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ЈАВНИ ПОЗИВ
ПОСЛОДАВЦИМА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ ОБУКА НА РАДНОМ МЕСТУ
ЗА НЕЗАПОСЛЕНЕ РОМЕ И РОМКИЊЕ ОПШТИНЕ ОЏАЦИ
I ОСНОВНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ
Општина Оџаци реализује Пројекат „Нови капацитети и нове могућности за
запошљавање“. Пројекат се реализује у оквиру Програма „Подршка ЕУ инклузији Рома –
Оснаживање локалних заједница за инклузију Рома“ а који спроводи Стална коференција
градова и општина и који финансира Европска унија кроз IPA 2016.
Програм има за циљ унапређење и оснаживање локалних заједница за укључивање
Рома. Општи циљ Програма је подршка текућем процесу побољшања социо-економског
положаја ромске популације у локалним заједницама и спровођење приоритетних стратешких
мера у Стратегији за социјално укључивање Рома и Ромкиња у РС за период 2016. до 2025.
године. Oпштина Оџаци спроводи овај Пројекат у партнерству са Удружењем грађана „МР Луна“
из Богојева.
Позивамо све послодавце, са територије општине Оџаци, који су заинтересовани за
пружање обуке на радном месту да се пријаве.
Програм обука на радном месту реализује се у оквиру Пројекта „Нови капацитети и нове
могућности за запошљавање“ а у циљу подршке Ромима и Ромкињама у области новог
запошљавања. Реализујући пројектне активности настојимо да превазиђемо институционалне
препреке, пронађемо иновативна решења и изградимо међусобно поверење кључних актера у
области запошљавања и инклузије.
II ПРОГРАМ ОБУКЕ НА РАДНОМ МЕСТУ
Обуке на радном месту ће се одвијати у стварном радном окружењу изабраних
послодаваца које ће преузети улогу пружаоца обука за незапослене Роме и Ромкиња, како би
стекли знања и вештине потребне за обављање послова на одређеном радном месту и били
конкурентнији на тржишту рада.
Послодавци који буду изабране за пружање услуга обука на радном месту, у трајању од
минимум 120 радних сати, имају право на накнаду у износу од 230 еура по обуци тј. полазнику
обуке. Број полазника обуке је ограничен. Послодавци су у обавези да полазницима обука
обезбеде сва потребна средства за рад, укључујући радни материјал, менторску подршку,
заштитну опрему, а све у зависности о којој врсти посла се ради, и да осигурају све
организационо-техничке и безбедносне услове током трајања обуке на радном месту.
Послодавци нису у обавези да са полазницима закључе уговоре, већ је то обавеза општине
Оџаци.
Право учешћа у реализацији програма oбуке на радном месту може да оствари послодавац
под условом:
 да припада приватном сектору (удео приватног капитала у власничкој структури 100%);
 да измирује обавезе по основу пореза и доприноса за обавезно социјално осигурање у
законским роковима;
 да у последњих шест месеци није био евидентиран у регистру дужника принудне
наплате Народне банке Србије;
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да има одговарајуће кадровске капацитете, односно: има запосленог ментора (са пуним
месечним фондом радних сати) са најмање завршеном средњом школом, а у складу са
нивоом образовања захтеваним у стандарду посла, који поседује знања и вештине у
складу са захтевима посла, односно има сертификате, лиценце или потврде као доказ
стручности у областима за које ће бити задужен и има најмање 18 месеца радног
искуства на истим или сличним пословима за које лице на обуци стиче практична знања
и вештине;



да има техничке, просторне и друге капацитете за реализацију програма за стицање
практичних знања, односно да радни простор, техничка средства и опрема по
функционалности одговарају захтевима посла и у складу су са радним местом за које
лица стичу практична знања и вештине;



да обезбеди све услове да се реализација програма за стицање практичних знања
одвија у складу са прописима о безбедности и заштити на раду,



да се не налази на листи санкционисаних компанија на територији ЕУ;



да послодавцу до сада нису изрицане корективне мере од стране Инспекције рада или
других надлежних органа због кршења одредби Закона о раду и Закона о забрани
дискриминације.
III ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА

Документација за подношење захтева:


захтев за учешће у програму на прописаном обрасцу (Образац 1, у прилогу);



фотокопија решења надлежног органа о упису у регистар, уколико подносилац захтева
није регистрован у Агенцији за привредне регистре; уколико делатност обавља изван
седишта послодавца (издвојено место), односно у издвојеном организационом делу
(огранак) - извод из регистра или одлука надлежног органа о образовању
организационог дела;



уколико подносилац захтева програм обуке на радном месту реализује на локацији
изван свог седишта, односно организационог дела, потребно је да достави доказ о
локацији на којој се реализује програм (споразум о пословно-техничкој сарадњи, уговор
о закупу простора и сл.);



уверење Пореске управе о измиреним обавезама на име пореза и доприноса до месеца
који претходи месецу у коме је поднет захтев - за послодавца који паушално измирује
пореске обавезе, и/или



извод из појединачне пореске пријаве о обрачунатим порезима и доприносима, штампан
из електронске базе података Пореске управе (ЕБП-ПУРС), потписан од стране
послодавца, за последњи месец који је исплаћен, а у складу са законским роком;



извод из акта о систематизацији и организацији послова за које ће лице стицати
практична знања и вештине или опис послова, у случају да послодавац нема законску
обавезу усвајања акта о систематизацији и организацији послова;

Општина Оџаци
Кнез Михајлова 24, Оџаци
025/466 000
protokol@odzaci.rs

„НОВИ КАПАЦИТЕТИ И НОВЕ МОГУЋНОСТИ ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ“



изјава да подносиоцу пријаве до сада нису изрицане корективне мере од стране
Инспекције рада или других надлежних органа због кршења одредби Закона о раду и
Закона о забрани дискриминације;



доказ о кадровским капацитетима подносиоца захтева, и то:

- доказ о квалификацијама ментора (диплома, сертификат, лиценце,...);
- доказ о дужини радног искуства ментора на пословима за које лице стиче практична знања и
вештине (уговор о раду, потврда послодавца о радном искуству и сл.).
Задржавамо право да тражимо и друге доказе релевантне за одлучивање о захтеву
подносиоца.
Све детаље око услова, потребне пропратне документације, начину подношења пријаве
и бодовању поднетих пријава, можете наћи у документу Kритеријуми за послодавце. Форма
пријаве (Образац 1) је интегрисана у поменути документ.
Пријава за програм подноси се општини Оџаци, у једном примерку на прописаном
обрасцу (Образац 1 , саставни је део Јавног позива)који се може добити у просторијама
Општинске управе општине Оџаци, Кнез Михајлова 24, или преузети са интернет странице
www.odzaci.rs .
Одлука о одобравању учешћа у програму обука на радном месту биће донета најкасније до
31.08.2020. године.
Општина Оџаци и подносилац пријаве најкасније у року од 30 дана од дана доношења одлуке о
одобравању учешћа у обуци на радном месту закључује уговор којим се уређују међусобна
права и обавезе.
За све додатне информације можете нас контактирати путем мејла andrija.rom@gmail.com или
на број телефона 025/466-046 .
IV ДОНОШЕЊЕ ОДЛУКЕ
Одлуку о одобравању средстава за програм обуке на радном месту доноси стручна Kомисија
на основу провере, бодовања и рангирања поднетог захтева за учешће у програму.
У циљу провере испуњености услова из позива, Општина ће извршити службени обилазак
послодавца.
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Бодовање поднетих захтева
Приликом бодовања захтева који су испунили услове из јавног позива узимају се у обзир
следећи критеријуми:
БОДОВНА ЛИСТА
Критеријуми
Кадровски капацитети
1
(радно искуство ментора)

2

3

4

5

Делатност послодавца
(претежна)

Дужина обављања
делатности

Број запослених

Више од 60 месеци

Бодови
20

Од 36 до 60 месеци

10

Oд18 до 36 месеци

5

Производна

20

Услужна

10

Остало

5

Пословање дуже од 5 година

20

Пословањеод 3 до 5 година

15

Пословањеод1 до 3 године

10

Пословањедо 1 године

5

Више од 20 запослених

20

Од 6 до 20 запослених

10

До 5 запослених

5

Потреба послодавца за Више од 20%
запошљавањем
у
наредном периоду (% у Oд11%до 20%
односу на тренутни број
запослених)
До10%

Максималан број бодова

20
10
5
100
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ПОТВРДА
Овим се потврђује да је

име и презиме

из ______________________________________________, JMБГ __________________________
адреса

кроз програм обуке на радном месту у периоду од
године,

______________ до ______________

на пословима ______________________________________ стекао/ла следећа практична
знања:



___________________________________________



___________________________________________



___________________________________________



___________________________________________

_____________________
Послодавац

У _________________,

____________.године

Уговор број: _____________ , од_________. године
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Образац 1
ПРИЈАВА ПОСЛОДАВЦА
ПРОГРАМ ОБУКЕ НА РАДНОМ МЕСТУ

Назив послодавца

Адреса послодавца

Матични број

ПИБ
Шифра послодаца

Лице
овлашћено
заступање

за

Контакт особа и контакт
телефон
Текући рачун

E-mail i web адреса
Датум почетка обављања
делатности
Да
ли
послодавац ДА
редовно измирује обавезе

НЕ
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по основу
доприноса

пореза

и

(заокружити или подвући)
Број запослених лица у
месецу
који
претходи
месецу
подношења
захтева

Неодређено време

Одређено време

____________

_____________

Да ли је рачун у банци
био
у
блокади
у
ДА
последњих 6 месеци

НЕ

(заокружити или подвући)
Број
лица
које
послодавац
жели
да
укључи у обуку по овом
јавном позиву
Посао за који се лице оспособљава
Називпосла/радне
позиције за који се врши
обука

Посебни захтеви

Место рада

Захтеви у погледу Број
лица
које
занимања/степен
послодавац жели да
стручне спреме
укључи

Здравствени преглед

Санитарни преглед

ДА/НЕ

ДА/НЕ

Додатни захтеви
(возачка дозвола и
сл.)
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Kаратак опис обуке
1.
(навести
активности,
задатке и одговорности
посла, кратак програм
обуке за сваки посао, број
сати обуке и навести 2.
уколико постоје додатни
захтеви посла значајни
приликом
селекције
кандидата,
знања
и
вештине које треба да се 3.
усвоје)
Радна биографија ментора (копирати овај део уколико ће у менторство бити укључено више
од једне особе)

ЛИЧНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ
Име и презиме
Адреса
Kонтакт телефон/ e-mail
ОБРАЗОВАЊЕ
Назив образовне установе
Стечено звање
Ниво образовања
РАДНО ИСKУСТВО У СТРУЦИ
Назив и адреса послодавца
Период (од – до)
Назив радног места

ИСKУСТВО У МЕНТОРСТВУ
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Назив и адреса послодавца
Период (од – до)
Назив радног места
Опис радних дужности
ДОДАТНЕ
KВАЛИФИKАЦИЈЕ
Лиценце,атести,
сертификати

Технички капацитети
Да
ли
послодавац
поседује
радне ДА
просторије у складу са
прописима
о
безбедности и заштити на
раду
(са
адекватним
материјалним ресурсима за
извођење
обуке:
радионице, учионице)

НE

Место
Локација

Oпштина
Aдреса

Технички
капацитет
(опрема, машине, алати и
друга средства)
Просторни капацитети
(oпис)
У ___________________, дана _________2020.године
__________________
Овлашћено лице
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Уз попуњен и оверен Образац 1 потребно је доставити и следећу документацију:
1.Решење о регистрацији привредног субјекта - фотокопију решења надлежног органа о
упису у регистар, уколико подносилац захтева није регистрован у АПР; уколико се делатност
обавља изван седишта послодавца (издвојено место), односно у издвојеном организационом
делу (огранак) - извод из регистра или одлуку надлежног органа о образовању организационог
дела; доказ о локацији на којој се реализује програм (споразум о пословно-техничкој сарадњи,
уговор о закупу простора и сл.), уколико подносилац захтева програм реализује на локацији
изван свог седишта, односно организационог дела;
2. Извод из акта о систематизацији и организацији послова за које ће лице стицати
практична знања и вештине илиопис послова, у случају да послодавац нема законску обавезу
усвајања акта о систематизацији и организацији послова
3. Уверење Пореске управе о измиреним обавезама на име пореза и доприноса до
месеца који претходи месецу у коме је поднет захтев - за послодавца који паушално измирује
пореске обавезе
или извод из појединачне пореске пријаве о обрачунатим порезима и
доприносима, штампан из електронске базе података Пореске управе (ЕБП-ПУРС), потписан
од стране послодавца, за последњи месец који је исплаћен, а у складу са законским роковима;
4.Биографија ментора
доказ о квалификацијама инструктора - диплома, сведочанство о завршеној основној
школи, сертификат...
доказ о дужини радног искуства инструктора на пословима за које лице стиче практична
знања - уговор о раду, потврда послодавца о радном искуству и сл.
5.Изјава о броју запослених
6.Потврда НБС да рачун у банци није био у блокади у последњих 6 месеци
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