НЕЗАПОСЛЕНИМ
ЛИЦЕМ СМАТРА СЕ
лице пријављено на
евиденцију Завода, старости
од 15 до 65 година, способно
или ограничено способно за
рад, које није у радном
односу или које није на други
начин остварило право на
рад.
УКОЛИКО СТЕ
НЕЗАПОСЛЕНО ЛИЦЕ
ПРИЈАВИТЕ СЕ У БИРО У
МЈЕСТУ ПРЕБИВАЛИШТА.
ШТА ЈЕ ПОТРЕБНО?
> лична карта,
> радна књижица,
> доказ о школској спреми,
> други докази у складу са Законом
(увјерења, потврде и сл.) и
> доказ о престанку уговора о раду
уколико сте били у радном односу

ОБРАТИТЕ НАМ СЕ
ФИЛИЈАЛЕ:
БАЊА ЛУКА
тел/факс 051/216-519
fbl@fbl.zzzrs.net
БИЈЕЉИНА
тел/факс 055/209-669
fbn@fbn.zzzrs.net
ДОБОЈ
тел/факс 053/242-162
fdo@fdo.zzzrs.net
ПРИЈЕДОР
тел/факс 052/214-522
fpd@fpd.zzzrs.net
ИСТОЧНО
САРАЈЕВО
тел/факс 057/200-461
fis@fis.zzzrs.net
ТРЕБИЊЕ
тел/факс 059/220-644
ftr@ftr.zzzrs.net

ОСТВАРИТЕ
СВОЈА
ПРАВА

ЗАВОД ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ
РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ
СРПСКИХ РАТНИКА 34, 71 420 ПАЛЕ
ТЕЛ: +387(0)57/226-714, +387(0)57/223-107
ФАКС: +387(0)57/227-531
www.zzzrs.net

НЕ ЗАБОРАВИТЕ И
СВОЈЕ ОБАВЕЗЕ!

Права незапосленог
лица које активно тражи
запослење:

Да бисте остварили ово право потребно
је да се пријавите надлежном бироу у
року од 30 дана, по престанку радног
односа.

> информисање о могућностима и
условима за запошљавање,

Новчана накнада се
исплаћује у трајању од 1 до
12 мјесеци у зависности од
дужине стажа осигурања и
то:

> посредовање у запошљавању,
> савјетовање о избору занимања,
> стручно оспособљавање и припрема за
запошљавање,
> права на материјално – правну заштиту
и то:
> право на новчану накнаду,
> право на ПИО и
> право на здравствено осигурање.

Остала права по основу
незапослености:

> за стаж осигурања до 12 мјесеци - 1
мјесец,
> за стаж осигурања од 1 до 2 године - 2
мјесеца
> за стаж осигурања од 2 до 5 година - 3
мјесеца,
> за стаж осигурања од 5 до 15 година - 6
мјесеци,
> за стаж осигурања од 15 до 30 година 9 мјесеци и

Новчана накнада

> за стаж осигурања преко 30 година - 12
мјесеци.

Ово право Вам припада ако је радни
однос престао без вашег захтјева,
сагласности или кривице и ако имате
најмање 8 мјесеци непрекидног стажа
осигурања у посљедњих 12 мјесеци или
12 мјесеци са прекидима у посљедњих 18
мјесеци.

Износ новчане накнаде утврђује се
на основу остварене тромјесечне
просјечне зараде прије престанка
радног односа и не може бити нижи
од 30% просјечне нето мјесечне
плате нити виши од једне просјечне
нето плате у РС.

За вријеме док остварује право на
новчану накнаду, незапослено лице
остварује и право на здравствено
и пензијско и инвалидско
осигурање.

Пензијско и инвалидско
осигурање
Незапослено лице може остварити
и право на пензијско и инвалидско
осигурање у трајању до три године,
уколико са тим стажом осигурања
испуњава услов за старосну пензију.

Обавеза незапосленог
лица је:
> да се пријављује једном у 60 дана
надлежном бироу, а по потреби и
раније,
> да активно тражи посао, прати стање
на тржишту рада и информише се о
слободним радним мјестима,
> да се одазове на сваки позив
бироа и учествује у информисањима,
савјетовањима, изради плана активног
тражења посла,
> да о свакој промјени статуса
незапосленог лица информише биро у
року од осам дана.

