
 

 
Oснажити! Друштвено – економска инклузија Рома и најсиромашнијег сеоског становништва кроз процес рециклаже 

Пројекат је финансиран средствима Европске уније а спроводе га ЈКП Крушевац, ГУ Крушевац и УГ Treehouse 

 

 

 

На основу Уговора о бесповратним средствима - Европска служба за спољне активности - 

2015/371-795, и у складу са Одлуком Надзорног одбора бр.1720 Од 22.06.2016.године, 

Комисија именована од стране Надорног одбора ЈКП“Крушевац“Крушевац , Решењем бр.1719 

од 22.06.2016.године, расписује дана 29.06.2016.године:  

 

ЈАВНИ ПОЗИВ 

ЗА  ДОДЕЛУ ОПРЕМЕ У ОКВИРУ ПРОЈЕКТА „ОСНАЖИТИ „ ДРУШТВЕНО – 

ЕКОНОМСКА  ИНКЛУЗИЈА РОМА И НАЈСИРОМАШНИЈЕГ СЕОСКОГ 

СТАНОВНИШТВА КРОЗ ПРОЦЕС РЕЦИКЛАЖЕ" 

 

Расписује се Јавни позив за доделу опреме у оквиру Пројекта „Оснажити“ друштвено 

економска инклузија Рома и најсиромашнијег сеоског становништва кроз процес рециклаже 

на територији града Крушевца и то за : 

1.Колица за сакупљање секундарних сировина за индивидуалне сакупљаче; 

2.Колица за сакупљање секундарних сировина за сеоске оператере; 

3.Заштитна радна одела (ХТЗ опрема). 

 

Износ средстава 

Средства за доделу опреме су обезбеђена од стране Делегације Европске Уније у оквиру 

Пројекта "ОСНАЖИТИ". Пројекат „Оснажити“ у партнерству спроводе Јавно комунално 

предузеће Крушевац, Град Крушевац и ОЦД Treehouse, уз подршку Министарства за рад, 

запошљавање, борачка и социјална питања, као главног корисника пројекта. Овај пројекат се 

реализује у оквиру програма "Подршка ЕУ инклузивном друштву“ који финансира Делегација 

Европске Уније у Србији, и који је подржан  укупним фондом у износу од 5.4 милиона евра и 

којим руководи Делегација Европске Уније у Републици Србији. 

Општи циљ: Побољшање економске и социјалне инклузије Рома и најугроженијег сеоског 

становништва кроз јачање и интеграцију њихове улоге у јавном комуналном сектору 

рециклаже у сарадњи са јавним сектором.  

 

Укупна опредељена средства за набавку опреме износе 15,000 ЕУР, и то намењена за: 

1.набавку колица за сакупљање секундарних сировина за индивидуалне сакупљаче 

намењено 8000 ЕУР, и то за укупно 40 колица;  

2.набавку колица за сакупљање секундарних сировина са сеоске оператере намењено 3000 

ЕУР, и то за укупно 15 колица; 

3.набавку заштитних радних одела (ХТЗ опрема) намењено 4000 ЕУР, и то за укупно 100 

комплет одела.  

 

Подношење пријаве 

( Услови и документација за подношење пријава) 

Право подношења пријава на Јавни  позив имају:  

 Незапослена физичка лица (на евиденцији Центра за социјални рад или Националне 

службе за запошљавање); 
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 Физичка лица која нису у систему (лица која нису пријављена на евиденцију 

Националне службе за запошљавања или Центра за социјални рад, лица без личне 

карте и сл.); 

 Физичка лица која се ваћ баве сакупљањем секундарних сировина; 

 Физичка лица која се не баве сакупљањем секундарних сировина; 

 Правна лица која своју делатност обављају у сеоским месним заједницама града 

Крушевца ако имају капацитете за обављање делатности сакупљања секундарних 

сировина. 

Документација за физичка лица која су на евиденцији: 

- Пријавни образац за доделу колица за сакупљање секундарних сировина 

- Решење о новчаној и социјалној помоћи (из Центра за социјални рад) 

- Уверење из евиденције незапослених (из НСЗ филијала Крушевац) 

- Копија личне карте 

- Пристанак за обраду података о личности  

Документација за физичка лица која НИСУ на  евиденцији: 

- Пријавни образац за доделу колица за сакупљање секундарних сировина, 

- Копија личне карте 

- Пристанак за обраду података о личности. 

Документација за правна лица: 

- Решење из АПР-а 

- ПИБ-копија 

- Бизнис план 

Комплетна конкурсна документација се доставља у једној затвореној коверти са назнаком - 

Пријава на Јавни позив за доделу опреме у оквиру пројекта "ОСНАЖИТИ" од 

29.06.2016.године  до  08.07.2016.године. 

Пријаве се предају у канцеларији број 10 - Пријемно одељење правне службе Јавног 

комуналног предузећа "Крушевац" од 07 часова до 15 часова радним данима или поштом на 

следећу адресу: ЈКП“Крушевац“ Крушевац, Николе Чоловића бр. 2, 37000  Крушевац. 

Непотпуне, неблаговремене пријаве и пријаве које нису предате на прописаном обрасцу, неће 

се узети у разматрање. 
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Доношење Одлуке 

 

Одлуку о додели  опреме доноси  Надзорни одбор ЈКП“Крушевац“Крушевац на основу 

Извештаја Комисије о стручној оцени поднетих пријава и  бодовне листе,  најкасније до 

15.07.2016.године. Пријавни формулар за физичка лица, Пристанак за обраду података о 

личности и Бизнис план за правна лица су саставни део Јавног позива. 

Рок за жалбу је до 18.07.2016.године. 

 

Закључивање Уговора 

 

На основу Одлуке Надзорног одбора  Јавног комуналног предузећа "Крушевац" закључују се 

појединачни Уговори о коришћењу опреме са изабраним кандидатима. 

Уговор закључује директор Јавног комуналног предузећа "Крушевац" са изабраним 

кандидатима најкасније до 25.07.2016.године 

 

Остале информације 

 

Јавни позив се објављује на званичној интернет страници Јавног комуналног предузећа 

"Крушевац" www.jkpkrusevac.co.rs, на званичној интернет страници града Крушевца 

www.krusevac.rs, на интернет страници ОЦД Treehouse www.treehouse-serbia.org као и 

локалним медијима.  

Пријавне обрасце и све додатне информације заинтересовани могу добити у ЈКП 

“Крушевац“ Николе Чоловића 2, Крушевац. Контакт телефон је 037/ 423-026, а лицa за 

контакт су Андријана Стефановић и Слађана Јевтић. 

 

Обрасци пријаве могу се преузети и на Инфо пултовима: Градске управе града Крушевца, 

Центра за социјални рад и Националне службе за запошљавање. 

 

 

 
Пројекат “Европска подршка инклузивном друштву”, који Европска унија финансира са 5,4 

милиона евра,  има за циљ да обезбеди већу друштвену укљученост угрожених група у Србији 
као што су старија лица, деца, припадници мањина укључујући  Роме и Ромкиње и други. ЕУ је 
кроз пројекат бесповратно доделила 4,3 милиона евра у виду 28 грантова ,  који ће се 
реализовати у 36 градова и општина у Србији до краја 2017. Пројекти, које спроводе републичке 

и покрајинске институције социјалне заштите, општине и градови, центри за социјални рад, 
удружења грађана, фондације, образовне установе и јавна предузећа, ће повећати обим и 
квалитет услуга на локалу у области  социјалне  и здравствене заштите, становања, образовања 
и запошљавања и тиме ојачати друштвену укљученост угрожених група.  
Пројекат спроводи Делегације Европске уније у Републици Србији (www.europa.rs) у сарадњи са 
Министарством за рад, запошљавање, борачка и социјална питања (www.minrzs.gov.rs). 

Више о пројекту можете сазнати на www.socijalnainkluzija.rs 
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