Комисија за избор корисника програма у оквиру пројекта „Унапређење положаја Рома и
Ромкиња на тржишту рада у Краљеву“, на основу члана 5. 8. и 9. Правилника о о условима,
критеријумима и мерилима за избор корисника у пројекту „Унапређење положаја Рома и Ромкиња
на тржишту рада у Краљеву“ за стручно оспособљавање за послове шивења (15 корисница) (у
даљем тексту: Правилник), расписује

КОНКУРС
за избор корисника у пројекту „Унапређење положаја Рома и Ромкиња на тржишту рада у
Краљеву“ за стручно оспособљавање за послове шивења (15 корисница)
Сврха конкурса
Овим конкурсом уређују се услови за избор корисника у пројекту „Унапређење положаја Рома и
Ромкиња на тржишту рада у Краљеву“ за стручно оспособљавање за послове шивења (15
корисница).
Сврха конкурса је избор 15 Ромкиња које ће учествовати у тромесечном програму обуке за послове
шивења на индустријским машинама, и на тај начин унапредити своје компетенције на тржишту
рада. Обука ће се спровести код пружаоца услуге који ће бити изабран у поступку набавке по
одговарајућој процедури.
Редовни полазници обуке у складу са буџетом пројекта имају право на накнаду трошкова учешћа
на обуци у бруто износу од 50 евра у динарској противредности на месечном нивоу, као и на
накнаду трошкова превоза.
Конкурсом се утврђују услови, критеријуми и мерила за избор корисника за стручно
оспособљавање Ромкиња за послове шивења, предвиђеног пројектом „Унапређење положаја Рома
и Ромкиња на тржишту рада у Краљеву“.
Корисници
Право на стручно оспособљавање могу да остваре незапослена лица ромске националности са
подручја града Краљева, под следећим условима:
- да су незапослене жене припаднице ромске националне мањине;
- да имају пријављено пребивалиште или боравиште на територији града Краљева;
Потребна документација
Ради учешћа у програму стручног оспособљавања за послове шивења
доставити следеће документе:

потребно је

Попуњен и потписан образац за учешће у програму;
Копирану или очитану личну карту;
3. Копију дипломе/ сведочанства /уверења о стеченом образовању;
1.
2.
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4. Попуњену и потписану Изјаву о броју чланова домаћинства, са подацима о члановима

домаћинстава;
5.
потврду Националне службе за запошљавање, или копију здравствене картице, или
други доказ о незапослености (изјава о незапослености);
6. за кориснике новчане социјалне помоћи, решење Центра за социјални рад о признатом
праву;
7. за интерно расељена лица и избеглице прилаже се копија избегличке легитимације или
легитимације интерно расељеног лица.
Захтев са пратећим изјавама се доставља као оригинални потписан документ, а пратећи докази се
достављају у фотокопији.
Подношење захтева
Захтеви се подносе на Писарници Градске управе града Краљева, или поштом на адресу Градске
управе – Трг Јована Сарића број 1, 36000 Краљево са назнаком: ''Комисији за одабир корисника у
оквиру пројекта „Унапређење положаја Рома и Ромкиња на тржишту рада у Краљеву“.

.
Рок за подношење захтева је 15 дана од дана објављивања конкурса.
Документација поднета по овом конкурсу не враћа се подносиоцима захтева.
Додатне информације заинтересована лица могу добити:


у Градској управи града Краљева – Служби за управљање пројектима и локално економски
развој, четврти спрат, канцеларија 420. Контакт телефон 036 / 306 200.



Невладина организација „PRAXIS“ ул.Танаска Рајића бр.24 Краљево. Контакт телефон 036 /
319 710.

Поступак избора корисника
Одабир корисника врши Комисија, која ће утврдити Предлог листе корисника програма. Предлог
листе ће се објавити на огласној табли Градске управе, уз могућност достављања приговора у року
од 8 дана од дана објављивања. Након размотрених приговора, Комисија ће утврдити Коначну
листу корисника, која се доставља градоначелнику ради потписивања уговора.
Критеријуми за бодовање за утврђивање листе реда првенства корисника:
- лице млађе од 30 година – 10 бодова
- степен стеченог образовања:
o III и IV степен стручен спреме - 20 бодова
o основно образовање - 10 бодова
o Без образовања и непотпуно образовање – 5 бодова
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 Број чланова домаћинства: по члану домаћинства – 10 бодова.

Максималан број бодова који се може добити на основу овог мерила износи 50.
 Домаћинства са малолетним децом и децом до 26 година старости уколико су на редовном

школовању:
- за једно или двоје деце

- 10 бодова

- за троје и више деце

- 20 бодова

 Примаоци новчане социјалне помоћи

– 10 бодова;

 Интерно расељена лица или избегла лица

- 10 бодова

У случају да већи број лица има исти број бодова, предност ће бити дата следећим лицима:
1. лице које је млађе од 30 година
2. лице које живи у домаћинству са већим бројем малолетне деце или деце до 26 година

старости, која су на редовном школовању
3. лице које живи у домаћинству са већим бројем чланова
4. лице са вишим степеном образовања
5. лица која су нарочито или вишеструко осетљиве (жртве породичног или партнерског
насиља, жене без икаквог предходног искуства и сл)
Приговор на предлог листе реда првенства може се поднети Комисији у року од 8 дана од
дана истицања предлога на огласној табли Градске управе града Краљева.
Уколико се након разматрања пристиглих приговора не утврде нове чињенице од значаја за
избор корисника, Комисија на основу предлога листе реда првенства усваја коначну листу реда
првенства и објављује је на огласној табли Градске управе града Краљева.
У случају да приговори садрже чињенице које утичу на рангирање и избор корисника,
Комисија ће их узети у обзир приликом доношења коначне листе реда првенства.
Реализација програма обуке
На основу Коначне листе првенства, а након избора пружаоца услуге обуке са изабраним
корисницима програма обуке и пружаоцем услуга потписаће се Уговори, којим ће се дефинисати
права и обавезе учесника програма обуке.
Право и обавезу контроле реализације програма стручног оспособљавања врши град
Краљево – Тим за реализацију пројекта.
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