве и резултати Јавног позива
Незапослена лица са евиденције ЈУ Завод за запошљавање Републике Српске – биро
Бијељина која желе учествовати у овом Јавном позиву, Пријаву са пратећом
документацијом у затвореној коверти предају путем поште или лично на адресу:
- Градска управа Бијељина, Трг краља Петра I Карађорђевића 1, 76300 Бијељина са
назнаком НЕ ОТВАРАЈ - Пријава за учешће у програму обуке/преквалификације у
склопу пројекта „Континуираном инстутиционалном сарадњом до одрживих
радних мјеста у Бијељини“, доставити: Одсјеку за локални економски развој и
европске интеграције.
Резултати овог Јавног позива биће објављени на огласним таблама и wеб страницама
Градске управе града Бијељина и ЈУ Завод за запошљавање Републике Српске филијала Бијељина.
9. Додатне информације
Додатне информације по овом Јавном позиву могу се добити у ЈУ Завод за
запошљавање Републике Српске - филијала Бијељина на сљедећи број телефона:
055/226-855, или у Одсјеку за локални економски развој и европске интеграције Града
Бијељина, тел: 055/233 169; 233 132.
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ПРИЛОГ 1
ПРИЈАВА НА ЈАВНИ ПОЗИВ НЕЗАПОСЛЕНИМ ЛИЦИМА ЗА ПРИЈАВУ УЧЕШЋА
У ПРОГРАМУА ОБУКЕ У СКЛОПУ ПРОЈЕКТА „КОНТИНУИРАНОМ
ИНСТУТИЦИОНАЛНОМ САРАДЊОМ ДО ОДРЖИВИХ РАДНИХ МЈЕСТА У
БИЈЕЉИНИ“
ИМЕ И ПРЕЗИМЕ НЕЗАПОСЛЕНЕ ОСОБЕ:
___________________________________________________________________________

АДРЕСА ПРЕБИВАЛИШТА И КОНТАКТ ТЕЛЕФОН:
___________________________________________________________________________

ДАТУМ РОЂЕЊА:__________________________________________________________

ПОЛ:______________________________________________________________________
ШКОЛСКА СПРЕМА:
___________________________________________________________________________
СТЕЧЕНО ЗАНИМАЊЕ:
___________________________________________________________________________
АКТИВАН ТРАЖИЛАЦ ПОСЛА ПО ОСНОВУ ИЗДАТЕ ПОТВРДЕ ОД ЈУ ЗАВОДА
ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ - ФИЛИЈАЛА БИЈЕЉИНА, БИРО
БИЈЕЉИНА, ОД:
___________________________________________________________________________
НАВЕСТИ ПРИПАДНОСТ ПОСЕБНИМ КАТЕГОРИЈАМА НЕЗАПОСЛЕНИХ
ОСОБА ИЗ ТАЧКЕ 5. ЈАВНОГ ПОЗИВА (млади, жене, лица преко 45 година):
___________________________________________________________________________
ВРСТА ОБУКЕ ЗА КОЈУ СЕ ПРИЈАВЉУЈЕТЕ:
___________________________________________________________________________
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РАДНО ИСКУСТВО:
___________________________________________________________________________

НЕФОРМАЛНО ОБРАЗОВАЊЕ И ВЈЕШТИНЕ:
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

Бијељина,
Датум:____________________

Потпис:_______________________
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ПРИЛОГ 2
ИЗЈАВА О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ ЗА ОБЈАВУ И КОРИШЋЕЊЕ РЕЗУЛТАТА
ЈАВНОГ ПОЗИВА НЕЗАПОСЛЕНИМ ЛИЦИМА ЗА ПРИЈАВУ УЧЕШЋА У
ПРОГРАМУ
ОБУКЕ
У
СКЛОПУ
ПРОЈЕКТА
„КОНТИНУИРАНОМ
ИНСТУТИЦИОНАЛНОМ САРАДЊОМ ДО ОДРЖИВИХ РАДНИХ МЈЕСТА У
БИЈЕЉИНИ“

ИЗЈАВА
Ја, _____________________________, број личне карте _______________________,
ЈМБГ____________________, адреса ______________________________________, под
пуном материјалном и кривичном одговорношћу изјављујем да дајем сагласност за
објаву резултата Јавног позива незапосленим лицима за пријаву учешћа у
програму обуке у склопу Пројекта „Континуираном инстутиционалном сарадњом
до одрживих радних мјеста у Бијељини“.
У Бијељини, _____________ године.

__________________________
(потпис подносиоца изјаве)
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