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На основу потписаног Споразума о коришћењу бесповратних средстава за спровођење обуке на радном 

месту за припаднике ромске мањине на територији Града Београда  

ГРАДСКИ ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНО ПРЕДУЗЕТНИШТВО БЕОГРАДА 

 у сарадњи са Канцеларијом Уједињених нација за пројектне услуге (УНОПС-ом) 

Расписује 

ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПРИЈАВА 

НЕЗАПОСЛЕНИМA РОМСКЕ НАЦИОНАЛНОСТИ И ПРИВРЕДНИМ СУБЈЕКТИМА ЗА ДОДЕЛУ 

БЕСПОВРАТНИХ СРЕДСТАВА ЗА ОБУКУ НА РАДНОМ МЕСТУ У ОКВИРУ ПРОЈЕКТА  

„ЕУ ПОДРШКА ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ РОМА“ 

 

I ОСНОВНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ 

Бесповратна средства за обуку на радном месту намењена су незапосленим лицима ромске 
националности да кроз обучавање у реалном радном окружењу у оквиру привредних субјеката стекну 
додатна знања и вештине за одређена занимања у циљу побољшања могућности за запошљавање. 

Програм обуке на радном месту намењен је за највише 50 полазника ромске националности. Јавни позив 
траје до утрошка предвиђених средстава за ову намену односно испуњавања предвиђеног броја 
полазника. 

Незапослена лица као подносиоци пријава пролазе кроз интензивно саветовање са запосленима у 
Градском центру за социјално предузетништво Београда (у даљем тексту: Центар) у складу са поступком 
радне активације која служи да се употпуни профил незапосленог лица ради боље процене потребне 
обуке у циљу бољег приступа тржишту рада. Приликом појединачних разговора сваком незапосленом 
лицу се израђује Индивидуални план активације. Избор конкретног програма обуке врши се кроз процес 
упаривања, што значи да се карактеристике корисника, као и потешкоће са којима са суочава, упоређују 
са карактеристикама расположивих програма обуке за одређена занимања.  

II САДРЖАЈ ПРОГРАМА 

Трајање: Програм обуке на радном месту подразумева реализацију обуке у минималном трајању од 

месец дана (минимум 100 сати обуке) и максималном трајању од три месеца (минимум 300 сати обуке).  

Субвенција привредном субјекту по полазнику обуке износи од 20.000,00 до 60.000,00 динара, зависно 

од дужине обуке. 



Динамика исплате привредном субјекту: аконтација у висини од 50% износа новчане субвенције биће 

исплаћена након потписивања уговора са Градским центром за социјално предузетништво Београда 

односно на почетку обуке, док ће исплата преосталих 50% бити условљена проценом вештина на 

завршном испиту односно по издавању потврде о стеченим компетенцијама полазника обуке од стране 

привредног субјекта. 

Новчана помоћ незапосленом лицу: незапослено лице ромске националности има право на новчану 

помоћ за време трајања обуке у вредности од 60% минималне зараде утврђене у јануару 2015. године, 

односно 12.778,00 динара месечно, што ће бити и основица за уплату осигурања за случај повреде на раду 

и професионалне болести у износу од 2% у складу са чл. 47 Закона о доприносима за обавезно социјално 

осигурање. У првом месецу обуке новчана помоћ незапосленом лицу исплаћује се у два дела: први део 

авансно, у износу од 2.778,00 динара; и други део у износу од 10.000,00 динара на крају првог месеца. 

Уколико постоје трошкови обавезног лекарског прегледа за учешће у обуци за одређено занимање, 

Центар их покрива директним уплаћивањем надлежним службама из средстава Пројекта.  

III УСЛОВИ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА  

Незапослена лица  

Право на учешће у програму обуке на радном месту има незапослено лице које: 

- припада ромској националности; 
- у моменту подношења пријаве има навршених 15, а мање од 45 година старости; 
- има I, II или III степен стручне спреме, са или без радног искуства; 
- има пребивалиште или боравиште на територији града Београда; 
 
Приоритет за укључивање у програм обуке на радном месту имају лица са вишеструком рањивошћу као 
што су жене, самохрани родитељи, незапослени родитељи са дететом/децом, избегла и интерно 
расељена лица, повратници у поступку реадмисије и корисници социјалне новчане помоћи, као и 
становници привремених насеља Макиш1, Макиш2, Јабучки Рит, Кијево и Ресник.  
 
Документација за подношење пријаве: 
- пријава на прописаном обрасцу; 
- писана изјава подносиоца пријаве да је ромске националности; 
- фотокопија лична карте; 
- изјава подносиоца пријаве да је на дан подношења пријаве незапослено лице односно да није 

уписан у регистар привредних субјеката који се води код АПР-а, или другог органа, као оснивач или 
члан привредног друштва односно као предузетник (власник или сувласник – образац ове изјаве је 
одштампан уз Пријаву као његов саставни део); 

- доказ о категорији лица; 
Центар задржава право да тражи и друге доказе релевантне за одлучивање о пријави незапосленог лица 
као подносиоца. Уз фотокопије доказа достављају се оригинали на увид. 
 

Привредни субјекти и организације који могу да конкуришу  

Општи услови за конкурисање: 
а) привредни субјекти у приватном и државном власништву (осим државних органа) у свим привредним 
секторима (осим породичних пољопривредних газдинстава)  
б) регистровани у Агенцији за привредне регистре или пред другим надлежним органом 
в) са седиштем на територији Града Београда  



г) обављају делатност минимум три године пре датума подношења пријаве  
д) нису отпуштали раднике нити скраћивали радно време у периоду од 3 месеца пре подношења захтева 
ђ) редовно измирују  обавезе по основу пореза и доприноса за обавезно социјално осигурање 
е) рачун у банци није био у блокади дуже од 15 дана за последњих 6 месеци 
ж) имају одговарајуће радне просторије у складу са прописима о безбедности и заштити на раду, са 
адекватним материјалним ресурсима за извођење обуке (учионице, радионице и други простор за обуку, 
материјал и опрема за обуку) приступачним и на прихватљивој удаљености. 

Напомена: државни органи и организације, индивидуална пољопривредна газдинства и физичка лица 
која у виду занимања обављају делатности слободне професије не могу учествовати.  

Посебни услови за учешће: 

Поред испуњавања општих услова за конкурисање мора имати најмање 5 запослених и однос броја 
запослених и полазника обуке не може бити већи од 5:1. Један привредни субјекат може примити највише 
9 полазника на обуку без услова запошљавања односно највише 10 полазника са условом да запосли 
најмање 50% од укупног броја полазника који морају бити у радном односу у трајању од најмање дупло 
дужег периода од периода трајања обуке.  

Потребна документација за конкурисање: 

1. Попуњен и оверен образац Пријава за привредне субјекте 
2. Рeшења о регистрацији 
3. Доказ о уплати доприноса за обавезно социјално осигурање и пореза на зараде за 3 претходна 

месеца; 
4. Опис материјалних ресурса (учионице, радионице, приступ другим средствима); 
5. Пример програма обуке 

Центар задржава право да тражи и друге доказе релевантне за одлучивање о пријави привредног субјекта 
као подносиоца. 

Начин подношења пријава  

Пријава за програм обуке на радном месту подноси се Центру, у два примерка, искључиво непосредно, 
на прописаним обрасцима који се могу добити у просторијама Центра, Трг Николе Пашића 8 или преузети 
са интернет странице Центра - www.gradskicentar.rs. 

IV ДОНОШЕЊЕ ОДЛУКЕ  

Одлуку о одобравању учешћа у програму доноси директор Центра, све до утрошка расположивих 
средстава за ову намену. 

Провера поднетих пријава 

Центар врши проверу поднетих пријава односно проверу испуњености услова Јавног позива и приложене 
документације. Пријаве које не испуњавају услове предвиђене Јавним позивом неће се даље разматрати. 

IV ДОДАТНА ОБУКА ЗА СТИЦАЊЕ ПСИХО-СОЦИЈАЛНИХ ВЕШТИНА  

Програм обезбеђује додатну обуку за стицање психо-социјалних вештина за највише 100 незапослених 
лица, од којих ће 50 незапослених лица одабраних за обуку на радном месту имати као обавезну обуку. 

V ЗАКЉУЧИВАЊЕ УГОВОРА  

Директор Центра и подносилац пријаве најкасније у року од 15 дана од дана доношења одлуке о 
одобравању учешћа у обуци закључују уговор, којим се уређују међусобна права и обавезе.  

http://www.gradskicentar.rs/


VI ОБАВЕЗЕ ИЗ УГОВОРА  

Незапослено лице-полазник обуке дужно је да: 

- да приликом потписивања уговора приложи фотокопију картице свог текућег рачуна грађана, на који 
ће Центар вршити пренос средстава; 

- редовно похађа обуку и извршава обавезе утврђене планом и програмом обуке; 

- благовремено обавештава Центар о свим променама које су од утицаја на остваривање права из овог 
уговора; 

- да, на захтев  Центра, у току и након завршетка уговора, прихвати учешће у евалуацији програма који 
се спроводи у оквиру Пројекта „ЕУ подршка за запошљавање Рома“. 

Привредни субјекат – извођач обуке дужан је да: 

- обезбеди све потребне услове за реализацију плана и програма обуке; 

- упозна незапослена лица са планом и програмом обуке и њиховим обавезама за време трајања 
обуке; 

- полазницима обуке обезбеди ментора са минимумом три године радног искуства на пословима 
за које их обучава; 

- у току трајања обуке благовремено обавештава Центар о напретку, постигнутим циљевима, 
променама, проблемима и другим питањима која су од значаја за реализацију обуке; 

- омогући Центру контролу реализације плана и програма обуке; 

- поштује поверљивост прикупљених информација о полазницима које су од значаја за успешно 
извођење обуке, као и да те информације користи само у сврху у коју су и прикупљене;  

- да запосли 50% полазника уколико прими 10 полазника на обуку;   

- да, на захтев Центра, у току и након завршетка периода обуке, прихвати учешће у евалуацији 
програма који се спроводи у оквиру Пројекта „ЕУ подршка за запошљавање Рома“. 

VII ОСТАЛЕ ИНФОРМАЦИЈЕ 

Све информације у вези са условима Јавног позива могу се добити у Градском центру за социјално 
предузетништво Београда – Трг Николе Пашића 8: 

– на број телефона 011 / 334 2 337 

– на интернет-адреси: http://www.gradskicentar.rs 

– путем електронске поште: socijalnopreduzetnistvo@gradskicentar.rs 

– на Фејсбук страни: https://www.facebook.com/GCSPB 

 

Сви појмови који су у тексту употребљени у мушком граматичком роду обухватају мушки и женски род 
лица на које се односе.  
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