
   
   
   
  
  
  

   

 

Пројекат „Пружимо руку теже запошљивим лицима” спроводи се у оквиру пројекта „Подршка 
Министарству за рад, запошљавање, борачка и социјална питања у пилотирању иновативних решења 

за запошљавање”. Техничку и финансијску подршку спровођењу овог пројекта пружа глобални 

програм „Миграције за развој IIIˮ који у Србији спроводи 
DeutscheGesellschaftfürInternationaleZusammenarbeit (GIZ) GmbH, у оквиру Немачке развојне 

сарадње.  
 

На основу Уговора за доделу средстава за спровођење пројекта „Пружимо руку теже 

запошљивим лицима“, бр. 401-49/22, потписаног дана 07.12.2022. године између 

Министарства за рад, запошљавање, борачка и социјална питања и Града Пирота и Уговора 

о ангажовању екстерних екперата и реализацији обука на радном месту код послодаваца за 

теже запошљива лица, бр.404-33/23 потписаног дана 07.02.2023. године између Града 

Пирота и ЗИП центра за младе-бизнис инкубатора д.о.о. Пирот и Одлуке Комисије за 

евалуацију пријава и избор послодаваца за учешће у мери обуке на радном месту у 2023. 

години, бр. 401-49-7, од 09.02.2023. године 

 

ГРАД ПИРОТ 

 

у сарадњи са ЗИП центром за младе-бизнис инкубатором д.о.о. Пирот 

Расписује 

 

ЈАВНИ ПОЗИВ 

 

НЕЗАПОСЛЕНИМ ЛИЦИМА ЗА КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА КАРИЈЕРНОГ ВОЂЕЊА И 

САВЕТОВАЊА И УЧЕШЋА У ПРОГРАМУ ОБУКА НА РАДНОМ МЕСТУ     

 

ОСНОВНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ 

 

Пројектом „Пружимо руку теже запошљивим лицима“ који Град Пирот реализује уз 

финансијску подршку Министартсва за рад, запошљавање, борачка и социјална питања 

обезбеђена је подршка незапосленим лицима из категорије теже запошљивих у циљу 

подизања нивоа њихових комптенција ради лакшег укључивања на тржиште рада, 

унапређења њихове запошљивости и економског оснаживања. 

Пројектом је предвиђено укључивање најмање 50 лица у процес каријерног вођења и 

саветовања и 15 лица у обукама на радном месту код послодаваца.  

Све активности које предвиђа пројекат морају бити завршене најкасније до 

31.05.2023. године. 

 Предвиђено време трајања обука је 2 месеца (60 дана). Компаније и занимања која се 

нуде полазницима обука су следећа: 

 



   
   
   
  
  
  

   

 

Пројекат „Пружимо руку теже запошљивим лицима” спроводи се у оквиру пројекта „Подршка 
Министарству за рад, запошљавање, борачка и социјална питања у пилотирању иновативних решења 

за запошљавање”. Техничку и финансијску подршку спровођењу овог пројекта пружа глобални 
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Назив компаније  Занимање Број полазника 

обуке 

Euroline D&D d.o.o.   Оператер на машинама за обраду плочастог материјала 2 

С.З.Р. Вибо   Шивач 2 

JLB-Soulier d.o.o.   Металостругар/металоглодач 2 

Најс тесктил   Шивач 6 

Pirotex triko d.o.o  Прерађивач пластичних маса/техничар рециклаже 2 

Auto IN   Перач моторних возила 1 

 

КО МОЖЕ ДА СЕ ПРИЈАВИ? 

 

Овај Позив намењен је свим незапосленим теже запошљивим лицима са територије 

града Пирота међу којима се посебан акценат ставља на: 

 Жене, посебно дугорочно незапослене жене, 

 Младе до 30 година, 

 Роме, 

 Лица без основног и средњег образовања, 

 Лица стрости 50 година и више, 

 Радно способне кориснике новчане социјалне помоћи, 

 Самохране родитеље. 

Лица које се укључују у процес каријерног вођења и саветовања морају се током 

реализације ове мере пријавити на евиденцији незапослених Националне службе за 

запошљавање, уколико то већ нису. 

 За економско оснаживање лица кроз укључивање у процес обука на радном месту 

могу аплицирати само лица која се пре реализације процеса обука налазе на евиденцији 

незапослених Националне службе за запошљавање.  

 

КОРИСТИ ЗА НЕЗАПОСЛЕНА ЛИЦА 

 

Незапосленим лицима обезбеђена је бесплатна подршка каријерних саветника захваљујући 

којој незапослена лица добијају: 
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 Процену компетенција, 

 Сет обука у циљу подизања компетенција (како написати радну биографију и 

мотивационо писмо, како се припремити за интервју са послодавцима, приступ 

савременим алатима за тражење посла), 

 Креирање индивидуалних планова развоја каријере. 

Незапослена лица која буду укључена у процес обука на радном месту добијају:  

 Увећане компетенције за рад на конкретним пословима, 

 Новчану месечну накнаду у износу од 60.000,00 динара бруто на основу 

ангажовања по Уговору о стручном оспособљавању, 

 Прилику за запослење. 

 

НАЧИН И РОК ПРИЈАВЕ  

 

За учешће на Јавном позиву незапослена лица могу да се  пријаве  лично у ЗИП центру –

бизнис инкубатору д.о.о. на адреси Таковска 24, Анекс спортске дворане Кеј – први спрат, 

непосредно или на маил:  zipcentar@gmail.com или у Job ino centru, на адреси 

Богојављенска 3, лично или на мејл : jobinfocentarpirot@gmail.com  

Рок за пријаву није временски ограничен, пријављивање ће трајати до тренутка попуне 

потребног броја незапослених лица.  

 

ОСТАЛЕ ИНФОРМАЦИЈЕ 
 

Више информација о Јавном позиву могу се добити у Канцеларији за локални економски 

развој Града Пирота, контакт особе: Ненад Петровић, телефон: 551-231, Јована Тончић и 

Наташа Стефановић, телефон: 551-232, у Job info центру Пирот, контакт особа: Марко 

Ценић, телефон 501-820, у ЗИП центру за младе-бизнис инкубатору д.о.о. лично или на мејл: 

zipcentar@gmail.com. 

Јавни Позив са пријавним обрасцем може се преузети са званичне интернет странице Града 

Пирота www.pirot.rs / конкурси и јавни позиви / Обуке на радном месту 2023 и ЗИП центра 

за младе-бизнис инкубатора д.о.о. www.zipcentar.rs 

 

У Пироту, 10.02.2023.     
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