
На састанку одржаном дана 28. маја 2020. године,  Комисија за одабир кандидата
за плаћено стажирање,  одабир привредних субјеката у реализацији активности плаћеног
менторства за одабране кандидате у процесу стажирања,  као и за одабир кандидата за
тренинг за отпочињање сопственог бизниса, а све у оквиру пројекта "Improving the access
of  Roma  youth  to  labour  market  in  Kostolac“  (Пројекат  „Побољшање  приступа  ромске
омладине тржишту рада  у  Костолцу“),  који  се  финансира средствима  Европске  Уније,
разматрала је  пристигле пријаве  по  Јавном позиву  за  учешће привредних субјеката у
реализацији  активности  плаћеног  менторства  за  одабране  кандидате  у
процесустажирања,обављеном  на  званичном  сајту  Града  Пожаревца  www.pozarevac.rs,
сајту  Градске  опште  Костолац www.kostolac.rs,  на  друштвеној  мрежи  Фејсбук,  на
страници  Друштво Ром Костолац,  као и  на огласним таблама  Канцеларија  за  ромска
питања  Костолац,  Градска  општина  Костолац,  Градска  управа  Града  Пожаревац и
Националне служба за запошљавање, те је донела: 

Р Е Ш Е Њ Е

ОДБИЈА СЕ пријава број P1/20, подносиоца Дaниeлa Стojкoвић Пр Фризeрски Сaлoн
Хaир Студиo ДaниeлaКoстoлaц,  јер иста неиспуњавају обавезан   критеријум     по Јавном
позиву за учешће привредних субјеката у реализацији активности плаћеног менторства за
одабране кандидате у процесустажирања.

О б р а з л о ж е њ  е

Слaвица Милaдинoвић Пр Тргoвинскa Рaдњa Слaткa Кућa Лм Кoстoлaц, поднела је
пријаву  број  P2/20,  по  Јавном  позиву  за  учешће  привредних  субјеката  у  реализацији
активности плаћеног менторства за одабране кандидате у процесустажирања, обављеном
на  званичном  сајту  Града  Пожаревца  www.pozarevac.rs,  сајту  Градске  опште
Костолацwww.kostolac.rs,    на друштвеној  мрежи Фејсбук,  на  страници  Друштво Ром
Костолац, као и на огласним таблама Канцеларија за ромска питања Костолац, Градска
општина  Костолац,  Градска  управа  Града  Пожаревац   и  Националне служба  за
запошљавање.

Дана  28.05.2020године,  Комисија  за  одабир  кандидата  за  плаћено  стажирање,
одабир привредних субјеката у реализацији активности плаћеног менторства за одабране
кандидате у процесу стажирања, као и за одабир кандидата за тренинг за отпочињање
сопственог  бизниса,  а  све  у  оквиру  пројекта  "Improving  the  access  of  Roma  youth  to
labourmarket  in  Kostolac“  (Пројекат  „Побољшање  приступа  ромске  омладине  тржишту
рада  у  Костолцу“),   који  се  финансира  средствима  Европске  Уније, разматрала  је
пристигле пријаве  по  Јавном позиву  за  учешће привредних субјеката у реализацији
активности плаћеног менторства за одабране кандидате у процесустажирања, приступила
је  отварање пристиглих пријава по  Јавном позиву  за  учешће привредних субјеката у
реализацији  активности  плаћеног  менторства  за  одабране  кандидате  у
процесустажирања,вредновање  и  бодовање  истих  и  утврђивање  предлога  ранг  листе.
Комисија је утврдила да  подносилац пријаве, привредни  субјекат,   не испуњава обавезан
критеријум  по Јавном позиву  за  учешће привредних субјеката у реализацији активности
плаћеног  менторства  за  одабране  кандидате  у  процесустажирања  подношења  пријаве,
обзиром  да није основанминимум три године пре датума подношења пријаве.

Сходно наведеном Комисија  за одабир кандидата  за плаћено стажирање,   одабир
привредних  субјеката  у  реализацији  активности  плаћеног  менторства  за  одабране
кандидате у процесу стажирања, као и за одабир кандидата за тренинг за отпочињање



сопственог  бизниса,  а  све  у  оквиру  пројекта  "Improving  the  access  of  Roma  youth  to
labourmarket  in  Kostolac“  (Пројекат  „Побољшање  приступа  ромске  омладине  тржишту
рада у Костолцу“),  који се финансира средствима Европске Уније, донела решење као у
диспозитиву.

Упутство о правном средству: Против овог решења може се уложити приговор Комисија
за одабир кандидата за плаћено стажирање,  одабир привредних субјеката у реализацији
активности плаћеног менторства за одабране кандидате у процесу стажирања,  као и за
одабир кандидата за тренинг за отпочињање сопственог бизниса, а све у оквиру пројекта
"Improving the access of Roma youth to labourmarket in Kostolac“ (Пројекат „Побољшање
приступа ромске омладине тржишту рада у Костолцу“),   који се финансира средствима
Европске Уније, у року од 8 дана од дана објављивањана огласној табли Градске управе
Града Пожаревца и веб сајту Града.

У Пожаревцу, 28. маја 2020. годинеБрој: 011-40-206/2020-3-4-1)

Објављено:29.5.2020. године 

                                                                                   ПРЕДСЕДНИК КОМИСИЈЕ 
Славиша Стојковић, дипл. правник


