Европска унија

ПОВРАТАК КАО КОРАК НАПРЕД
УПУТСТВО ЗА ПРИЈАВЉИВАЊЕ ЗА ЈАВНИ ПОЗИВ
ЗА ИЗБОР КОРИСНИКА СРЕДСТАВА НАМЕЊЕНИХ ЗА ОБУКЕ ПОВРАТНИКА НА КОСОВО*1
Јавни позив за доделу бесповратних средстава у виду програма обука се расписује у оквиру пројекта
„Повратак као корак напред“, који финансира Европска унија, а спроводе га Удружењe
„Иницијатива за развој и сарадњу“, Удружење „Проактив“ и Општина Врњачка Бања.
Предмет Јавног позива
Предмет Јавног позива су бесповратна средства у виду програма обука, намењених интерно
расељеним лицима у циљу пружања подршке при повратку на Косово*. Бесповратна средства у
виду програма обука ће интерно расељеним лицима (ИРЛ) заинтересованим за повратак на
Косово* побољшати могућности за запошљавање и стварање прихода, како би се допринело
одрживости њиховог повратка.
Јавни позив се објављује за две партије.
Прва партија обухвата организовање основне пословне обуке за запошљавање или
покретање сопственог посла. Програм основне пословне обуке траје два дана. У оквиру прве
партије биће организоване обуке за 90 корисника.
Друга партија обухвата организовање програма обука у виду похађања вишемесечних
курсева за стицање знања и вештина за доквалификацију/преквалификацију и/или у виду похађања
напредне пословне обуке за отпочињање сопственог посла. Програм напредне пословне обуке
траје три дана, а курсеви за доквалификацију трају од једног до четири месеца. У оквиру друге
партије биће организовани курсеви доквалификације/преквалификације за 40 корисника и
напредне пословне обуке за 50 корисника.
Потенцијални корисници могу поднети пријаве за обе партије.
Јавни позив се може обновити до попуне броја корисника предвиђеног пројектом.
Услови за пријављивање на Јавни позив
На Јавни позив се могу пријавити интерно расељена лица и чланови њиховог породичног
домаћинства заинтересовани за повратак на Косово*. Чланом породичног домаћинства, сматрају
се: брачни и ванбрачни друг, дете рођено у браку, ван брака, усвојено или пасторак, родитељи
брачних другова и лица која су брачни другови по закону дужни да издржавају.
Подносилац пријаве, интерно расељено лице, на Јавни позив за програме обука/курсеве
треба да испуни следеће услове:
1.
да поседује легитимацију интерно расељеног лица или је евидентиран/а као интерно
расељено лице;
1

Ова ознака не прејудицира ставове о статусу и у складу је са Резолуцијом 1244/99 Савета безбедности Уједињених нација и Мишљењем Међународног суда правде о
Декларацији о проглашењу независности Косова
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2.
да има завршено основно образовање;
3.
да је старији/а од 18 година;
4.
да није остварио/ла повратак на Косово*;
5.
да је (он/а или Носилац породичног домаћинства) регистрован за повратак у бази података
УНХЦР-а Србија/исказао жељу за повратком некој од институција/организација;
6.
да он/а и његова породица нису били корисници програма за побољшање услова живота
којим су решили стамбено питање у Републици Србији ван Косова и Метохије;

Критеријуми за избор корисника пројекта
Пријаве за доделу бесповратних средстава и тренинга за пословање ће бити оцењиване на основу
дефинисаних критеријума као и на основу обрасца за процену и извештаја са терена:
1.
Подносилац пријаве је незапослен/а – 25 поена
2.
Подносилац пријаве је особа млађа од 30 или старија од 50 година – 25 поена
3.
Жена подносилац пријаве - 20 поена;
4.
Породица подносиоца пријаве је једнородитељска/са дететом/децом до 18 година/или
студентом до 26 година - 15 поена
6.
Подносилац пријаве је особа са инвалидитетом – 15 поена
Члан породице је особа са инвалидитетом – 10 поена.
Поступак за доделу бесповратне помоћи у виду опреме и програма обука води и све одлуке доноси
Комисија.

Предност при бодовању
Ако два или више подносилаца пријаве имају исти број бодова, предност ће имати подносилац
пријаве који:
1. је члан породице са двоје или више деце испод 18 година, породице са трудницама или са
дететом/децом до 5 година, без редовних месечних прихода или са недовољним месечним
приходима (до 50% просечне нето плате на нивоу општине/града по члану домаћинства);
2. има болесног члана/чланове домаћинства/чланови домаћинства са посебним потребама;
3. је члан породице са више генерација (са једним или више чланова преко 60 година);
4. је жртва сексуалног/породичног насиља;
5. је члан породице погинулих, несталих и киднапованих лица;
6. је припадник РАЕ (Ром, Ашкалија, Египћанин) популације.
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Потребна документа која се подносе уз пријаву
Подносилац пријаве уз уредно попуњен и потписан образац пријаве доставља следеће
доказе/документе уз пријаву:
1. Фотокопију легитимације интерно расељеног лица (НАПОМЕНА: обавезно за носиоца
породице, а за остале чланове породичног домаћинства уколико су евидентирани као
интерно расељено лице) или потврду Комесаријата за избеглице и миграције Републике
Србије да се лице налази у евиденцији интерно расељених лица са Косова*;
2. Фотокопију личне карте (важи за личне карте без чипа), односно очитане личне карте (важи
за личне карте са чипом) за све чланове породичног домаћинства са 16 и више година. За децу
испод 16 година се доставља фотокопија извода из матичне књиге рођених;
3. Својеручно потписану изјаву да Потенцијални корисник и чланови његовог породичног
домаћинства нису корисници другог пројекта за побољшање услова живота у Републици
Србији ван Косова и Метохије или реализацију повратка на Косово*;
4. Пристанак за обраду података о личности за све чланове домаћинства;
На захтев Комисије прилажу се и следећи документи:
1. За једнородитељску породицу прилаже се фотокопија:
 потврде о смрти брачног друга или
 решења надлежног суда о проглашењу несталог лица за умрло или
 извода из матичне књиге рођених за децу без утврђеног очинства или
 пресуде о разводу брака или доказ о поверавању малолетног детета или деце (уколико у
пресуди о разводу брака није одлучено о поверавању детета или уколико се ради о
ванбрачним партнерима чија је заједница престала да траје), а уз оба доказа потребно је
приложити изјаву подносиоца пријаве оверену код надлежног органа да се подносилац
пријаве непосредно брине о детету и да самостално обезбеђује средства за издржавање, да
други родитељ не учествује или недовољно учествује у тим трошковима, а да у међувремену,
подносилац пријаве није засновао брачну или ванбрачну заједницу;
2. За чланове породичног домаћинства узраста до 26 година фотокопија доказа о школовању
(потврда надлежне образовне институције о школовању) уколико ови чланови породичног
домаћинства нису на школовању - доказе наведене у тачки 8) (докази о приходима);
3. Фотокопија доказ о приходима:
 потврда о незапослености из Националне службе за запошљавање за незапослене чланове
породичног домаћинства регистроване у Националној служби за запошљавање (обавезно за
подносиоца пријаве); у случају да се ради о незапосленом члану породичногдомаћинства који
није регистрован код Националне службе за запошљавање, изјава којом се потврђује да је
Подносилац пријаве незапослен и да нема приходе;
 потврда послодавца о висини примања у месецу који претходи месецу подношења пријаве
на Јавни позив – за запослене чланове породичног домаћинства;
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чек од пензије за месец који претходи месецу објављивања овог Јавног позива или уколико
лице не остварује примања по основу пензије – потврда надлежне службе или изјава да лице
не остварује примања по основу пензије у Републици Србији и/или другој држави;
4. Фотокопију доказа о завршеном основном образовању (диплома, сведочанство) за
подносиоца пријаве.
Комисија задржава право да подносиоцима пријава тражи оригинална документа на увид ради
провере изнетих тврдњи, као и друге неопходне доказе ради утврђивања чињеница и околности
потребних за доношење правилне и законите одлуке.

Начин пријављивања на Јавни позив и административни услови
1. Подносилац пријаве се може пријавити за обе партије у оквиру Јавног позива;
2. Подносиоци пријаве морају испунити административне услове позива:
− попуњен и потписан образац пријаве (образац мора садржати одговоре на сва питања; уколико
је потребно још простора за одговоре, могу се додати стране);
− образац за пријаву мора да буде попуњен на српском језику и да садржи тачне податке;
− достављена потребна документа и изјаве;
− потписан пристанак на обраду података о личности за све чланове породице;
3. Пријаве за јавни позив као и пратећа документација се могу преузети од 28.03.2019. године,
сваким радним даном од 9-16 часова, на следећим локацијама:
− Удружење „Иницијатива за развој и сарадњу“,Булевар Зорана Ђинђића 46/7, Београд,;
− Удружење „Проактив“, Обреновићева 59/4/44, Ниш
− Повереништво за ИРЛ општине Врњачка Бања, Ул. Крушевачка 17, Врњачка Бања
− Интернет страницама: Иницијативе за развој и сарадњу - http://idcserbia.org и Проактива
- http://www.proaktiv.org.rs
Рок за подношење пријава је 06.05.2019. године у 16 часова.
Пријаве и пратећа документација се, са назнаком „За Јавни позив за обуке – не отварати”,до
предвиђеног рока лично или препоручено путем поште на неку од следећих адреса:
− Удружење „Иницијатива за развој и сарадњу“, Булевар Зорана Ђинђића 46/7, 11 000
Београд,;
− Удружење „Проактив“, Обреновићева 59/4/44, 18000 Ниш
− Повереништво за ИРЛ општине Врњачка Бања, Ул. Крушевачка 17, 36210 Врњачка Бања
Пријаве које буду пристигле након предвиђеног рока као и непотпуне пријаве (са непотпуном
пратећом документацијом) неће се разматрати.
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Листа одобрених корисника пројекта биће објављена на интернет странама Удружења
„Иницијатива за развој и сарадњу“ и Удружења „Проактив“ и огласној табли Општине Врњачка
Бања.
Додатне информације о Јавном позиву је могуће добити посредством бесплатне (за позиве са
свих фиксних и мобилних мрежа) телефонске линије 0800/100-550.
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