
  

 

Јавни позив  

за учешће у програму подршке запошљавању младих  

у метало-прерађивачком сектору у оквиру пројекта  

"Локална партнерства за запошљавање младих" 

 
# СМЕРНИЦЕ ЗА ПРИЈАВЉИВАЊЕ # 

 

 
I Предмет Јавног позива 

Предмет овог Јавног позива је Програм подршке запошљавању младих у метало-прерађивачком сектору (у 

даљем тексту Програм), намењен младим, незапосленим лицима метало-прерађивачке струке. 

 

II Информације о Програму 

a. Програм се организује у оквиру пројекта "Локална партнерства за запошљавање младих",  који спроводи 

Развојни бизнис центар Крагујевац, у партнерству са Политехничком школом у Крагујевцу и предузећима 

Милановић Инжењеринг д.о.о, Горење МДМ д.о.о, Униор компонентс А.Д., средствима обезбеђеним од 

стране Швајцарске организације за развој и сарадњу, у оквиру програма „Подршка иновативним 

приступима за повећање запошљавања и запошљивости младих", који спроводи Тим за социјално 

укључивање и смањење сиромаштва Владе Рублике Србије. Сарадник на пројекту је Национална служба 

за запошљавање, филијала Крагујевац. 

b. Програм и пројекат баве се решавањем проблема високе незапослености младих у Крагујевцу, кроз развој 

иновативних приступа овом проблему и партнерства између цивилног, јавног и приватног сектора. Кроз 

пројекат ће бити повећана запошљивост и запошљавање незапослених младих, средњег степена стручне 

спреме, метало-прерађивачких профила, у Крагујевцу, провером, унапређењем и припремом за даље 

ширење иновативног модела запошљавања и запошљивости младих, заснованог на превазилажењу јаза 

између постојећих компетенција циљне групе и потреба послодаваца.  

c. Циљна група програма и пројекта су млади, незапослени, средње стручне спреме, метало-прерађивачке 

струке, узраста 18 до 30 година старости. 

d. Територија на којој се реализује програм: Крагујевац. 

e. Програм укључује:  

 Специјализовану обуку за освежавање стручних-техничких знања у организацији Политехничке 

школе, прављену према потребама партнерских предузећа 

 Обуку ``меких`` вештина – пословна комуникација и тимски рад у организацији Развојног бизнис 

центра  

 Праксу у партнерским компанијама 

 Могућност заснивања радног односа у некој од партнерских компанија  

f. Оквирни период реализације обука је Април 2016. 

g. Оквирни период реализације стручне праксе у трајању од месец и по дана у партнерским компанијама је 

Мај и прва половина Јуна месеца. 

h. Сви полазници који заврше Програм добијају сертификат Развојног бизнис центра и Политехничке школе 

у Крагујевцу. 

i. Пројектом је предвиђено да се у Програм укључи укупно 24 младих. Од овог броја, 12 најбољих са обука, 

добиће прилику да обаве стручну праксу у једној од партнерских компанија, а они најбољи са праксе, који 

задовоље захтеве партнерских компанија, имаће прилику да заснују радни однос.  

 

III Општи услови за пријављивање кандидата и кандидаткиња 

a. На позив могу да се пријаве млади (мушкарци и девојке), незапослени, узраста 18 до 30 година старости. 

b. Кандидати морају имати завршену средњу школу, 3 или 4. степена, једног од следећих образовних 

профила: 



  

 

 Металостругар 

 Металоглодач 

 Бравар 

 Оператер машинске обраде 

 Механичар, машиниста, машинбравар 

 Техничар обраде метала на машинама НУ 

 Техничар машинске робитике и флексибилне аутоматике 

 Погонски техничар машинске обраде 

 Машински техничар-конструктор  

 Техничар конструисања машинских елемената  

c. Кандидати морају владати основним стручним знањима из своје области 

 

IV Начин избора корисника 

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

А) Тестирања (тест стручних, техничких знања и тест логичког резоновања) и 

Б) Интервјуа са кандидатима. 

 

V Потребна документација  

a. Заинтересовани за учешће у програму пријављују се достављањем:   

 Радне биографије и  

 Мотивационог писма.  

b. Сва документација доставља се на српском језику и откуцана. 

c. Потписивањем радне биографије и мотивационог писма, кандидати потврђују под пуном материјалном и 

кривичном одговорношћу да су подаци изнети у радној биографији и мотивационом писму истинити, те 

да прихватају услове учестовања у програму обука. 

d. Организатори задржавају право да траже допунску документацију кандидатима, ради провере изнетих 

тврдњи. 

 

VI Поступак избора 
a. За потребе избора полазника програма формирана је комисија од три члана, коју чине: 1 представник 

Развојног бизнис центра Крагујевац, 1 представник Политехничке школе и 1 представник послодаваца – 

партнерских компанија. 

b. Комисија ће извршити увид у достављене пријаве, проверити комплетност поднете документације и 

испуњеност општих услова за пријављивање.  

c. Комисија ће на након провере поднете документације и испуњенсти општих услова за пријављивање 

извршити избор кандидата на основу: 

 Резултата теста стручног, техничког знања  

 Резултата теста логичког резоновања и 

 Утиска са интервјуа  

Резултати јавног позива и листа изабраних кандидата/киња биће објављена на сајтовима Развојног бизнис центра 

www.rbcentar.org и Политехничке школе www.politehnickakg.kg.edu.rs , оквирно крајем марта месеца.  

 

VII Начин пријављивања 

a. Радна биографија и мотивационо писмо предају 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 подршке 

запошљавању младих у метало-прерађивачком сектору `` или б) у штампаном облику, лично у 

просторијама Развојног бизнис центра, улица Николе Пашића 7/II-9, у року који је предвиђен конкурсом, 

сваког радног дана од 09.00 – 14.00 часова. 

b. Конкурс је отворен у периоду 26/02/2016 – 14/03/2016.  

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

d. Информације и питања могу се поставити путем емаил-а info@rbcentar.org, или телефоном 034/206-853, у 

року, који је предвиђен конкурсом. 
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