
                                                                                                                                       

 

 

 

 

На пснпву пптписанпг Сппразума п кпришћеоу бесппвратних средстава за спрпвпђеое пбуке на 

раднпм месту за припаднике рпмске маоине на теритприји Града Бепграда 

ЦЕНТАР ЗА ПРАВА МАОИНА са – ЛИГПМ РПМА 

у сарадои са Канцеларијпм Уједиоених нација за прпјектне услуге (УНППС-пм) 

Расписује 

ЈАВНИ ППЗИВ ЗА ППДНПШЕОЕ ПРИЈАВА 

НЕЗАППСЛЕНИМA РПМСКЕ НАЦИПНАЛНПСТИ И ПРИВРЕДНИМ СУБЈЕКТИМА ЗА ДПДЕЛУ 

БЕСППВРАТНИХ СРЕДСТАВА ЗА ПБУКУ НА РАДНПМ МЕСТУ У ПКВИРУ ПРПЈЕКТА 

„ЕУ ППДРШКА ЗА ЗАППШЉАВАОЕ РПМА“ 

I ПСНПВНЕ ИНФПРМАЦИЈЕ  

Бесппвратна средства за пбуку на раднпм месту намеоена су незаппсленим лицима рпмске 

наципналнпсти да крпз пбучаваое у реалнпм раднпм пкружеоу у пквиру привредних субјеката 

стекну дпдатна знаоа и вештине за пдређена занимаоа у циљу ппбпљшаоа мпгућнпсти за 

заппшљаваое.  

Прпграм пбуке на раднпм месту намеоен је за највише 100 пплазника рпмске наципналнпсти. 

Јавни ппзив траје дп утрпшка предвиђених средстава за пву намену пднпснп испуоаваоа 

предвиђенпг брпја пплазника.  

Незаппслена лица кап ппднпсипци пријава прплазе крпз саветпваое са заппсленима у Центру за 

права маоина (у даљем тексту: Центар). Избпр кпнкретнпг прпграма пбуке врши се крпз прпцес 

упариваоа, штп значи да се карактеристике кприсника, кап и пптешкпће са кпјима са супчава, 

уппређују са карактеристикама распплпживих прпграма пбуке за пдређена занимаоа.  

II САДРЖАЈ ПРПГРАМА  

Трајаое: Прпграм пбуке на раднпм месту ппдразумева реализацију пбуке у трајаоу пд месец 

дана (минимум 100 сати пбуке).  

Субвенција привреднпм субјекту пп пплазнику пбуке изнпси пд 30.000 динара.  

 

 

 



                                                                                                                                       

 

 

 

 

Динамика исплате привреднпм субјекту:  

- 50 % субвенције Центар ће исплатити ппслпдавцу-извпђачу пбуке у рпку пд 8 (псам) дана 
пд дана закључеоа пвпг угпвпра и 

- 50 % субвенције Центар ће исплатити ппслпдавцу-извпђачу пбуке на пснпву ппднетпг 
захтева за исплату, а у рпку пд 8 (псам) дана пд дана извршене верификације стечених 
знаоа незаппслених лица, на завршнпм испиту. 

 

Нпвчана ппмпћ незаппсленпм лицу: незаппсленп лице рпмске наципналнпсти има правп на 

нпвчану ппмпћ за време трајаоа пбуке у вреднпсти пд 80% минималне зараде утврђене у јануару 

2015. гпдине, пднпснп 17.037,00 динара месечнп, штп ће бити и пснпвица за уплату псигураоа за 

случај ппвреде на раду и прпфесипналне бплести у изнпсу пд 2% у складу са чл. 47 Закпна п 

дппринпсима за пбавезнп спцијалнп псигураое. Укпликп ппстпје трпшкпви пбавезнпг лекарскпг 

прегледа за учешће у пбуци за пдређенп занимаое, Центар их ппкрива директним уплаћиваоем 

надлежним службама из средстава Прпјекта.  

III УСЛПВИ ЗА ППДНПШЕОЕ ЗАХТЕВА  

Незаппслена лица  

Правп на учешће у прпграму пбуке на раднпм месту има незаппсленп лице кпје:  

 припада рпмскпј наципналнпсти;  

 у мпменту ппднпшеоа пријаве има навршених 15, а маое пд 45 гпдина старпсти;  

 има I, II или III степен стручне спреме, са или без раднпг искуства;  

 има пребивалиште или бправиште на теритприји града Бепграда;  

Припритет за укључиваое у прпграм пбуке на раднпм месту имају лица са вишеструкпм 

раоивпшћу кап штп су жене, сампхрани рпдитељи, незаппслени рпдитељи са дететпм/децпм, 

избегла и интернп расељена лица, ппвратници у ппступку реадмисије и кприсници спцијалне 

нпвчане ппмпћи, кап и станпвници привремених насеља Макиш1, Макиш2, Јабучки Рит, Кијевп и 

Ресник.  

Дпкументација за ппднпшеое пријаве:  

 пријава на прпписанпм пбрасцу;  

 писана изјава ппднпсипца пријаве да је рпмске наципналнпсти;  

 фптпкппија лична карте;  



                                                                                                                                       

 

 

 

 изјава ппднпсипца пријаве да је на дан ппднпшеоа пријаве незаппсленп лице пднпснп да 

није уписан у регистар привредних субјеката кпји се впди кпд АПР-а, или другпг пргана, кап 

пснивач или члан привреднпг друштва пднпснп кап предузетник (власник или сувласник – 

пбразац пве изјаве је пдштампан уз Пријаву кап оегпв саставни деп);  

 дпказ п категприји лица;  

Центар задржава правп да тражи и друге дпказе релевантне за пдлучиваое п пријави 

незаппсленпг лица кап ппднпсипца. Уз фптпкппије дпказа дпстављају се пригинали на увид.  

Привредни субјекти и прганизације кпји мпгу да кпнкуришу  

Општи услпви за кпнкурисаое:  

а) привредни субјекти у приватнпм и државнпм власништву (псим државних пргана) у свим 

привредним сектприма (псим ппрпдичних ппљппривредних газдинстава)  

б) регистрпвани у Агенцији за привредне регистре или пред другим надлежним прганпм  

в) са седиштем на теритприји Града Бепграда  

г) пбављају делатнпст минимум три гпдине пре датума ппднпшеоа пријаве  

д) редпвнп измирују пбавезе пп пснпву ппреза и дппринпса за пбавезнп спцијалнп псигураое  

ђ) рачун у банци није бип у блпкади дуже пд 15 дана за ппследоих 6 месеци  

е) имају најмаое пет заппслених 

ж) ппседују ресурсе за имплементацију тренинг прпграма, тј. имају заппсленпг са пдгпварајућим 

искуствпм и најмаое три гпдине раднпг искуства на ппслпвима на кпјима се извпди пбука, и кпји 

ће бити ментпр кандидатима. 

з) имају пдгпварајуће радне прпстприје у складу са прпписима п безбеднпсти и заштити на раду, 

са адекватним материјалним ресурсима за извпђеое пбуке (учипнице, радипнице и други 

прпстпр за пбуку, материјал и ппрема за пбуку) приступачним и на прихватљивпј удаљенпсти.  

Наппмена: државни пргани и прганизације, индивидуална ппљппривредна газдинства и физичка 

лица кпја у виду занимаоа пбављају делатнпсти слпбпдне прпфесије не мпгу учествпвати.  

Ппсебни услпви за учешће:  

Ппред испуоаваоа ппштих услпва за кпнкурисаое мпра имати најмаое 5 заппслених и пднпс 

брпја заппслених и пплазника пбуке не мпже бити већи пд 5:1. Један привредни субјекат мпже 

примити највише 9 пплазника на пбуку без услпва заппшљаваоа пднпснп највише 10 пплазника  



                                                                                                                                       

 

 

 

 

са услпвпм да заппсли најмаое 50% пд укупнпг брпја пплазника кпји мпрају бити у раднпм пднпсу 

у трајаоу пд најмаое дуплп дужег перипда пд перипда трајаоа пбуке.  

Пптребна дпкументација за кпнкурисаое:  

1. Пппуоен и пверен пбразац Пријава за привредне субјекте  

2. Рeшеоа п регистрацији  

3. Дпказ п уплати дппринпса за пбавезнп спцијалнп псигураое и ппреза на зараде за 3 претхпдна 

месеца;  

4. Опис материјалних ресурса (учипнице, радипнице, приступ другим средствима);  

5. Кратак ппис прпграма пбуке  

Центар задржава правп да тражи и друге дпказе релевантне за пдлучиваое п пријави привреднпг 

субјекта кап ппднпсипца.  

Начин ппднпшеоа пријава  

Пријава за прпграм пбуке на раднпм месту ппднпси се Центру, у два примерка, искључивп 

неппсреднп, на прпписаним пбрасцима кпји се мпгу дпбити у прпстпријама Центра, Обилићев 

венац 17/2/II или преузети са интернет странице Центра - www.mrc.org.rs и Лиге Рпма -  

www.ligaroma.org.rs   

IV ДПНПШЕОЕ ПДЛУКЕ  

Одлуку п пдпбраваоу учешћа у прпграму дпнпси заступник Центра, све дп утрпшка распплпживих 

средстава за пву намену.  

Прпвера ппднетих пријава  

Центар врши прпверу ппднетих пријава пднпснп прпверу испуоенпсти услпва Јавнпг ппзива и 

прилпжене дпкументације. Пријаве кпје не испуоавају услпве предвиђене Јавним ппзивпм неће 

се даље разматрати.  

V ЗАКЉУЧИВАОЕ УГПВПРА  

Директпр Центра и ппднпсилац пријаве најкасније у рпку пд 15 дана пд дана дпнпшеоа пдлуке п 

пдпбраваоу учешћа у пбуци закључују угпвпр, кпјим се уређују међуспбна права и пбавезе.  

 

http://www.mrc.org.rs/
http://www.ligaroma.org.rs/


                                                                                                                                       

 

 

 

 

VI ПБАВЕЗЕ ИЗ УГПВПРА  

Незаппсленп лице-пплазник пбуке дужнп је да:  

 да приликпм пптписиваоа угпвпра прилпжи фптпкппију картице свпг текућег рачуна 

грађана, на кпји ће Центар вршити пренпс средстава;  

 редпвнп ппхађа пбуку и извршава пбавезе утврђене планпм и прпгрампм пбуке;  

 благпвременп пбавештава Центар п свим прпменама кпје су пд утицаја на пствариваое 

права из пвпг угпвпра;  

 да, на захтев Центра, у тпку и накпн завршетка угпвпра, прихвати учешће у евалуацији 

прпграма кпји се спрпвпди у пквиру Прпјекта „ЕУ ппдршка за заппшљаваое Рпма“.  

 

Привредни субјекат – извпђач пбуке дужан је да:  

 пбезбеди све пптребне услпве за реализацију плана и прпграма пбуке;  

 уппзна незаппслена лица са планпм и прпгрампм пбуке и оихпвим пбавезама за време 

трајаоа пбуке;  

 пплазницима пбуке пбезбеди ментпра са минимумпм три гпдине раднпг искуства на 

ппслпвима за кпје их пбучава;  

 у тпку трајаоа пбуке благпвременп пбавештава Центар п напретку, ппстигнутим 

циљевима, прпменама, прпблемима и другим питаоима кпја су пд значаја за реализацију 

пбуке;  

 пмпгући Центру кпнтрплу реализације плана и прпграма пбуке;  

 ппштује ппверљивпст прикупљених инфпрмација п пплазницима кпје су пд значаја за 

успешнп извпђеое пбуке, кап и да те инфпрмације кпристи самп у сврху у кпју су и 

прикупљене;  

 да заппсли 50% пплазника укпликп прими 10 пплазника на пбуку;  

 да, на захтев Центра, у тпку и накпн завршетка перипда пбуке, прихвати учешће у 

евалуацији прпграма кпји се спрпвпди у пквиру Прпјекта „ЕУ ппдршка за заппшљаваое 

Рпма“.  



                                                                                                                                       

 

 

 

 

VII ПСТАЛЕ ИНФПРМАЦИЈЕ  

Све инфпрмације у вези са услпвима Јавнпг ппзива мпгу се дпбити у Центру за права маоина/Лига 

Рпма – Обилићев венац 17/2/II, Бепград:  

 на брпј телефпна:  011 / 26 20 944 

 на интернет-адреси:  http://www.mrc.org.rs ; www.ligaroma.org.rs  

 путем електрпнске ппште:  office@mrc.org.rs   

 

Сви ппјмпви кпји су у тексту упптребљени у мушкпм граматичкпм рпду пбухватају мушки и женски 

рпд лица на кпје се пднпсе. 

 

http://www.mrc.org.rs/
http://www.ligaroma.org.rs/
mailto:office@mrc.org.rs

