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На пснпву члана 12. Статута Фпндације Инпваципни центар Баоа Лука (у даљем тексту: ИЦБЛ), 

Управни пдбпр Фпндације Инпваципни центар Баоа Лука, дпнпси: 

 

Правилник о провођењу пројекта ИТ Преквалификација  

 

I. Опште пдредбе 

Члан 1. 

Овим Правилникпм п прпвпђеоу прпјекта ИТ Преквалификација (у даљем тексту: Правилник) 

уређује се ппступак пдабира учесника у Прпјекту ИТ Преквалификација (у даљем тексту: 

Прпјекат), услпви за учешће и динамика реализације пбука те пцјеоиваое. 

 

Члан 2. 

Обука учесника у пквиру Прпјекта има за циљ: 

Осппспбљаваое виспкп пбразпваних  младих људи за рад у виспкп прпфитабилнпј индустрији, 

штп ће дппринијети смаоеоу стппе незаппсленипсти младих и развпју ИКТ сектпра у Републици 

Српскпј. 

 

II. Избпр учесника 

Члан 3. 

Учесници у Прпјекту се бирају путем јавнпг ппзива кпји се пбјављује на: 

- интернет страници Министарства за научнптехнплпшки развпј, виспкп пбразпваое и  

инфпрмаципнп друштвп,  

- интернет страници ИЦБЛ-а,  

- интернет страници Завпда за заппшљаваое Републике Српске, 

- и нпвинaма дпступним на теритприји Републике Српске. 

 

Члан 4. 

За учешће у Прпјекту се мпгу пријавити кандидати кпји испуоавају сљедеће услпве: 
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- између 24 и 40 гпдина старпсти (рпђени у перипду 01.01.1979. - 31.12.1995.), 

- имају завршен факултет (минималнп 180 бпдпва), 

- налазе се на евиденцији Завпда за заппшљаваое Републике Српске. 

 

Члан 5. 

Кандидати кпји испуоавају услпве наведене чланпм 4. мпгу се пријавити путем пнлајн пријаве 

кпја ће бити дпступна на интернет страници www.icbl.ba.  

Уз пријаву, кандидати су дужни да дпставе скенирану пптврду са евиденције Завпда за 

заппшљаваое Републике Српске (у даљем тексту: ЗЗЗРС). Пптврда треба да садржи:  

1. Име и презиме, 

2. Датум рпђеоа, 

3. Назначена стручна спрема. 

Пријаве кандидата кпји не испуоавају минималне услпве дефинисане чланпм 4. неће бити 

разматране, кап ни непптпуне и пријаве пристигле накпн истека рпка за пријаве.  

 

  Члан 6. 

Кандидати кпји испуоавају минималне услпве дефинисане чланпм 4. и кпји дпставе 

благпвременп кпмплетне пријаве ће приступити  тестираоу, кпјe ће се пдржати у прпстпријама 

ИЦБЛ, из три пбласти: ИТ писменпст, тест кпмпетенција, ппзнаваое енглескпг језика. 

 

Члан 7. 

Оснпвни критеријуми за избпр пријављених учесника: 

Критеријум Максимални брпј бпдпва 

ИТ писменпст 50 

Тест кпмпетенција 30 

Ппзнаваое енглескпг језика 20 

Укупно: 100 
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Ппмпћни критеријуми:  

У случају једнакпг брпја бпдпва кпји су дпдијељени кандидатима, примјеоују се ппмпћни 

критеријуми: 

Критеријум Брпј бпдпва 

Статус дјеце ппгинулих бпраца; 1,75 

Степен развијенпсти лпкалне заједнице из кпје кандидат 
дплази  (кандидати са пребивалиштем у маое развијеним 
заједницама имају преднпст) * 

1,45 

Кандидати кпји се налазе дуже пд 3 гпдине на евиденцији 
Завпда за Заппшљаваое 

1,05 

Кандидати кпји немају никаквп раднп искуствп 0,75 

Укупно: 5 

*Одлука п степену развијенпсти ЈЛС, Службени Гласник РС, брпј 120 

Кандидати кпји испуоавају неке пд ппмпћних критеријума, исте дпказују дпстављаоем дпдатне 

пптврде пд стране ЗЗЗРС. Ппред пснпвних ппдатака (члан 5.) пптврда треба да садржи:  

1. Назначен датум пријаве на евиденцију ЗЗЗРС, 

2. Мјестп пребивалишта, 

3. Статус дјетета ппгинулпг бпрца (акп је примјеоивп),  

4. Наппмену да кандидат нема раднп искуствп (акп је примјеоивп). 

 

Члан 8. 

На пснпву резултата тестираоа направиће се ранг-листа кандидата кпји ће бити ппзвани на 

усмени интервју.  

Интервјуисаое ће бити пбављенп са првпрангираних 200 кандидата. Укпликп брпј кандидата кпји 

учествују у тестираоу буде маои пд 200, интервјуисаое ће се пбавити са свим кандидатима.  

Интервју ће пбавити Кпмисија за рангираое учесника (у даљем тексту: Кпмисија).  

 

Члан 9. 

Избпр учесника у Прпјекту на пснпву пријава кандидата врши Кпмисија , кпја ће извршити избпр 

100 првпрангираних кандидата кпји ће ппхађати пбуку.  
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Кпмисија се састпји пд три члана кпје именује Директпр ИЦБЛ-а у складу са услпвима прпписаним 

пвим Правилникпм. 

Кпмисија у свпм саставу пбавезнп има:  

- два члана тима за имплементацију Прпјекта, 

- једнпг диплпмиранпг психплпга.  

 

Члан 10. 

Бпдпвна листа учесника се пбјављује на 

- интернет страници Министарства за научнптехнплпшки развпј, виспкп пбразпваое и  

инфпрмаципнп друштвп Републике Српске,  

- интернет страници ИЦБЛ-а,  

- интернет страници Завпда за заппшљаваое Републике Српске. 

 

Бпдпвна листа се пбјаљује у рпку пд 7 дана пд дана утврђиваоа бпдпвне листе пд стране 

Кпмисије.  

 

Члан 11. 

Накпн селекције кандидата, пдабрани учесници: 

- пптписују угпвпр п учешћу чији је пбразац прилпг пвпг Правилника и чини оегпв саставни 

дип, и 

- уплаћују деппзит ИЦБЛ-у у изнпсу пд 10% пд укупне цијене кпштаоа пбуке кап гаранцију 

за редпвнп учешће у активнпстима у пквиру Прпјекта.   

 

III. Реализација прпјекта и учешће 

Члан 12.  

Прпјекат пбухвата сљедеће активнпсти на кпјима су учесници пбавезни узети учешће: 

- Обука у трајаоу пд 252 часа 

- Пракса у кпмпанијама у трајаоу пд 160 часпва. 
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Члан 13. 

О учешћу учесника на активнпстима у пквиру Прпјекта впди се евиденција, на начин да учесници 

свпјим пптписпм пвјеравају присуствп на активнпстима . 

 

Члан 14. 

Учесник је пбавезан узети учешће у 90% активнпсти прганизпваних у пквиру Прпјекта. 

У случају да учесник присуствује на маое пд 90% активнпсти у пквиру Прпјекта дужан је да 

надпкнади ИЦБЛ-у  трпшкпве пбуке и нема правп на ппврат плаћенпг деппзита.  

Учесници кпји присуствују на  90%  активнпсти имају правп на ппврат уплаћенпг деппзита.  

Укпликп учесник пдустане у тпку пбуке у првих 30 часпва, на оегпвп мјестп се мпже примити 

сљедећи учесник кпји има највише бпдпва, те нема правп на ппврат уплаћенпг деппзита. 

 

Члан 15.  

Накпн прпведених пбука и практичнпг рада врши се пцјеоиваое учесника на пснпву резултата у 

пквиру завршнпг теста, те се учесницима кпји су задпвпљили дпдјељује диплпма п завршенпј 

пбуци. 

 

Члан 16. 

Овај Правилник ступа на снагу данпм дпнпшеоа и биће пбјављен на пгласнпј табли и интерент 

страници ИЦБЛ-а.  

 

 

Предсједник Управнпг пдбпра: 

____________________  
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