На основу члана 59. Закона о локалној самоуправи ‘’Службени гласник Републике
Српске’’, број: 97/16), члана 62. Статута Града Бијељина (‘’Службени гласник Града
Бијељина’’, број: 8/13, 27/13 и 30/16), члана 1. Одлуке о радним тијелима
Градоначелника (‘’Службени гласник Града Бијељина’’, број: 26/15 ) Градоначелник
Града Бијељина д о н о с и
Р Ј Е Ш Е Њ Е О ОСНИВАЊУ САВЈЕТА ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ И
ОБРАЗОВАЊЕ ГРАДА БИЈЕЉИНА
Члан 1.
Оснива се Савјет за запошљавање и образовање Града Бијељина, у саставу:
1. Дејан Савић, Градска управа Града Бијељина, предсједник Савјета;
2. Славица Лукић, Завод за запошљавање РС – филијала Бијељина, замјеник
предсједника;
3. Ђорђе Славињак, предсједник Привредног савјета Града Бијељина, члан;
4. Татјана Вујић, Градска управа Града Бијељина, члан;
5. Вања Ступар, Градска управа Града Бијељина, члан;
6. Бојан Ђокић, Градска управа Града Бијељина, члан;
7.Драгорад Васић, Градска управа Града Бијељина, члан;
8.Стана Божић, Завод за запошљавање РС – филијала Бијељина, Биро Бијељина, члан;
9.Славиша Јовановић, Агенција за развој малих и средњих предузећа Града Бијељина,
члан;
10.Здравко Микић, Аграрни фонд Града Бијељина, члан;
11.Срђан Остојић, Регионална привредна комора Бијељина, члан;
12.проф. др Миладин Јовичић, Факултет пословне економије Бијељина, члан;
13.Раденко Тодоровић, Техничка школа ‘’Михајло Пупин’’, члан;
14.Милорад Стевић, Занатско предузетничка комора Бијељина, члан;
15.Милица Перковић, Актив директора основних школа, члан;
16.Тања Милинковић, Удружење особа са инвалидитетом ‘’Импулс’’ Бијељина,
члан;
17.Миленко Стевановић, ДОО ‘’Мега дрво’’ Бијељина, члан.
Члан 2.
Задаци Савјета за запошљавање и образовање Града Бијељина су сљедећи:
- Иницира и координира процес израде локалне политике запошљавања;
- Учествује у изради појединачних оперативних планова (програма/пројеката) у
сагласности са Акционим планом запошљавања и акционим плановима за
запошљавање Владе Републике Српске;
- Прати остваривање Акционог плана и појединих програма/пројеката за запошљавање;
- Доноси закључке и даје мишљења о питањима из своје надлежности и о њима
обавјештава органе Града;
- Даје мишљење на предлоге прописа и одлука које доноси Скупштина Града Бијељина
у областима значајним за запошљавање и образовање;
- Усваја годишње и периодичне извјештаје о остваривању локалне политике
запошљавања и подноси их Градоначелнику Града Бијељина на разматрање;

- Координира и подстиче сарадњу између заинтересованих страна и пружа помоћ у
реализацији њихових активности;
- Спроводи активности фокусиране на развој људских ресурса и усклађивање
компетенција и квалификација радне снаге са потребама и захтјевима локалне
привреде;
- Спроводи истраживање кретања на тржишту рада;
- Даје иницијативе за унапређење наставних планова и програма у редовном
образовању и образовању одраслих, у складу са потребама и захтјевима локалне
привреде;
- Иницира и проводи пројекте и активности који имају за циљ опремање школских
кабинета и радионица;
- Врши анализе потребних компетенција за одређено занимање;
- Остварује сарадњу са другим заинтересованим странама и генерално врши промоцију
цјеложивотног учења;
- Пружа
подршку
стручним
школама
и привредницима у активнијем
укључивању у процес организације практичне наставе,
- Пружа подршку иницијативама за јачање предузетништва међу младима.
Члан 3.
Ступањем на снагу овог Рјешења престаје да важи Рјешење о именовању Савјета за
запошљавање Града Бијељина број: 02-111-12/15 од 24.02.2015. године и Рјешење о
измјенама и допунама Рјешења о именовању Савјета за запошљавање Града Бијељина
број 02-111-14/14 од 19.01.2017.године.
Члан 4.
Ово Рјешење ступа на снагу даном доношења, а објавиће се у „Службеном гласнику
Града Бијељина“.
ГРАДОНАЧЕЛНИК ГРАДА БИЈЕЉИНА
Број:02-111-179/17
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