
                                                                     
 
        

                                                                   

Програм ``Знањем до посла - развој вештина младих  

и јавно-приватно партнерство у Србији `` 

 

Пројекат ``Обука на радном месту за послове прелца`` 

 

СМЕРНИЦЕ 

за пријављивање на  програм обуке и праксе за  

послове прелца 

 

I Предмет Јавног позива 

Предмет овог Јавног позива је Програм обуке и праксе за послове заваривања (у даљем 

тексту Програм), намењен младим, незапосленим лицима. 

II Информације о Програму 

a. Програм се организује у оквиру пројекта "Обука на радном месту за послове 

заваривања``,  који спроводи Форум Крагујевац (Развојни бизнис центар Крагујевац) у 

партнерству са компанијом  

✓ Трендтекс (TRENDTEX), Пријепоље 

средствима обезбеђеним од стране Швајцарске организације за развој и сарадњу СДЦ, у 

оквиру националног пројекта ``Знањем до посла – развој вештина младих и јавно-приватно 

партнерство``, којим руководи међународни конзорцијум Нирас-ИП Консалт/Niras IP 

Consult. 

b. Програм и пројекат баве се решавањем проблема високе незапослености младих у 

Крагујевцу, припремом и имплементацијом неформалних програма обуке на радном 

месту, кроз успостављање и развој локалних јавно-приватних партнерстава. Пројектом 

ће бити повећана запошљивост и запошљавање незапослених младих, највише средњег 

степена стручне спреме, у Пријепољу, развојем и имлементацијом програма обуке на 

радном месту за занимање прелац.  

c. Циљна група програма и пројекта су млади, до 30 година старости, изузетно 35 година, 

незапослени, средње стручне спреме, највише 3. или 4. степена стручне спреме, 

пожељно техничког формалног образовања. 

d. Територија на којој се реализује програм: Пријевпоље. 

e. Програм укључује:  

• Теоретски део обуке, у трајању од 36 сати, намењен стицању уводних стручних-

техничких знања, у партнерској компанији, 

• Практични део обуке, у трајању од 352 сата, у партнерској компанији, 

• За кандидат/е који оставе најбољи утисак на практичном делу обуке и задовоље 

захтеве партнерске компаније, постоји могућност заснивања радног односа у 

партнерској компанији и/или другим компанијама, које имају процес предења. 

f. Током практичног дела обуке у компанији предвиђена је месечна надокнада у бруто 

износу од 200 швајцарских франака, у динарској противвредности. 



                                                                     
 
        

                                                                   

g. Оквирни период реализације обуке је август – новембар 2019 

h. Пројектом је предвиђено да се у Програм укључи укупно 30 младих.  

III Општи услови за пријављивање кандидата и кандидаткиња 

a. На позив могу да се пријаве млади незапослени до 30 година старости, 

b. Са највише завршеном средњом школом, 3 или 4. степена стручне спреме, 

c. Који до сада нису учествовали ни у једном програму обуке на радном месту у оквиру 

Програма ``Знањем до посла`` 

d. Изузетно, на програм се могу пријавити и млади, до 35 година старости, незапослени, 

највише 3 или 4. степена средње стручне спреме, ако припадају једној од теже 

запошљивих категорија, и то, како је прописао донатор1: 

 

IV Начин избора корисника 

Избор корисника који испуњавају опште услове за пријављивање ће бити вршен на основу 

процене квалификација, спремности и способности за учешће у програму, спремности за рад и 

опште спремности за рад на пословима заваривања. 

 

V Критеријуми избора кандидата 

a. Формално образовање – предност ће имати кандидати текстилног образовања. 

b. Спремност и способност за похаћање програма обуке. 

c. Спремност и мотивисаност кандидата за рад у текстилној индустрији, односно 

спремност за прихватање посла, уколико им буде понуђен. 

d. Прецизност, фокусираност, физичка и емоционална стабилност. 

 

VI Начин пријављивања 

a. Уредно попуњенa и потписанa пријава у прописаном обрасцу предаје се на један од два 

начина: а) у електронској форми путем емаил-а info@rbcentar.org у предвиђеном року, 

са назначеним називом е-маила  ``Програм обуке на радном месту за послове прелца`` 

или б) у штампаном облику, лично у просторијама компаније Трендтекс, улица Трг 

Димитрија Туцовића 7, Пријепоље, у року који је предвиђен конкурсом, сваког радног 

дана од 09.00 – 14.00 часова. 

b. Kонкурс је отворен у периоду 08/07/2019 –  26/07/2019  

c. Пријаве пристигле после назначеног рока, неће бити узете у разматрање. 

d. Сва евентуална питања могу поставити путем емаил-а info@rbcentar.org или путем 

телефона 034/502-557, у року који је предвиђен конкурсом.  

 

 

                                                           
1 Незапослени су дуже од 12 месеци, Млади из руралних средина, који живе на удаљености од 20 и више 

км од центра за обуку и/или без благовременог и приступачног јавног превоза, Млади са 

инвалидитетом, Жртве породичног насиља, Самохрани родитељи, Млади из хранитељеских породица 

који су у процесу осамостаљивања или су напустили хранитељске породице у последњих 12 месеци, 

Роми, Бивши затвореници/штићеници васпитно-поправних установа, Повратници 

mailto:info@rbcentar.org
mailto:info@rbcentar.org


                                                                     
 
        

                                                                   

 

V Потребна документација  за пријављивање 

a. Заинтересовани за учешће у програму пријављују се достављањем:   

✓ Попуњене и потписане пријаве у прописаном формату.  

Пријава заједно са јавним позивом и смерницама може се преузити на званичном веб сајту 

Развојног бизнис центра Крагујевац www.rbcentar.org и веб сајту компаније Трендтекс  

www.bips.rs  www.trend-tex.com или лично у просторијама компаније Трендтекс, улица Трг 

Димитрија Туцовића 7, Пријепоље, у року који је предвиђен конкурсом, сваког радног дана од 

09.00 – 14.00 часова. 

Сва документација доставља се на српском језику. 

b. Потписивањем пријаве, кандидати потврђују под пуном материјалном и кривичном 

одговорношћу да су подаци изнети у пријави истинити, те да прихватају услове 

учестовања у програму обука. 

c. Организатори задржавају право да траже допунску документацију кандидатима, ради 

провере изнетих тврдњи. 

 

 

 

 

http://www.rbcentar.org/
http://www.bips.rs/
http://www.trend-tex.com/

