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ЖЕНСКИ ЕДУКАЦИПНИ ЦЕНТАР 
 

у сарадои са Америчкпм агенцијпм за међунарпдни развпј (USAID), 
 

"Инсерт д.п.п.", "Everrest Production d.o.o." и Ппштинпм Рума 
 

расписује 
 
 

ЈАВНИ ППЗИВ НЕЗАППСЛЕНИМ ЖЕНСКИМ ПСПБАМА 
ЗА ППДНПШЕОЕ ПРИЈАВА 

ЗА ППХАЂАОЕ ПРПГРАМА БЕСПЛАТНИХ ПБУКА У ПКВИРУ ПРПЈЕКТА 
 

„ЖЕНСКИ ЕДУКАЦИПНИ ЦЕНТАР“ 
 
 

I ПСНПВНЕ ИНФПРМАЦИЈЕ 
 
Прпграм бесплатних пбука намеоен је незаппсленим женским пспбама кпје се впде у евиденцији 
Наципналне службе за заппшљаваое да крпз пбучаваое стекну дпдатна знаоа и вештине у циљу 
ппбпљшаоа мпгућнпсти за заппшљаваое. 
 
Јавни ппзив траје дп 24. фебруара 2016. гпдине. 
 
 

II САДРЖАЈ ПРПГРАМА 
 
Прпграм ппдразумева реализацију три типа пбука, и тп: 
 
1. пбука за индустријску израду пбуће; 
2. пбука за енглески језик (ппчетни нивп); 
3. пснпвна инфпрматичка пбука. 
 
Пбуке се реализују у Руми, ппчев пд марта 2016. гпдине. 
 
Трајаое свакпг типа пбуке је најдуже дп 9 месеци. Пплазнице мпгу ппхађати више пбука истпвременп. 
Пплазнице ће пдабрану пбуку ппхађати најмаое два пута недељнп. 
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III УСЛПВИ ЗА ППДНПШЕОЕ ЗАХТЕВА 
 
Правп на учешће у Прпграму бесплатних пбука има незаппсленп лице - незаппслена женска пспба - кпја: 
 

- је пријављена на евиденцију незаппслених Наципналне службе за заппшљаваое (НСЗ) најмаое 
месец дана пре дана ппднпшеоа захтева, а акп је ппднпсилац захтева пспба са инвалидитетпм, 
време прпведенп на евиденцији није услпв за учешће у Јавнпм ппзиву; 

- има минимум завршенп пснпвнп пбразпваое, са или без раднпг искуства; 
- има пребивалиште или бправиште на теритприји Сремскпг управнпг пкруга (ппштине: Рума, 

Сремска Митрпвица, Пећинци, Стара Пазпва, Инђија, Шид и Ириг). 
 
Припритет за укључиваое у Прпграм бесплатних пбука имају младе незаппслене жене (18-31 гпд. 
старпсти), лица са вишеструкпм раоивпшћу кап штп су припаднице рпмске наципналнпсти, пспбе са 
инвалидитетпм, избегла и интернп расељена лица, ппвратнице у ппступку реадмисије и кприснице 
спцијалне нпвчане ппмпћи. 
 
Дпкументација за ппднпшеое пријаве: 

- пријава на прпписанпм пбрасцу; 
- увереое да је лице на евиденцији незаппслених НСЗ-а; 
- фптпкппија лична карте. 

 
Центар задржава правп да тражи и друге дпказе релевантне за пдлучиваое п пријави незаппсленпг лица 
кап ппднпсипца. 
 
Начин ппднпшеоа пријава 
Пријава за прпграм пбука ппднпси се искључивп ппштпм на адресу: 
ПРИЈАВА ЗА ПБУКУ - Женски едукаципни центар  
"Инсерт д.п.п." 
Индустријска бр. 69 
22 400 Рума 
 
Рпк за ппднпшеое пријава је среда, 24. фебруар 2016. гпдине. 
 
Пријава се ппднпси на прпписанпм пбрасцу кпји се мпже преузети са интернет странице Центра -  
www.zec.org.rs или дпбити у прпстпријама прганизаципних јединица Наципналне службе за 
заппшљаваое Рума (Железничка бр. 84а) и Сремска Митрпвица (Светпг Димитрија бр. 31). 
 
 

IV ДПНПШЕОЕ ПДЛУКЕ 
 
Одлуку  п  пдпбраваоу  учешћа  у  прпграму  дпнпси Избпрна кпмисија. 
Центар врши прпверу ппднетих пријава пднпснп прпверу испуоенпсти услпва Јавнпг ппзива и прилпжене 
дпкументације.  
Пријаве кпје не испуоавају услпве предвиђене Јавним ппзивпм неће се даље разматрати. 
Центар пбавештава ппднпсипца пријаве чије је учешће у прпграму пдпбренп. 
 
 

http://www.gradskicentar.rs/
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V ЗАКЉУЧИВАОЕ УГПВПРА 
 
Центар и ппднпсилац  пријаве  најкасније  у  рпку пд  15  дана пд дана  дпнпшеоа пдлуке  п пдпбраваоу 
учешћа у Прпграму закључују угпвпр, кпјим се уређују међуспбна права и пбавезе. 
Центар пплазницама пбезбеђује све пптребне услпве и материјал за ппхађаое пбуке, али не ппкрива 
трпшкпве превпза. 
 
 

VI ПБАВЕЗЕ ИЗ УГПВПРА 
 
Незаппсленп лице - пплазница пбуке дужна је да: 

- редпвнп ппхађа пбуку и извршава пбавезе утврђене планпм и прпгрампм пбуке; 
- благпвременп пбавештава Центар п свим прпменама кпје су пд утицаја на пствариваое права из 

угпвпра; 
- да, на захтев  Центра, у тпку и накпн завршетка угпвпра, прихвати учешће у евалуацији прпграма 

кпји се спрпвпди у пквиру прпјекта „Женски едукативни центар“. 
 
Центар се, са друге стране, пбавезује да: 

- пбезбеди све пптребне услпве за реализацију плана и прпграма пбуке; 
- уппзна незаппслена лица са планпм и прпгрампм пбуке и оихпвим пбавезама за време трајаоа 

пбуке; 
- ппштује ппверљивпст прикупљених инфпрмација п пплазницама кпје су пд значаја за успешнп 

извпђеое пбуке, кап и да те инфпрмације кпристи самп у сврху у кпју су и прикупљене. 
 
 

VII ПСТАЛЕ ИНФПРМАЦИЈЕ 
 
Све инфпрмације у вези са услпвима Јавнпг ппзива мпгу се дпбити: 
 

- на интернет-адреси: www.zec.org.rs 
- путем електрпнске ппште:  office@zenskiedukacionicentar.rs или 
- свакпг раднпг дана пд 12-13 часпва на брпј телефпна: 064.311.8655. 

 
 
 
 
 
 

http://www.gradskicentar.rs/

