ЈУ ЗАВОД ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ
РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ

На основу Уговора између Међународне организације рада (ILO/МОР) и Агенције за развој
предузећа Еда Бања Лука, број 40189524 од 05.06.2017. године, о имплементацији Пројекта
„Партнерство за квалитетна радна мјеста и конкуреност“ на подручју општине Прњавор и
Меморандума о сарадњи партнера, којим се дефинише сарадња у вези са реализацијом
активности у оквиру пројекта, расписује се:
Јавни позив незапосленим лицима у Прњавору за пријаву за учешће у Обуци за активно
тражење посла у оквиру пројекта
Партнерство за квалитетна радна мјеста и конкурентност
О пројекту
Пројекат Партнерство за квалитетна радна мјеста и конкурентност (у даљем тексту:
Пројекат), има за општи циљ повећање усклађености понуде и тражње на тржишту рада у
Прњавору. Специфични циљ Пројекта је успостављање функционалног партнерство за
запошљавање Општине Прњавор способног да континуирано проводи активне мјере за
запошљавање.
У оквиру пројекта биће обезбјеђена обука за 150 незапослених лица за активно тражење
посла, 75 за стицање нових знања и вјештина за рад у индустрији и обезбјеђена радна
мјеста за њих 50.
Пројекат је финансиран у оквиру пројекта Подршка локалним партнерствима за
запошљавање у Босни и Херцеговини, који је финансиран од стране Европске уније и
имплементиран од стране Међународне организације рада (ILO).
Пројекат имплементира Агенција за развој предузећа – Еда, у партнерству за Општином
Прњавор, Бироом за запошљавање Прњавор, ЈУ Центар средњих школа Иво Андрић и
предузећима МИ Тривас д.о.о. и Топлинг д.о.о. из Прњавора (у даљем тексту:
имплементатори Пројекта).
Све Пројектне активности се проводе на подручју општине Прњавор.

Ovaj projekat finansira
Evropska Unija

Предмет јавног позива
У оквиру пројекта планирано је одржавање обука за најмање 150 незапослених лица за
стицање вјештина за активно тражење посла. Обука ће трајати два дана у периоду од 09:30
до 15:00 сати (предвиђен је ручак за све учеснике обуке). Обука ће бити изведена у
Прњавору. Полазници ће бити накнадно обавјештени о мјесту и датуму одржавања обуке.
Циљани индустријски сектори по овом Јавном позиву су приоритетни сектори на подручју
општине Прњавор, који запошљавају највећи број радника и остварују највеће приходе и
извоз: дрвопрерада, металопрерада (машинство), прехрамбена и индустрија коже и обуће.
Циљ провођења обуке по овом Јавном позиву је унапређење запошљивости најмање 150
незапослених лица стицањем нових вјештина за активно тражење посла, од којих ће 75 бити
обучено за нова знања и практичне вјештине за рад у индустрији и 50 запослено у
индустријским предузећима (од чега 20 младих до 30 година). Задржава се право
укључивања додатних незапослених у обуку за стицање нових знања и практичних вјештина
за рад у индустрији из наведених сектора, према потребама предузећа које ће бити
изражене путем јавног позива за предузећа.
Обука је намијењена незапосленим лицима са мјестом пребивалишта на подручју општине
Прњавор, са евиденције активних тражилаца посла ЈУ Завода за запошљавање – Биро
Прњавор.
Услови учешћа
Право учешћа имају сва незапослена лица, регистрована на евиденцији активних тражилаца
посла на дан расписивања овог јавног позива, ЈУ Завода за запошљавање Републике Српске
– Биро Прњавор са евиденције, која су старија од 18 година.
Предност за учешће у програму обуке по овом јавном позиву имају незапослена лица која
посједују струку из области: дрвопрераде, металопрераде (машинства), прехрамбене и
индустрије коже и обуће или незапослена лица која имају радно искуство у наведеним
областима, млади (до 30 година) и жене.
Селекција полазника обуке
Одабир кандидата за обуку, вршиће посебно формирана Комисија састављена од чланова
Тима за реализацију Пројекта, која ће провјеравати и испуњеност услова кандидата за
похађање обуке.
Пријава кандидата
Незапослена лица, која желе учестовати у обуци дужна су у предвиђеном року доставити
сљедеће:
1. Попуњену и потписану пријаву (Прилог 1. овог Јавног позива)
Напомена: У поступку одабира кандидата, комисија ће провјерити да ли заинтересовани
кандидат, на дан расписивања овог јавног позива, има статус активног тражиоца посла, а на
основу увида у евиденцију ЈУ Завода за запошљавање Републике Српске – Биро Прњавор, те
може захтијевати додатну документацију којом се доказују услови кандидата за похађање
обуке.

Рок за подношење захтјева за учешће у обуци
Рок за достављање пријаве по овом Јавном позиву је 9. новембар 2017. године.
Начин пријаве и резултати Јавног позива
Незапослена лица са евиденције ЈУ Завод за запошљавање Републике Српске – Биро
Прњавор која желе учестовати у овом Јавном позиву, Пријаву у затвореној коверти предају
путем поште или лично на адресу:
Агенција за развој предузећа ЕДА
Ђуре Јакшића 11
78000 Бања Лука
На коверту уписати назнаку: НЕ ОТВАРАЈ – Пријава за учешће у обуци за активно тражење
посла.
Резултати овог Јавног позива биће објављени на wеб сајту и огласној табли ЈУ Завод за
запошљавање Републике Српске – Биро Прњавор и на wеб страници Агенције за развој
предузећа Еда Бања Лука: www.edabl.org
Додатне информације
Додатне информације по овом Јавном позиву могу се добити у Агенцији за развој предузећа
Еда Бања Лука, контакт особа Биљана Марковић, број тел. 051 300 241, мејл
bmarkovic@edabl.org

Прилог 1.
ПРИЈАВА НА ЈАВНИ ПОЗИВ НЕЗАПОСЛЕНИМ ЛИЦИМА ЗА УЧЕШЋЕ У ОБУЦИ ЗА АКТИВНО ТРАЖЕЊЕ
ПОСЛА
Име и презиме незапосленог
лица:
ЈМБГ:
Датум рођења:
Пол (заокружити):

М

Ж

Да

Не

Адреса:
Телефон:
Имејл:
Школска спрема:
Стечено занимање:
Додатно
образовање
(формално или неформално):

Претходно радно искуство
Навести
период
рада,
позицију и назив предузећа
(примјер: Новембар 2000 –
Новембар
2001.
месар,
Месница д.о.о.).

Да ли сте заинтересовани за обуку
за стицање знања и вјештина за
рад у индустрији (сектори:
дрвопрерада, металопрерада
(машинство), прехрамбена или
индустрија коже и обуће)?
Да ли сте заинтересовани за рад у
индустријском предузећу (сектори:
дрвопрерада, металопрерада
(машинство), прехрамбена или
индустрија коже и обуће)?

Навести сектор:

Да

Не

Навести сектор:

Изјава:
Дајем сагласност за објаву резултата Јавног позива незапосленим лицима за пријаву учешћа
у обуци за активно тражење посла у оквиру пројекта „Партнерство за квалитетна радна
мјеста и конкурентност“.
У Прњавору,

Потпис:_

2017. године

