ЈАВНИ ПОЗИВ
за избор корисника подршке за запошљавање кроз започињање сопственог бизниса (старт-ап),
кроз подршку пољопривредним домаћинствима и кроз радне праксе
у оквиру пројекта
„Више шанси за боље могућности запошљавања у западној Србији“
I - ОСНОВНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ
Град Ваљево као водећи апликант у партнерству са општином Коцељева и удружењима Центар за
интеграцију Рома Ваљево и Регионална права мањина Лајковац спроводи пројекат „Више шанси за
боље могућности запошљавања у западној Србији“ у оквиру пројекта “Инклузија Рома и других
маргинализованих група у Србији” који финансира Немачка организација за међународну сарадњу,
а спроводи ГИЗ.
Општи циљ пројекта је допринос смањењу сиромаштва, неједнакости и јачање социјалне инклузије
Рома и других маргинализованих група у Ваљеву, Лајковцу, Коцељеви и Мионици стварањем
могућности за њихов бољи положај на тржишту рада.
У оквиру пројекта планирана је реализација активности које за циљ имају обезбеђење одрживих
решења за запошљавање теже запошљивих категорија становништва.
Под теже запошљивим категоријама становништва у смислу овог јавног позива подразумевају се:









Повратници (по основу Споразума о реадмисији)
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

Конкурс спроводи Комисија за избор корисника подршке за запошљавање кроз покретање
сопственог бизниса, кроз подршку пољопривредним домаћинствима и кроз радне праксе у оквиру
пројекта „Више шанси за боље могућности запошљавања у западној Србији“.
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II - НАМЕНА СРЕДСТАВА ПОДРШКЕ
Подршка се додељује као бесповратна и одобрава се за три програма подршке
Програм подршке започињању сопственог бизниса (старт-ап) што подразумева:


Oбуке за предузетништво и покретање сопственог бизниса за 20 корисника од којих ће бити
изабрано 10 корисника за подршку у виду набавке и доделе опреме у износу до 2.300 евра
у динарској противвредности по одабраном кориснику за покретање сопственог бизниса у
складу са исказаним потребама у пословним плановима корисника. Корисници могу
удружити средства за покретање заједничког бизниса, највише два корисника, са условом
да обоје морају имати статус запосленог лица по евентуалном одобравању подршке.

Програм подршке пољопривредним домаћинствима што подразумева:


Oбуке за одрживу пољопривреду за 20 корисника, од којих ће бити изабрано 10 корисника
за подршку у виду набавке и доделе опреме у износу до 2.300 евра у динарској
противвредности по одабраном кориснику за подршку пољопривредном домаћинству у
складу са исказаним потребама у пословним плановима корисника. Корисници могу
удружити средства за покретање заједничког бизниса, највише два корисника, са условом
да обоје морају имати статус запосленог лица по евентуалном одобравању подршке.

Програм радних пракси што подразумева:


Обезбеђене тромесечне радне праксе у предузећима, установама или организацијама за 20
лица на на територији пројекта, уз накнаду од 300 евра бруто у динарској противвредности
месечно по кориснику.
III – ОПШТИ УСЛОВИ ЗА ДОБИЈАЊЕ ПОДРШКЕ

Подршка може бити додељена незапосленим корисницима који:





У тренутку расписивања конкурса имају пребивалиште на територији града Ваљева и
општина Коцељева, Лајковац и Мионица.
Припадају некој од следећих теже запошљивих категорија становништва:
- Повратници (по основу Споразума о реадмисији)
- 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
Имају више од 16 година у тренутку подношења пријаве на јавни позив.
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Прихвате да учествују у обукама за покретање сопственог бизница (старт-ап)/подршку
пољопривредним домаћинствима/програм радних пракси.
Прихвате да обезбеде неопходне предуслове за бављење планираном делатношћу (у
случају програма за покретање сопственог бизниса старт-ап/програма подршке
пољопривредним домаћинствима) земљиште/објекат/просторије односно да региструје
предузетничку радњу/предузеће за покретање сопственог бизниса односно да региструје
пољопривредно газдинство.
Прихвате да учествују у програму менторства у периоду од дана испоруке опреме и да
примењују савете добијене од ментора (програм за покретање сопственог бизниса/програм
подршке пољопривредним домаћинствима).
Прихвате да неће отуђити предмет подршке у периоду од 2 године од дана испоруке и да
ће га наменски користити (програм за покретање сопственог бизниса/програм подршке
пољопривредним домаћинствима).
Прихвате да град Ваљево може повући натраг додељену опрему у случају непоштовања
услова из овог Јавног позива од стране корисника (у случају прве и друге групе корисника).

Комисија ће посебно водити рачуна да oбезбеди одговарајућу пропорционалну заступљеност
корисника са територије целог пројекта, односно града Ваљева, као и општина Коцељева,
Лајковац и Мионица.
IV – ОДАБИР КОРИСНИКА И ВРСТА ПРИЈАВЕ
Одабир и рангирање корисника по овом јавном позиву се врши у две фазе.
У првој фази се врши одабир 20 корисника Програма подршке за покретање сопственог бизниса,
20 корисника Програма за подршку пољопривредним домаћинствима, као и потенцијалних
корисника за Програм радних пракси. Након првог круга одабира биће организоване обуке за
покретање сопственог бизниса/подршку пољопривредним домаћинствима/програм радних
пракси.
V – КРИТЕРИЈУМИ ОДАБИРА У ПРВОЈ ФАЗИ
Избор корисника подршке за сва три Програма у првој фази се утврђује на основу броја бодова које
подносилац пријаве оствари, а према следећим критеријумима:
Редни
број
1
2
3

Критеријум 1. – Припадност одређеној категорији теже запошљивог
становништва
Повратници, Роми
Жртве трговине људима, жртве породичног насиља
Остале категорије

Број бодова
3
1
0
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Редни
број
1
2
3
4
5

Критеријум 2. – Старост подносиоца пријаве у тренутку поношења
пријаве
Од 16 до 25 година
Од 25 до 30 година
Од 30 до 40 година
Од 40 до 50 година
Преко 50 година

Редни Критеријум 3. – Пол подносиоца пријаве
број
1
Ако је подносилац пријаве женског пола
2
Ако је подносилац пријаве мушког пола

Број бодова
5
4
3
2
1
Број бодова
2
1

Редни Критеријум 4. – Формално или неформално образовање
Број бодова
број
1
Подносилац пријаве има формално (редовно школовање) или
2
неформално образовање (обуке, тренинзи, семинари)
2
Подносилац пријаве нема формално (редовно школовање) или
0
неформално образовање (обуке, тренинзи, семинари)
Редни Критеријум 5. – Статус радног ангажовања
Број бодова
број
1
Подносилац пријаве је незапослено лице без прихода у периоду дужем
3
од 3 године или је евидентиран код надлежне испоставе НСЗ дуже од 3
године
2
Подносилац пријаве је незапослено лице без прихода у периоду дужем
2
од 2 године или је евидентиран код надлежне испоставе НСЗ дуже од 2
године
3
Подносилац пријаве је незапослено лице без прихода у периоду краћем
1
од 1 године или је евидентиран код надлежне испоставе НСЗ у периоду
краћем од 1 године
Редни
број
1
2
3

Критеријум 6. – Број чланова домаћинства
5 и више чланова домаћинства
Од 3 до 5 чланова домаћинства
Од 0 до 2 чланова домаћинства

Број бодова
3
2
1

4

Редни
број
1
2
3

Критеријум 7. – Број незапослених чланова домаћинства
4 и више
2 до 3
0-1

Број бодова
3
2
1

VI - ИЗБОР КОРИСНИКА ПОДРШКЕ ЗА ПОКРЕТАЊЕ СОПСТВЕНОГ БИЗНИСА И ПОДРШКУ
ПОЉОПРИВРЕДНИМ ДОМАЋИНСТВИМА У ДРУГОЈ ФАЗИ
Избор корисника подршке у другој фази се утврђује на основу броја бодова које подносилац
Пријаве оствари (остварени бодови се сабирају са бодовима у првој фази), а према следећим
критеријумима:
Редни
број
1
2
3

Критеријум 1. – Припадност одређеној категорији теже запошљивог
становништва
Повратници, Роми
Жртве трговине људима, жртве породичног насиља
Остале категорије

Број бодова

Редни
број
1
2
3
4

Критеријум 2. – Редовност учествовања на програму обуке

Број бодова

Редни
број
1
2
3
4
5

Критеријум 3. – Показана заинтересованост током обуке

Учешће на 3 модула обуке
Учешће на 2 модула обуке
Учешће на 1 модулу обуке
Неучествовање на обуци

Изузетна заинтересованост и активност током обуке
Значајна заинтересованост и активност током обуке
Делимична заинтересованост и активност током обуке
Ниска заинтересованост и активност током обуке
Потпуна незаинтересованост и неактивност током обуке

3
1
0

9
6
3
0
Број бодова
7
5
3
1
0
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Редни Критеријум 5. – Оцена економских ефеката пословног плана
Број бодова
број
1
Подносилац пријаве има јасан и економски оправдан пословни план са
8
реалним пројекцијама и потенцијалом за генерисање прихода
2
Подносилац пријаве има прихватљив и солидан пословни план са
4
делимичном реалним пројекцијама и потенцијалом за генерисање
прихода
3
Подносилац пријаве има лош и неприхватљив пословни план са
0
нереалним пројекцијама и потенцијалом за генерисање прихода
Редни Критеријум 6. – Укупна оцена изводљивости пословног плана
Број бодова
број
1
Подносилац пријаве има одлично разрађен пословни план који показује
9
висок потенцијал за креирање стабилног извора прихода
2
Подносилац пријаве има солидно разрађен пословни план који показује
6
врло добар потенцијал за креирање стабилног извора прихода
3
Подносилац пријаве има делимично разрађен пословни план са ниским
3
потенцијалом за креирање стабилног извора прихода
4
Подносилац пријаве има недовољно разрађен пословни план без
0
потенцијала за креирање стабилног извора прихода
VII - ИЗБОР УЧЕСНИКА РАДНИХ ПРАКСИ У ДРУГОЈ ФАЗИ
Избор 20 корисника подршке за радне праксе у другој фази се утврђује на основу броја бодова које
подносилац Пријаве оствари (остварени бодови се сабирају са бодовима у првој фази), а према
следећим критеријумима:
Редни
број
1
2
3

Критеријум 1. – Припадност одређеној категорији теже запошљивог
становништва
Повратници, Роми
Жртве трговине људима, жртве породичног насиља
Остале категорије

Број бодова

Редни
број
1
2
3
4
5

Критеријум 2. – Редовност учествовања на програму обуке

Број бодова

Учешће на 4 модула обуке
Учешће на 3 модула обуке
Учешће на 2 модулу обуке
Учешће на 1 модулу обуке
Неучествовање на обуци

3
1
0

9
6
3
1
0
6

Редни
број
1
2
3
4
5

Критеријум 3. – Показана заинтересованост током обуке
Изузетна заинтересованост и активност током обуке
Значајна заинтересованост и активност током обуке
делимична заинтересованост и активност током обуке
ниска заинтересованост и активност током обуке
Потпуна незаинтересованост и неактивност током обуке

Број бодова
7
5
3
1
0

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, 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: потписана изјава да је
корисник новчане социјалне помоћи
- 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
OПЦИОНА ДОКУМЕНТАЦИЈА
1. Потврда издата од НСЗ о дужини евиденције или потписана Изјава да је лице
незапослено и без прихода у одговарајућем периоду
2. Доказ о поседовању формалног или неформалног образовања (потврда образовне
институције, сведочанство, диплома; потврда, диплома или сертификат о успешно
завршеној обуци, тренингу или семинару)
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3. Доказ о броју чланова домаћинства: потписана Изјава о броју чланова домаћинства која
треба да садржи за све чланове домаћинства (име и презиме, ЈМБГ и копију извода из
матичне књиге рођених)
4. Доказ о броју незапослених чланова домаћинства: Потврда издата од надлежне
испоставе НСЗ о евиденцији на тржишту рада за све незапослене чланове домаћинства
или потписана Изјава о незапосленим члановима домаћинства која треба да садржи за
све незапослене чланове домаћинства (име и презиме, ЈМБГ и копију извода из матичне
књиге рођених)
VIII - ОДАБИР КОРИСНИКА У ПРВОМ КРУГУ
Поступак одабира корисника у првом кругу спроводи Комисија, која се састављена од представника
пројектних партнера.
Пријаву поднету након истека рока за подношење пријава из овог јавног позива, непотпуну пријаву
и пријаву код које нису испуњени општи услови из овог Јавног позива Комисија не разматра.
Пријаву која је поднета у року, која је потпуна и која испуњава услове овог јавног позива Комисија
бодује у складу са критеријумима дефинисаних овим јавним позивом.
На основу Листе реда првенства Комисија доноси Одлуку о избору корисника (у даљем тексту:
Одлука). Одлука се доноси у року од 15 дана од дана закључења јавног позива.
Листа реда првенства за одабир корисника и Одлуку о избору корисника Комисија објављује на веб
сајту града Ваљева (www.valjevo.rs).
IX - ОДАБИР КОРИСНИКА У ДРУГОМ КРУГУ
Поступак одабира корисника у другом кругу спроводи Комисија након разматрања Извештаја
предавача на обуци (за сва три програма) и ментора за израду пословних планова (за програм
подршке покретању сопственог бизниса/програм подршке пољопривредним домаћинствима).
На основу Листе реда првенства за доделу програма подршке односно програма радних пракси,
Комисија доноси Одлуку о додели подршке/програма радних пракси. Одлука о додели подршке се
доноси у року од 15 дана од дана завршетка програма обуке.
Листу реда првенства за одабир корисника и Одлуку о избору корисника Комисија објављује на веб
сајту града Ваљева (www.valjevo.rs).
X - РЕАЛИЗАЦИЈА ПОДРШКЕ КОРИСНИЦИМА
Град Ваљево и Корисник коме је одобрена Подршка/програм радних пракси закључују уговор,
којим се регулишу међусобна права и обавезе у поступку доделе, реализације и коришћења
подршке/програма радних пракси.
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У случају да неки од одабраних корисника одустане од потписивања уговора, исти ће бити понуђен
следећем са Листе реда првенства за доделу подршке са највећим бројем бодова.
Град Ваљево (Пројекат „Више шанси за боље могућности запошљавања у западној Србији“) ће
опрему за покретање сопственог бизниса/подршку пољопривредним домаћинствима испоручити
директно на адресу одабраног корисника.
XI - ТРАЈАЊЕ ЈАВНОГ ПОЗИВА И ПРЕДАЈА ЗАХТЕВА
Јавни позив је отворен до 22. јуна 2020. године до 15 сати.
Teкст јавног позива, као и пријавни обрасци и изјаве могу се преузети са званичног сајта града
Ваљева www.valjevo.rs/javni-oglasi-i-obavestenja
Захтеви са свом прописаном пратећом документацијом се подносе у затвореној коверти, лично на
писарници Градске управе града Ваљева или поштом на адресу: Градска управа града Ваљева,
Карађорђева 64, 14000 Ваљево. Исто тако могу своје пријаве корисници могу послати или предати
лично на адреси Центра за интеграцију Рома Ваљево, Пантићева 77а (улаз из улице Владе
Даниловића – зграда преко пута паркинга Дома здравља Ваљево), 14000 Ваљево.
На полеђини коверта написати „Пријава на јавни позив – Пројекат Више шанси за боље
могућности запошљавања у западној Србији – не отварати“, затим, име и презиме подносиоца
захтева, адреса и контакт телефон.
На коверти је потребно написати за који програм подршке се корисник пријављује:
1. Подршка за покретање сопственог бизниса (старт-ап)
2. Подршка пољопривредним домаћинствима
3. Програм радних пракси
Један корисник се може пријавити на највише два програма и то на програм радних пракси и на
један од два програма подршке старт-ап односно подршка пољопривредним домаћинствима.
Пријаве се могу вршити
bolje.mogucnosti@gmail.com

и

електронским

путем

и

то

путем

мејла

пројекта:

Изузетно, подносиоци пријава са територије пројекта могу пријаве предати и на следећи начин:




Општинска управа Коцељева, Немањина 74, канцеларија број 8, контакт особа Радован
Ранисављевић, електронска пошта: javnesluzbekoceljeva@gmail.com, радним данима од 10
до 14 часова
Удружење Регионална права мањина Лајковац, Надежде Петровић 29, Лајковац, контакт
особа Јелена Костић, електронска пошта: regionalnapravamanjina@gmail.com, радним
данима од 12 до 14 часова.
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XII - ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ
Све додатне информације, као и пријавни обрасци на јавни позив могу се добити у канцеларији
пројекта, Пантићева 77а (улаз из улице Владе Даниловића – зграда преко пута паркинга хитне
помоћи Дома здравља Ваљево), 14000 Ваљево, телефон 014/502-603, радним данима од 10 до 14
часова, електронска пошта: bolje.mogucnosti@gmail.com
Такође, додатне информације могу се добити и од стране теренског координатора пројекта Николе
Јосиповића, контакт телефон 061/676-8320 радним данима од 11 до 14 часова.

У Ваљеву, 26.05.2020. године
Пројекат
„Више шанси за боље могућности запошљавања у западној Србији“
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