
 
 

ПОЗИВ ЗА УЧЕШЋЕ У ПРОГРАМУ ПОДРШКЕ У ЗАПОШЉАВАЊУ И 

САМОЗАПОШЉАВАЊУ 

Овим путем позивамо незапослене Роме, Ромкиње и повратнике по Споразуму о реадмисији који 

живе на територији Града Новог Сада да се пријаве за учешће у програму подршке у запошљавању и 

самозапошљавању. 

Програм подршке запошљавању и самозапошљавању пружа се кроз пројекат Инклузија Ромкиња и 

Рома и повратника кроз нове шансе за запошљавање у Новом Саду који спроводи Град Нови  Сад-

Градска управа за социјалну и дечију заштиту Града Новог Сада у парнтерству са Центром за 

производњу знања и вештина, а уз подршку Немачке развојне сарадње  (ГИЗ) у оквиру пројекта  

Инклузија Рома и других маргинализованих група у Србији  

Град Нови Сад-Градска управа за социјалну и дечију заштиту и Центар за производњу знања и 

вештина ће реализовати активности подршке Ромкињама и Ромима и повратницима у области 

запошљавања и самозапошљавања којима ћемо покушати да разбијемо препреке институционалног 

система развијањем заједничких акција, пружањем иновативних решења и изградњом међусобног 

поверења кључних актера у области запошљавања и укључивања. 

Овим путем позивамо незапослене представнике ромске заједнице и повратнике по Споразуму 

о реадмисији са територије Града Новог Сада да узму учешће у компонентама подршке које 

пројекат пружа: 

1. Програм радног ангажовања за пружање услуге Помоћ у кући - у оквиру програма 15 жена 

ће бити подржано кроз реализацију обуке и сертификацију за пружање услуга Помоћ у кући, 

док ће њих 10 бити укључено у радни ангажман код лиценцираних пружалаца услуга Помоћ у 

кући у Новом Саду . Радни ангажман ће трајати укупно 3 месеца а кандидаткиње ће примити 

новчану надокнаду;  

2. Програм радне активације – у оквиру програма 10 Рома, Ромкиња и повратника, који су 

корисници новчане социјалне помоћи, биће радно ангажовани у јавним институцијама и 

организацијама у трајању од 3 месеца. Кандидати и кандидаткиње ће примити новчану 

надокнаду за период радне активације;  

3. Програм подршке при запошљавању код познатог послодавца - су обуке за занимања 

које ће се одвијати у стварном радном окружењу у којој компанија преузима улогу пружаоца 

услуга за 10 заинтересованих незапослених Ромкиња и Рома и повратника, како би стекли 

знања и вештине потребне за обављање послова на одређеном радном месту и за њихов 

лакши улазак на тржиште рада. Програм ће трајати 3 месеца, а полазници/е ће примити 

новчану надокнаду;  

4. Програм подршке самозапошљавању – 5 заинтересованих корисника и корисника биће 

подржано у започињању сопственог бизниса кроз менторску подршку и набавку основне 

опреме за започињање посла. 

Свим одабраним корисницима/цама Пројекта биће обезбеђена сва потребна средства за рад, 

укључујући радни материјал, менторску подршку, заштитну опрему, а све у зависности од тога којој 

врсти посла се ради. 

 

ПРАВО УЧЕШЋА У ПРОГРАМУ 

Право учешћа у програму имаће незапослена лица која: 

 Припадају ромској националној заједници; 

 Имају I, II, III или IV степен стручне спреме; 

 Да имају пребивалиште на територији Града Новог Сада. 



 
 Додатни услов за кандидате/киње за програм радне активације је да су корисници/це новчане 

социјалне помоћи 

Приоритет за укључивање у програм има особе које су: 

 повратници по Споразуму о реадмисији,  

 особе са вишеструком угроженошћу као што су самохране мајке, незапослени родитељи са 

дететом/децом, избегла и интерно расељена лица, жртве насиља у породици, корисници 

социјалне помоћи. 

 

ПОДНОШЕЊЕ ПРИЈАВЕ ЗА УЧЕШЋЕ У ПРОГРАМУ 

Преузимање обрасца за пријаву 

Пријава за програм који се може добити у просторијама ЦПЗВ, на адреси Булевар Јована Дучића 25 

или преузети из наставка текста овог Јавног позива (Образац пријаве) који се налази и на веб сајту  

Центра за производњу знања и вештина https://cpzv.org  

Начин подношења пријаве 

Потписана пријава у прописаном обрасцу (Образац 1 у наставку овог позива) подноси се у једном 

примерку. 

Уз пријаву потребно је доставити и следећу документацију 

1. Фотокопија личне карте, односно испис очитане биометријске личне карте  

2. Фотокопија сведочанства односно диплома о стеченој стручној спреми 

3. Доказ о категорији лица  

 

Пријава се може поднети на следеће начине: 

 У једном примерку лично у канцеларији центра за поризводњу знања и вештина, на адреси 

Булевар Јована Дучића 25  Нови Сад у времену од 09.00 до 14.00 часова сваког радног дана 

 У једном примерку поштом на адресу Центар за производњу знања и вештина Булевар Јована 

Дучића 25, 21000 Нови Сад, тако да буде испоручена најкасније до 01.03.2022. године до 14. 

часова  

 Имејлом скенирана на projektniasistentana@gmail.com  

 

Рок за подношење пријаве je док се не обезбеди одређени број корисника у 2022. години. 

 

ИЗБОР КАНДИДАТА/КИЊА 

Одлуку о одобравању учешћа у програму подршке запошљавања и самозапошљавања биће донета 

најкасније у року од 7 дана од дана затварања Јавног позива.  

Рок за достављање жалби на одлуку комисије: 7 дана од дана објављивања одлуке комисије за избор 

корисника. Комисија ће у року од 4 дана донети коначну одлуку о избору корисника.  

Центар за производњу знања и вештина и подносилац пријаве најкасније у року од 15 дана од дана 

доношења одлуке о одобравању учешћа у програму закључује уговор којим се уређују међусобна 

права и обавезе. 

За све додатне информације можете нас контактирати путем: 
мејла projektniasistentana@gmail.com 

или 
телефоном на 060 5650 111. 

https://cpzv.org/
mailto:projektniasistentana@gmail.com
mailto:projektniasistentana@gmail.com


 
 

 

ОБРАЗАЦ 1. 

ПРИЈАВА КАНДИДАТА/КИЊЕ 

ЗА УЧЕШЋЕ У ПРОГРАМУ ПОДРШКЕ ЗАПОШЉАВАЊУ И САМОЗАПОШЉАВАЊУ  

 

Име, очево име и презиме подносиоца 
пријаве 

 
 
 

Датум, место и држава рођења 
подносиоца пријаве 

 
 
 

Адреса становања подносиоца 
пријаве 

 
 
 

Контакт телефон  
 

Имејл адреса   
 

ЈМБГ  
 

Национална припадност  
 

Да ли је кандидат/киња запослен/а? 
(заокружити/подвући) 
 

          Да               Не 
 

Врста и стручне спреме 
(заокружити/подвући степен стручне 
спреме) 

1. степен - неквалификован радник 
2. степен - полуквалификован радник 
3. степен – квалификован радник, средње 
образовање, 3 године 
4. степен – средње образовање, 4 године 
 

Да ли кандидат/киња има радно 
искуство и на којим пословима? 
(укратко описати) 

 
 
 
 
 
 

Да ли кандидат/киња поседује неке 
вештине и које? 
(На пр рад на рачунару, страни језик, 
вожња аутомобила/камиона и сл) 

 
 
 
 
 
 
 
 

Да ли кандидат има интересовања за 
стицање знања и вештина и којих? (на 
пр кувар, пекар, конобар, заваривач, 

 
 
 



 
маникир, педикир, фризер, 
магационер, касир, касирка...) 

 
 
 
 

Назив програма за који се 
кандидат/киња пријављује (могуће 
одабрати више):  

5. Програм радног ангажовања за 
пружање услуге Помоћ у кући  

6. Програм радне активације  
7. Програм подршке при запошљавању 

код познатог послодавца  
8. Програм подршке самозапошљавању  

 

Категорија лица (заокружити или 
подвући) 

 Повратника/ца у поступку реадмисије; 

 Самохрани родитељ; 

 Незапослени родитељ са децом: 

 Избегло и интерно расељено лице; 

 Жртва насиља у породици; 

 Особа са инвалидитетом; 

 Корисник/ца новчане социјалне помоћи. 

У прилогу пријаве достављам 
(заокружити/подвући): 

1. Фотокопија личне карте, односно испис очитане 
биометријске личне карте  
 
2. Фотокопија сведочанства односно диплома о 
стеченој стручној спреми 
 
3. Доказ о категорији лица (решење о новчаној 
социјалној помоћи, доказ о незапослености, доказ о 
статусу самохраног родитеља..)... 
 

 

 
 

                                                                                                             Потпис кандидата/киње 

 

_______________________

  

У __________________ 

 

Дана _________________ 2022. године 

 
 

 

 

 


