
                                                                       
 

Пројекат: „Програм стручног оспособљавања младих“ 

Спроводи: Град Краљево – Канцеларија за младе у партнерству са 
Академијом Оксфорд 

Финансира: Министарство омладине и спорта Републике Србије и град 
Краљево 

Расписује: 

ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА БЕСПЛАТНЕ ОБУКЕ ЗА МЛАДЕ 

Основни циљ пројекта је реализација програма стручног оспособљавања 
младих за одређена занимања која су им потребна, како би им се олакшало 
запошљавање код послодавца, а и да се стручно оспособе за покретање 
сопственог посла. 

Циљ пројекта ће бити остварен кроз: 

 Увођење неформалног образовање младих кроз доквалификацију и 
преквалификацију, 

 Подизање нивоа стручне оспособљености младих, 
 Обезбедити директан контакт младима са приватним сектором, 
 Обезбедити лиценциране обуке за стручно оспособљавање младих. 

Пројектом ће се едуковати 41 млада особа, који ће завршити стручне курсеве 
и  едуковати се за одређене струке и добити лиценциране сертификате који ће 
допринети до бољег позиционирања њихове стручне спреме код послодавца. 
Један од основних ефеката који желимо да остваримо реализацијом пројекта 
је да постакнемо младе на самозапошљавање и успешност у пословању и 
примени новостечених знања како у приватном сектору, тако и кроз покретања 
сопственог бизниса. 

КУРСЕВИ И ОБУКЕ: 

1. Курс за рачунаре –  6 полазника 
2. Курс књиговодства – 10 полазника 
3. Обука за физичко техничко обезбеђење – 5 полазника 



                                                                       
 

КУРСЕВИ НЕГЕ И ЛЕПОТЕ: 

4. Маникир – 5 полазника 
5. Педикир – 5 полазника 
6. Женски фризер – 5 полазника 
7. Шминкер – 5 полазника 

Сви полазници курсева и обука од 1. - 6. редног броја који буду примљени на 
горе наведене курсеве и обуке похађаће и БЕСПЛАТАН КУРС ЕНГЛЕСКОГ 
ИЛИ НЕМАЧКОГ ЈЕЗИКА и добити лиценциране сертификате за обуку коју 
заврше. 

УСЛОВИ КОНКУРСА: 

1. На конкурс се могу пријавити млади од 15 до 35 година старости. 

2. На конкурс се могу пријавити млади – незапослена лица, студенти, ученици. 

3. На конкурс се могу пријавити особе независно од своје стручне спреме. 

4. На конкурс се могу пријавити млади се територије града Краљева. 

ПОТРЕБНА ДОКУМЕНТАЦИЈА: 

1. Попуњена пријава за спровођење Програма стручног оспособљавања                 
младих 

2. Фотокопија личне карте – 2 примерака (малолетна лица која не поседују 
личну карту прилажу фотокопије ђачке књижице). 

- За незапослена лица: 

1. Уверење Националне службе за запошљавање (да је полазник 
незапослен) 

- За студенте и ученике: 
 

1. Потврда да се полазник налази на редовном школовању или студирању. 



                                                                       
 

У случају да партнер на Пројекту „Академија Оксфорд“ захтева додатну 
документацију, полазник је дужан да исту достави. 

Додатне информације у вези Јавног позива можете добити позивом на број 
телефон 065/22-05-541 или на 036/201-889. 

Пријаве се врше лично у просторијама „Академије Оксфорд“ у улици 
Цара Лазара бр. 28, сваког радног дана у периоду од 8-17 часова, као и 
суботом од 09-14 часова.  

ЈАВНИ ПОЗИВ  је отворен од дана објављивања на Огласној табли Градске 
управе града Краљева до 16.07.2022.године, или до попуњавања слободних 
места описаних у овом позиву, док ће се листа полазника курсева и обука 
саставити у складу са редом достављања пријава. 

 


