
                                                                            
 
        

                                                                  

Програм ``Знањем до посла - развој вештина младих  

и јавно-приватно партнерство у Србији `` 

 

Пројекат ``Обука на радном месту за послове прелца`` 

  

ЈАВНИ ПОЗИВ  

за пријављивање на  програм обуке и праксе за  

послове прелца 

 
Програм се организује у оквиру пројекта "Обука на радном месту за завариваче",  који 

спроводе у партнерству: Форум Крагујевац, кога предстваља Развојни бизнис центар 

Крагујевац и компанија:  

✓ Трендтекс (TRENDTEX), Пријепоље 

средствима обезбеђеним од стране Швајцарске организације за развој и сарадњу СДЦ, у 

оквиру националног програма ''Знањем до посла - развој вештина младих и јавно-приватно 

партнерство у Србији'', којим руководи међународни конзороцијум НИРАС - ИП Консалт/Niras 

IP Consult.  

Ко се може пријавити? 

Ако имате до 30 година, незапослени сте, највише 3. и 4. степена стручне спреме, пожељно 

текстилне струке.  

Способни сте и спремни за учешће у програму обуке, мотивисани сте и заинтересовани да 

радите  у текстилној индустрији, онда је ово прави програм за вас! 

До сада нисте учествовали ни у једом програму обуке на радном месту, у оквиру програма 

``Знањем до посла`` 

Изузетно, на програм се могу пријавити и млади, до 35 година старости, незапослени, највише 

3 или 4. степена средње стручне спреме, ако припадају једној од теже запошљивих категорија, 

и то, како је прописао донатор1: 

Шта добијате пријавом на конкурс? 

• Пријавом на конкурс стичете могућност да се укључите у програм обуке на радном 

месту за занимање прелац, које је веома тражено на тржишту рада. Програм обуке на 

радном месту прилика је да се обучите за наведено занимање, од стране најбољих у 

текстилном сектору и да тиме унапредите своју конкурентност на тржишту, односно 

стекнете реалне шансе за запошљавање у текстилној индустрији.  

                                                           
1 Незапослени су дуже од 12 месеци, Млади из руралних средина, који живе на удаљености од 20 и више 

км од центра за обуку и/или без благовременог и приступачног јавног превоза, Млади са 

инвалидитетом, Жртве породичног насиља, Самохрани родитељи, Млади из хранитељеских породица 

који су у процесу осамостаљивања или су напустили хранитељске породице у последњих 12 месеци, 

Роми, Бивши затвореници/штићеници васпитно-поправних установа, Повратници 



                                                                            
 
        

                                                                  

Како је  програм осмишљен? 

• Програм се састоји од мањег теоретског дела, који траје 36 сати и већег практичног 

дела, који траје 352 сата.  

• И теоретски и практични део одвијају се у компанији. Током обуке, кандидати уче у 

пракси посао прелца, развијају потребна знања и вештине, уз искусне менторе и 

стручњаке у датој области.  

• За кандидате који оставе најбољи утисак на практичном делу обуке и задовоље захтеве 

партнерске компаније, постоји могућност заснивања радног односа. 

Укупан планирани број полазника обуке на радном месту је 30.  

Оквирни период реализације обуке је август 2019 – новембар 2019. 

 

Како се можете пријавити? 

Партнери на пројекту расписују јавни позив на који се можете пријавити достављањем 

попуњене пријаве у прописаном обрасцу, на један од два начина: а) у електронској форми 

путем емаил-а info@rbcentar.org у предвиђеном року, са назначеним називом е-маила  

``Програм обуке на радном месту за послове заваривања`` или б) у штампаном облику, лично 

у просторијама компаније Трендтекс, улица Трг Димитрија Туцовића 7, Пријепоље, у року који 

је предвиђен конкурсом, сваког радног дана од 09.00 – 14.00 часова. 

Текст јавног позива, Смернице за пријављивање и пријавни образац, можете преузети на 

званичним веб сајтовима Развојног бизнис центра Крагујевац www.rbcentar.org и компаније 

Тренд текс www.trend-tex.com или лично у просторијама компаније Трендтекс, улица Трг 

Димитрија Туцовића 7, Пријепоље, у року који је предвиђен конкурсом, сваког радног дана од 

09.00 – 14.00 часова. 

Сва евентуална питања можете поставити путем емаил-а info@rbcentar.org или путем телефона 

034/502-557, у року који је предвиђен конкурсом. 

Рок за пријављивање: 08.07.2019 - 26.07.2019.  
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