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ЈАВНИ ПОЗИВ ЛИЦИМА РОМСКЕ НАЦИОНАЛНОСТИ ЗА УЧЕШЋЕ У 

РЕАЛИЗАЦИЈИ ПРОГРАМА СТРУЧНА ПРАКСА УЗ НАКНАДУ 

На основу Уговора о донацији за финансирање пројекта под називом „Иновативне инцијативе за инклузију“, који 

се финансира средствима Европске уније у оквиру грант шеме Програма „Подршка ЕУ инклузији Рома – 

оснаживање локалних самоуправа за инклузију Рома“, који је закључен између Града Ваљева и Сталне 

конференције Градова и општина Србије – Савез градова и општина Србије под бројем 601/16 од 3.9.2019. године, 

објављује се 

ЈАВНИ ПОЗИВ ЛИЦИМА РОМСКЕ НАЦИОНАЛНОСТИ ЗА УЧЕШЋЕ У РЕАЛИЗАЦИЈИ 

ПРОГРАМА СТРУЧНА ПРАКСА УЗ НАКНАДУ 

 

Град Ваљево у сарадњи са Центром за интеграцију Рома Ваљево спроводи Пројекат „Иновативне иницијативе за 

инклузију“, који се финансира средствима Европске Уније. 

Програм стручна пракса уз накнаду, у даљем тексту: „стручна пракса“, ће трајати два месеца, на бази најмање 50% 

радног времена (најмање 20 часова седмично), уз одговарајућу новчану накнаду и осигурање, а период реализације 

је јул – новембар 2020. године, у просторијама правних лица које раде и послују на територији града Ваљева. 

Сваком практиканту ће бити додељен ментор који ће му пружати подршку током стручне праксе. По завршетку 

програма стручне праксе, правно лице ће издати потврду о стеченом искуству за сваког практиканта који је 

успешно завршио програм стручне праксе. 

Услови које треба да испуне кандидати за учешће у програму стручне праксе и критеријуми по којима ће бити 

рангиране пријаве: 

ОБАВЕЗНИ КРИТЕРИЈУМИ 

– незапослено лице ромске националности од навршених 15 година до навршених 35 година старости у 

тренутку подношења пријаве са пребивалиштем на територији града Ваљева 

 

ДОДАТНИ КРИТЕРИЈУМИ И БОДОВАЊЕ 

 Редни 

број 

Критеријум Бодови 

 

1. 

 

Завршен степен образовања 

 

Основна 

школа 

 

10 

 

Средња 

школа III 

степен 

 

20 

 

Средња 

школа 

IV 

степен 

 

25 

 

Виша 

школа/ 

факултет 

 

30 

2. Број чланова домаћинства 0-2 

члана 

5 3-5 

чланова 

15 6+ 

чланова 

30  

3. Број незапослених чланова 

домаћинства 

0-1 члан 5 2-3 члана 15 4+ 

чланова 

30  

4. Кандидаткиње женског пола 5 бодова 

 

https://pozarevac.rs/javni-poziv-za-ucesce-u-realizaciji-aktivnosti-placeno-staziranje-praksa-uz-naknadu/
https://pozarevac.rs/javni-poziv-za-ucesce-u-realizaciji-aktivnosti-placeno-staziranje-praksa-uz-naknadu/
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Пријаве на Јавни позив се врше лично, подношењем комплетне пријаве на једној од следећих адреса: 

1. Центар за интеграцију Рома, Патнићева 

77а, 14000 Ваљево, тел. 014/502-603, радним 

данима од 10  до 14 часова. 

2. Градска управа Града Ваљева, адреса: 

Карађорђева 64, 14000 Ваљево, писарница, 

радним данима од 7 до 15 часова. 

  

Комплетна пријава се састоји од: попуњеног формулара пријаве, доказа да је лице ромске националности, 

потврде/изјаве да је лице незапослено, фотокопије дипломе последњег нивоа образовања, изјаве о броју чланова 

домаћинства, изјаве о броју незапослених чланова домаћинства, фотокопије личне карте (документа не морају да 

буду оверена код Нотара). 

Овај Јавни позив је отворен од 29.05.2020. године до 26.06.2020. године. 

Одабир кандидата у реализацији програма стручна пракса уз накнаду спроводи Комисија формирана од стране 

Градоначелника града Ваљева, решењем број 112-630/2020-02 од 22.5.2020. године, а коју чине представници града 

Ваљева и представници Центра за интеграцију Рома Ваљево. 

Одабир 10 кандидата за програм стручна пракса уз накнаду биће вршен на основу обавезних и додатних 

критеријума, на основу података из попуњених формулара, на основу интервјуа са Комисијом, као и након 

успешно одслушаних радионица/обука из области запошљавања у оквиру пројекта. 

Све додатне информације, као и пријавни формулар 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: 

inicijativezainkluziju@gmail.com  
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