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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 бесплатној обуци за:
CNC ОПЕРАТЕР (за дрвопрераду и металопрераду)

у оквиру пројекта
Партнерство за квалитетна радна мјеста и конкурентност

Предмет јавног позива

Обука обухвата стицање практичних знања и вјештине за рад на нумерички управљаним
машинама – CNC машинама.

Реализација обуке ће трајати 40 школских часова (30 сати) распоређених на максимално 10 радних
дана (двије радне седмице), а почетак обуке је планиран у октобру 2018. године. Обука ће се
проводити у пријеподневним терминима.

Обука ће бити изведена у Бања Луци у образовној институцији која посједује материјално - техничка
средства за извођење обуке. Полазници ће бити на вријеме обавјештени о мјесту и времену
одржавања обуке.

Број учесника обуке је органичен на 16 учесника (двије групе по 8 учесника обуке), који ће бити
изабрани на основу пријавног обрасца.

Комплетни трошкови обуке и превоза учесника обуке ће бити плаћени из буџета пројекта
(вриједност обуке је око 1200,00 КМ по полазнику обуке).

Услови учешћа

Обука је намијењена незапосленим лицима са евиденције активних тражилаца посла ЈУ Завода за
запошљавање, старијим од 18 година.



Селекција полазника обуке

Одабир кандидата обуке ће се вршити на основу пријавног обрасца, а, у случају већег броја пријава,
предност ће имати лица која су дужи временски период незапослена (на евиденцији Завода за
запошљавање РС).

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, биће провјерено да ли заинтересовани кандидат има
статус активног тражиоца посла, а на основу увида у евиденцију ЈУ Завода за запошљавање, те се
може захтијевати додатна документација којом се доказују услови кандидата за похађање обуке.

Pок за подношење захтјева за учешће у обуци

Рок за достављање пријаве по овом Јавном позиву је отворен до утрошка расположивог износа
средстава предвиђених Пројектом за ту намјену, а најкасније до 31. децембра 2018.

Начин пријаве и резултати Јавног позива

Незапослена лица са евиденције ЈУ Завод за запошљавање која желе учестовати у овом Јавном
позиву, попуњену Пријаву предају путем поште или лично на адресe: Завод за запошљавање
Републике Српске - Биро Прњавор, Вељка Миланковића 31, 78.430 Прњавор или Агенција за развој
предузећа Еда, Ђуре Јакшића 11, 78000 Бања Лука, или мејлом на eda@edabl.org

Додатне информације

Додатне информације по овом Јавном позиву могу се добити у Бироу за запошљавање и Агенцији за
развој предузећа Еда Бања Лука, контакт особа Биљана Марковић, број тел. 051 300 241, мејл
eda@edabl.org

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 партнерствa за запошљавање Општине Прњавор
способног да континуирано проводи активне мјере за запошљавање.

У оквиру пројекта обезбјеђена је обука за 150 незапослених лица за активно тражење посла, 75
незапослених особа за стицање нових знања и вјештина за рад у индустрији, од којих ће 50
незапослених особа добити прилику за запослење у индустријским предузећима.

Пројекат је финансиран у оквиру пројекта Подршка локалним партнерствима за запошљавање у
Босни и Херцеговини, који је финансиран од стране Европске уније и имплементира га Међународна
организација 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).

mailto:eda@edabl.org


Прилог 1.

ПРИЈАВА НА ЈАВНИ ПОЗИВ НЕЗАПОСЛЕНИМ ЛИЦИМА ЗА УЧЕШЋЕ У ОБУЦИ ЗА РАД У ИНДУСТРИЈИ
Назив обуке: CNC ОПЕРАТЕР
Име и презиме:

ЈМБГ:

Датум рођења:

Адреса становања:

Број телефона:

Имејл:

Образовање (година
завршетка, образовна
институција, смјер, звање)

Претходно радно искуство Од __________ до ____________

Послодавац:_________________________________________

Дјелатност послодавца:_______________________________

Позиција на послу: ___________________________________

Кратак опис посла:

Претходно радно искуство Од __________ до ____________

Послодавац:_________________________________________

Дјелатност послодавца:_______________________________

Позиција на послу: ___________________________________

Кратак опис посла:

Претходно радно искуство Од __________ до ____________

Послодавац:_________________________________________

Дјелатност послодавца:_______________________________

Позиција на послу: ___________________________________

Кратак опис посла:

Претходно радно искуство Од __________ до ____________

Послодавац:_________________________________________

Дјелатност послодавца:_______________________________



Позиција на послу: ___________________________________

Кратак опис посла:

Претходно радно искуство Од __________ до ____________

Послодавац:_________________________________________

Дјелатност послодавца:_______________________________

Позиција на послу: ___________________________________

Кратак опис посла:

Возачка дозвола, категорија
(навести да ли сте активан
возач):
Додатне вјештине и хобији:

Личне особине:

Додатно усавршавање
(формално или
неформално), датум обуке,
назив обуке, извођач, мјесто
и трајање обуке:
Изјава: Дајем сагласност за објаву резултата Јавног позива незапосленим лицима за пријаву учешћа
у обуци за рад у индустрији у оквиру пројекта „Партнерство за квалитетна радна мјеста и
конкурентност“.

У Прњавору, _______________ (уписати датум подношења пријаве)

Потпис:______________________________


