Наша шанса за бизнис,
кратки вредносни ланци

На основу члана 44. Закона о локалној самоуправи (Службени гласник РС број 129/17, 83/2014), члана 58.
Статута Града Краљева (Службени лист града Краљева број 5/19, и број 7/18-пречишћен текст) и Уговора број
81248805, закљученог 16.10.2019. године, између Града Краљева и ГИЗ-а, о донацији за спровођење пројекта
„Наша шанса за бизнис, кратки вредносни ланци“, (у даљем тексту: Пројекат), који финансира ГИЗ у оквиру
програма „Иницијатива за инклузију, Градоначелник Града Краљева, дана 22.1.2020. године расписује
ЈАВНИ ПОЗИВ
за избор корисника подршке за запошљавање у области одрживе пољопривреде, туризма и кратких вредносних
ланаца
I - Увод
Град Краљево, као водећи апликант у партнерству са Асоцијацијом за развој Ибарске долине из Краљева,
спроводи пројекат „Наша шанса за бизнис, кратки вредносни ланци “ који финансира Немачка развојна сарадња,
а реализује ГИЗ у оквиру пројекта „Инклузија Рома и других маргинализованих група у Србији - Иницијатива за
инклузију фаза 2“.
У оквиру пројекта је планирана реализација активности које имају за циљ обезбеђење одрживих решења за
запошљавање теже запошљивих категорија становништва у области одрживе пољопривреде (воћарство,
повртарство, лековито и зачинско биље), туризма и кратких вредносних ланаца за 50 корисника.
Под теже запошљивим категоријама становништва у смислу овог јавног позива подразумевају се:
 Повратници, тражиоци азила,
 Роми,
 Радно способни корисници новчане социјалне помоћи,
 Лица без квалификација/са ниским квалификацијама (највише II степен стручне спреме),
 Вишкови запослених,
 Млади до 30 година који су имали/имају статус детета без родитељског старања,
 Жртве трговине људима,
 Жртве породичног насиља,
 Млади до 30 година,
 Дугорочно незапослене жене од 30 до 65 година.
II – Намена средстава помоћи
Подршка се додељује као бесповратна и одобрава се за две групе корисника:
Прва група корисника су 30 лица, за које се додељује подршка у виду:
 набавке и доделе опреме за одрживу пољопривреду (воћарство, повртарство, лековито и зачинско
биље), туризам и кратки вредносни ланци у складу са исказаним потребама у пословним плановима у
износу до 1.300,00 ЕУР у динарској противвредности по одабраном кориснику,
 менторске подршке за одрживу пољопривреду (воћарство, повртарство, лековито и зачинско биље),
туризам и кратки вредносни ланци у трајању од по 2 радна дана по кориснику.
Друга група корисника су 20 лица, за које се додељује подршка у виду:
 обезбеђења радне праксе на пољопривредним газдинствима и код туристичких субјеката уз надокнаду
трошкова превоза и исхране у максималном бруто износу од 580 ЕУР у динарској противвредности за
три месеца по кориснику - за 20 корисника.
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III – Општи услови за добијање помоћи
Подршка може бити додељена Корисницима који:
 имају пребивалиште на територији Града Краљева,
 припадају некој од следећих теже запошљивих категорија страновништва:
o Повратници, тражиоци азила,
o Роми,
o Радно способни корисници НСП,
o Лица без квалиф. /са ниским квалификацијама,
o Вишкови запослених,
o Млади до 30 година који су имали/имају статус детета без родитељског старања,
o Жртве трговине људима,
o Жртве породичног насиља,
o Млади до 30 година,
o Дугорочно незапослене жене од 30 до 65 година.
 имају више од 16 година у тренутку подношења пријаве на јавни позив,
 прихвате да учествују у теоријско-практичном програму обуке за одрживу пољопривреду, туризма и
кратких вредносних ланаца у трајању од 5 и 7 радних дана, уз обезбеђење превоза и смештаја од
стране Пројекта,
 прихвате да обезбеде неопходне предуслове за бављење планираном делатности (земљиште/објекте и
сл), најкасније до потписивања уговора, било у власништву, коришћењу или закупу, на период који не
може бити краћи од 31.12.2025. године (у случају прве групе корисника),
 прихвате да учествују у програму менторства у периоду од дана испоруке опреме до 31.12.2020. године
и да примењују савете добијене од стране ментора (у случају прве групе корисника), или да учествују у
програму радне праксе у пољопривреди и туризму (у случају друге групе корисника),
 прихвате да неће отуђити предмет подршке у периоду од 2 годинe од дана завршетка пројекта
(31.12.2020.године) и да ће га наменски користити (у случају прве групе корисника),
 прихвате да Град Краљево може повући натраг додељену опрему у случају непоштовања услова из овог
Јавног позива од стране корисника (у случају прве групе корисника).
IV – Одабир корисника и врсте пријава
Одабир и рангирање корисника по овом јавном позиву се врши у две фазе:
У првој фази се врши одабир 60 корисника, на основу критеријума из поглавља V.
Након првог круга одабира биће организован теоријско-практични програм обуке за одрживу пољопривреду,
туризам и кратке вредносне ланце у трајању од 7 дана (за лековито и зачинско биље) и 5 дана (за воћарство и
повртарство и туризам) уз обезбеђење превоза, смештаја и исхране од стране Пројекта.
У другој фази се врши одабир по групама корисника, а на основу критеријума дефинисаних у поглављу VI овог
јавног позива.
Потенцијални корисници подршке могу поднети пријаву самостално или највише 5 (пет) лица могу поднети
заједничку пријаву. Уколико се подноси заједничка пријава, потребно је да свако лице посебно попуни и
самостално преда пријавни образац у коме ће на посебно назначеном месту навести да се ради о заједничкој
пријави и навести сва лица која су укључена у заједничку пријаву (у слаучају да сва лица из заједничке пријаве
на својим пријавним обрасцима не наведу да се ради о заједничкој пријави, исти ће се посматрати и вредновати
као појединачне пријаве).
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Није дозвољена заједничка пријава више од два лица која су у следећим родбинским односима: супружници,
родитељи, брат, сестра, деца, таст, ташта, свекар, свекрва, деда, баба, унуци, као и за лица која живе у истом
домаћинству.
Број бодова код заједничке пријаве се одређује као просечни број бодова која остваре сва лица пријављена у
заједничкој пријави.
Заједничка пријава више лица ће бити одобрена у случају да најмање 50% лица из заједничке пријаве испуни
услове за доделу подршке на основу броја остварених бодова. У овом случају је могуће да лица из заједничке
пријаве добију подршку уместо лица која су пријаву поднела самостално, иако имају мањи број бодова од лица
које је пријаву поднело самостално.
У случају да заједничка пријава више лица буде одобрена за подршку у оквиру прве групе корисника подршка се
одобрава до износа колико би збирно износила за самосталне пријаве тих лица.
V – Критеријуми одабира у првој фази
Избор Корисника Подршке у првој фази утврђује се на основу броја бодова које подносилац Пријаве оствари, а
према следећим мерилима:

Мерило

Критеријум

Број
бодова

1) припадност одређеној
категорији теже запошљивог
становништва1
2) заједничка пријава више
корисника

а. повратници, тражиоци азила, Роми
б. жртве трговине људима, жртве породичног насиља
ц. остале категорије
а. заједничка пријава 3 или више лица
б. заједничка пријава 2 лица
ц. самостална пријава
а. од 16 до 20 година
б. од 20 до 30 година
ц. од 30 до 40 година
д. од 40 до 50 година
е. од 50 до 60 година
ф. преко 60 година
а. ако је подносилац пријаве женског пола
б. ако је подносилац пријаве мушког пола
а. сеоско насеље означено као подручје са отежаним
условима рада у пољопривреди у складу са
Правилником о одређивању подручја са отежаним
условима рада у пољопривреди2 (Сл. Гласник РС бр.
39/16)
б. сеоско насеље које није означено као подручје са

3
1
0
3
2
0
5
4
3
2
1
0
2
0
4

3) старост подносиоца пријаве
у тренутну подношења
пријаве:

4) пол подносиоца пријаве
5) место пребивалишта
подносиоца пријаве

2

у случају да једно лице припада већем броју категорија тешко запошљивог становништва бодови се додељују према
категорији за коју је предвиђен већи брoј бодова.
2На линку http://www.mpzzs.gov.rs/download/Pravilnici/4827016.0132.6-1.pdf можете пронаћи која су све сеоска насеља
дефинисана као подручја са отежaним условима рада у пољопривреди.
1
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Мерило

6) статус радног ангажовања

7) поседовање предуслова за
бављење одрживом
пољопивредом или
поседовање предуслова за
бављење туризмом3

8) формално или неформално
образовање или искуство у
области пољопривреде,
ветерине или туризма

3

Критеријум
отежаним условима рада у пољопривреди у складу са
Правилником о одређивању подручја са отежаним
условима рада у пољопривреди (Сл. Гласник РС бр.
39/16)
ц. градско насеље
а. подносилац пријаве је незапослено лице без
прихода у периоду дужем од 3 године или је
евидентиран као незапослено лице код надлежне
испоставе НСЗ дуже од 3 године
б. подносилац пријаве је незапослено лице без
прихода у период дужем од 2 године или је
евидентиран као незапослено лице код надлежне
испоставе НСЗ дуже од 2 године
ц. подносилац пријаве је незапослено лице без
прихода у период дужем од 1 године или је
евидентиран као незапослено лице код надлежне
испоставе НСЗ дуже од 1 године
а. подносилац пријаве поседује земљиште/објекат
неопходан за спровођење планиране делатности (у
одрживој пољопривреди)
б. подносилац пријаве не поседује земљиште/објекат
неопходан за спровођење планиране делатности (у
одрживој пољопривреди)
а. подносилац пријаве поседује земљиште/објекат
неопходан за спровођење планиране делатности (у
туризму)
б. подносилац пријаве не поседује земљиште/објекат
неопходан за спровођење планиране делатности, али
се бави услугама у сектору туризма (у туризму)
ц. подносилац пријаве не поседује земљиште/објекат
неопходан за спровођење планиране делатности нити
се бави услугама у сектору туризма (у туризму)
а. подносилац пријаве има формално (редовно
школовање) или неформално образовање (обуке,
тренинзи,
семинари)
или
регистровано
пољопривредно газдинство или је члан регистрованог
пољопривредног газдинства
б. подносилац пријаве нема формално (редовно

Бирају се критеријуми обзиром да ли је апликација за одрживу пољопривреду или туризам
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Мерило

9) једнородитљско
домаћинство
10)
број малолетне деце
подносица пријаве

Критеријум

Број
бодова

школовање) или неформално образовање (обуке,
тренинзи,
семинари)
или
регистровано
пољопривредно газдинство нити је члан регистрованог
пољопривредног газдинства
а. подносилац пријаве је самохрани родитељ
б. подносилац пријаве није самохрани родитељ

3
0

а. по малолетном детету 1 бод, а највише до 5 бодова.

0-5

Уколико два или више подносилаца Пријаве имају исти број бодова, предност има подносилац Пријаве који:
1) је учесник у заједничкој понуди више лица
2) припада категоријама: повратници, тражиоци азила, Роми,
3) има мање година у тренутку подношења пријаве;
4) раније је предао пријаву.
VI – Критеријуми одабира у другој фази
Избор Корисника Подршке у другој фази утврђује се на основу броја бодова које подносилац Пријаве оствари
(остварени бодови се сабирају са бодовима оствареним у првој фази), а према следећим мерилима:

Мерило

Критеријум

Број
бодова

1) припадност одређеној
категорији теже
запошљивог становништва4
2) редовност учествовања на
програму обуке

а. повратници, тражиоци азила, Роми
б. жртве трговине људима, жртве породичног насиља
ц. остале категорије
а. присуство на 5-7 дана обуке
б. присуство на 4 дана обуке
ц. присуство на 3 дана обуке
д. присуство на 2 дана обуке
е. присуство на 1 дана обуке
ф. присуство на 0 дана обуке
а. изузетна заинтересованост и активност током обуке
б. значајна заинтересованост и активност током обуке
ц. делимична заинтересованост и активност током
обуке
д. ниска заинтересованост и активност током обуке

2
1
0
5
4
3
2
1
0
7
5
3

3) показана заинтересованост
током обуке

4

1

у случају да једно лице припада већем броју категорија тешко запошљивог становништва бодови се додељују према категорији за коју је
предвиђен већи брoј бодова.
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Мерило

4) обезбеђење предуслова за
бављење планираном
делатности

5) показатељи пословног
плана за планирану
делатност
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Критеријум

Број
бодова

е. потпуна незаинтересованост и активност током
обуке
а. подносилац пријаве поседује земљиште/објекат
неопходан за спровођење планиране делатности (у
одрживој пољопривреди)
б. подносилац пријаве не поседује земљиште/објекат
неопходан за спровођење планиране делатности (у
одрживој пољопривреди)
а. подносилац пријаве поседује земљиште/објекат
неопходан за спровођење планиране делатности (у
туризму)
б. подносилац пријаве не поседује земљиште/објекат
неопходан за спровођење планиране делатности, али
се бави услугама у сектору туризма (у туризму)
ц. подносилац пријаве не поседује земљиште/објекат
неопходан за спровођење планиране делатности нити
се бави услугама у сектору туризма (у туризму)
а. искуство у обављању делатности
i.
подносилац пријаве поседују вишегодишње
искуство дуже од 3 године у обављању
планиране делатности
ii.
подносилац пријаве поседује искуство у
обављању планиране делатности у трајању од
1-3 године
iii.
подносилац пријаве поседује искуство у
обављању планиране делатности краће од
једне године
iv.
Подносилац пријаве не поседује никакво
искуство у обављању планиране делатности
б. обезбеђеност тржишта
i.
подносилац пријаве има сигурно обезбеђено
тржиште за пласман производа – 9 бодова
ii.
подносилац пријаве има вероватно обезбеђено
тржиште за пласман производа – 6 бодова
iii.
подносилац пријаве има делимично обезбеђено
тржиште за пласман производа – 3 бода
iv.
подносилац пријаве нема обезбеђено тржиште
за пласман производа – 0 бодова
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Мерило

Критеријум
ц. додатна улагања
i. подносилац пријаве поред средстава из
Пројекта планира да уложи и сопствена
средства или средства из других извора у
висини већој од 30% од средстава из Пројекта
ii. подносилац пријаве поред средстава из
Пројекта планира да уложи и сопствена
средства или средства из других извора у
висини до 30% од средстава из Пројекта
iii. подносилац пријаве улаже само средства
Пројекта
д. оцена економских ефеката пословног плана
i.
подносилац пријаве има јасан и економски
оправдан пословни план са реалним
пројекцијама и потенцијалом за генерисање
прихода
ii.
подносилац пријаве има прихватљив и солидан
пословни план са делимично
реалним
пројекцијама и потенцијалима за генерисање
прихода
iii.
подносилац пријаве има лош и неприхватљив
пословни план са нереалним пројекцијама и
потенцијалима за генерисање прихода
е. укупна оцена изводљивости пословног плана
i.
подносилац пријаве има одлично разрађен
пословни план који показује висок потенцијал за
креирање стабилног извора прихода
ii.
подносилац пријаве има солидно разрађен
пословни план који показује врло добар
потенцијал за креирање стабилног извора
прихода
iii.
подносилац пријаве има делимично разрађен
пословни план са ниским потенцијалом за
креирање стабилног извора прихода
iv.
подносилац пријаве има недовољно разрађен
пословни план без потенцијала за креирање
стабилног извора прихода
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VII – Потребна документација
Уз попуњен и потписан (са овереним потписом) образац Пријаве подносилац Пријаве доставља следеће доказе:
ОБАВЕЗНА ДОКУМЕНТАЦИЈА
1. фотокопија личне карте или пасоша или Потврда о пребивалишту
2. доказ о припадности некој од теже запошљивих категорија становништва, које су предмет овог јавног
позива и то:
 за повратнике, тражиоце азила: Решење о реадмисији или потписана Изјава у оквиру пријавног
обрасца да припада овој категорији,
 за Роме: потписана Изјава у оквиру пријавног обрасца да припада овој категорији,
 за радно способне кориснике новчане социјалне помоћи: Потврда из надлежног Центра за
социјални рад
 за лица без квалификација/са ниским квалификацијама: потписана Изјава у оквиру пријавног
обрасца да припада овој категорији,
 за вишкове запослених: Решење о технолошком вишку/вишку запослених,
 за младе до 30 година који су имали/имају статус детета без родитељског старања: Потврда из
надлежног Центра за социјални рад,
 за жртве трговине људима: Потврда из надлежног Центра за социјални рад или потписана
Изјава у оквиру пријавног обрасца да припада овој категорији,
 за жртве породичног насиља: Потврда из надлежног Центра за социјални рад или потписана
Изјава у оквиру пријавног обрасца да припада овој категорији.
 млади до 30 година: Потврда о незапослености од Националне службе за запошљавање или
потписана Изјава у оквиру пријавног обрасца да припада овој категорији и потписана Изјава о
статусу радног анагажовања.
 за дугорочно незапослене жене од 30 до 65 година: Потврда о незапослености од Националне
службе за запошљавање или потписана Изјава у оквиру пријавног обрасца да припада овој
категорији и потписана Изјава о статусу радног анагажовања.
ОПЦИОНА ДОКУМЕНТАЦИЈА
1. потврду издату од НСЗ о дужини евиденције или потписана Изјава да је лице незапослено и без прихода
у одговарајућем периоду,
2. доказ о поседовању земљишта/објекта и то у случају власништва: извод из Катастра непокрености или
Решење или други одговарајући акт из Катастра непокретности. У случају закупа или права коришћења:
уговор о закупу и извод из Катастра непокрености или Решење или други одговарајући акт из Катастра
непокретности за власника
3. доказ о поседовању формалног или неформалног образовања у области пољопривреде, веретине или
туризма (потврда образовне институције, сведочанство, диплома; потврда, диплома или сертификат о
успешно завршеној обуци, тренингу или семинару) или доказ о регистрованом пољопривредном
газдинству,
4. извод из матичне књиге рођених за малолетну децу подносиоца пријаве.
5. доказ о једнородитељком домаћинству:
o Потврда о смрти брачног друга или
o Решење надлежног суда о проглашењу несталог лица за умрло или
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o
o

Извод из матичне књиге рођених деце без утврђеног очинства или
Пресуда о разводу брака.

Доказе из става 1. овог члана подносилац Пријаве може доставити у фотокопији, при чему Комисија може
захтевати да подносилац Пријаве достави и оригинална документа како би се утврдила веродостојност.
VIII – Одабир корисника у првом кругу
Поступак одабира корисника у првом кругу спроводи Комисија, коју чини четири представника Града Краљева и
један представник партнерске организације.
Пријаву поднету након истека рока за подношење, пријава из јавног позива, непотпуну пријаву и пријаву код које
нису испуњени услови из поглавља III овог Јавног позива Комисија не разматра.
Пријаву која је поднета у року, која је потпуна и која испуњава услове из поглавља III овог Јавног позива Комисија
бодује у складу са критеријумима из поглавља V овог Јавног позива.
Комисија након разматрања Пријава утврђује Листу реда првенства за одабир 60 корисника, која садржи и листу
пријава које нису разматране, односно које су поднете након истека рока за подношење Пријава, које су
непотпуне или код којих нису испуњени услови за учешће у јавном позиву.
На основу Листе реда првенства Комисија доноси Одлуку о избору корисника (у даљем тексту: Одлука). Одлука
се доноси у року од 7 дана од дана закључења јавног позива.
Листу реда првенства за одабир 60 корисника и Одлуку о избору корисника Комисија објављујe на веб сајту
Пројекта, веб сајтовима и огласним таблама Града и партнерске организације.
Лица из става 3. овог члана имају право жалбе на Одлуку градоначелнику Града Краљева, преко Комисије, у
року од 8 (осам) дана од дана објављивања Одлуке.
Одлука Председника Града Краљева по жалбама је коначна и извршна.
IX – Одабир корисника у другом кругу
Поступак одабира корисника у другом кругу спроводи Комисија, коју чине следећи чланови пројектног тима:
Менаџер пројекта, Kоординатор за рурални развој и Локални координатор у складу са критеријумима из
поглавља VI овог јавног позива и извештаја о оцени сваког полазника од стране модератора и предавача на
обуци.
Комисија након разматрања Извештаја модератора и предавача на обуци утврђује Листу реда првенства за
доделу Подршке.
На основу Листе реда првенства за доделу подршке, Комисија доноси Одлуку о додели Подршке. Одлука о
доделу подршке се доноси у року од 7 дана од дана завршетка програма обуке.
Листу реда првенства за доделу Подршке и Одлуку о додели подршке Комисија објављујe на веб сајту Пројекта,
веб сајтовима и огласним таблама Града и партнера.
Лица из става 3. овог члана имају право жалбе на Одлуку градоначелнику Града Краљева, преко Комисије, у
року од 8 (осам) дана од дана објављивања Одлуке.
Одлука градоначелника Града Краљева по жалбама је коначна и извршна.
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X – Реализација Помоћи
За прву групу корисника
По коначности поступка по жалби на Одлуку о додели подршке, Град Краљево и Корисник коме је одобрена
Подршка у оквиру прве групе корисника закључују уговор, којим се регулишу међусобна права и обавезе у
поступку доделе, реализације и коришћења Подршке.
У случају да неки од одабраних корисника одустане од потписивања уговора исти ће бити понуђем следећем
лицу са Листе реда првенства за доделу подршке са највећим бројем бодова.
Град Краљево ће опрему за одрживу пољопривреду и туризам испоручити директно на адресу одабраног
корисника.
За другу групу корисника
По коначности поступка по жалби на Одлуку о додели подршке, Корисници којима је одобрена Подршка у оквиру
друге групе корисника закључују уговор за надлежним органима Града којима се регулишу међусобна права и
обавезе у поступку доделе, реализације и коришћења Подршке.
У случају да неки од одабраних корисника одустане од потписивања уговора исти ће бити понуђем следећем
лицу са Листе реда првенства за одабир корисника са највећим бројем бодова.
За потребе спровођења програма радне праксе Град Краљево на пројекту ће обезбедити пољопривредна
газдинства и туристичкe субјекте код којих ће се спроводити радна пракса.
XI – Трајање јавног позива и предаја захтева
Јавни позив је отворен до 7. фебруара 2020. године до 13 сати.
Захтеви, са свом прописаном пратећом документацијом се подносе у затвореној коверти:



лично на писарници Градске управе Краљева, Трг Јована Сарића 1, Краљево
или поштом на адресу: Град Краљево, Трг Јована Сарића 1, 36000 Краљево.

На полеђини коверте мора писати „Пријава на јавни позив – пројекат Наша шанса за бизнис – не
отварати“, затим име и презиме подносиоца захтева, адреса и контакт телефон.
XII – Додатне информације
Све додатне информације, као и пријавни обрасци на јавни позив, могу се добити у Канцеларији за младе,
канцеларији 300А у згради Града Краљева, Трг Јована Сарића 1, Краљево, електронска пошта:
viktorkv@gmail.com или у Асоцијацији за развој Ибарске долине (Хајдук Вељкова бр. 1, први спрат, стан
бр. 4), тел. 036/313-403, електронска пошта: idakraljevo@gmail.com.
Градоначелник Града Краљева
__________________________
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