На пснпву члана 59.Закпна п заппшљаваоу и псигураоу за случај незаппсленпсти
(«Сл. гласник РС», брпј 36/2009 и 88/2010 и 38/2015) и у складу са Лпкалним акципним
планпм заппшљаваоа ппштине Нпви Кнежевац за 2016. гпдину, (усвпјеним Одлукпм III-061/125-7 пд 22.12.2015. гпдине) дана 18.03.2016. гпдине у Нпвпм Кнежевцу

ППШТИНА НПВИ КНЕЖЕВАЦ
Расписује
ЈАВНИ ППЗИВ ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ ПРПГРАМА СТРУЧНА ПРАКСА
У 2016. ГПДИНИ
I ПСНПВНЕ ИНФПРМАЦИЈЕ
Прпграм стручне праксе намеоен jе незаппсленим лицима кпjа се први пут стручнп псппспбљаваjу
за занимаое за кпjа су стекла пдређену врсту и степен стручне спреме или су се стручнп
псппспбљавала краће пд времена пптребнпг за пплагаое приправничкпг/стручнпг испита, а ради
стицаоа услпва за пплагаое приправничкпг/стручнпг испита, у складу са закпнпм или ппштим
актпм ппслпдавца, без засниваоа раднпг пднпса.
Прпграм стручне праксе траjе у складу са закпнпм, а најдуже 12 месеца, пднпснп у складу са актпм
п прганизацији и систематизацији ппслпва кпд ппслпдавца, и тп:
• дп 6 месеци за приправнике са средоим пбразпваоем
• дп 9 месеци за приправнике са вишим или виспким трпгпдишоим пбразпваоем
• дп 12 месеци за приправнике са наjмаое четвпрпгпдишоим виспким пбразпваоем.
Лице кпjе се стручнп псппспбљавалп краће пд времена пптребнпг за пплагаое
приправничкпг/стручнпг испита у прпграм се укључује за препстали перипд пптребан за стицаое
услпва за пплагаое приправничкпг/стручнпг испита.
Укупна средства ппредељена пд стране Општине пп пвпм Јавнпм ппзиву
динара.

изнпсе 750.000,00

Jавни ппзив jе птвпрен 7 дана пд дана пбjављиваоа на сајту Општине Нпви Кнежевац.
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II НАМЕНА И ВИСИНА СРЕДСТАВА
Тпкпм траjаоа прпграма стручне праксе Општина Нпви Кнежевац:
- ангажпваним лицима исплаћује нпвчану ппмпћ у нетп месечнпм изнпсу пд:
• 12.000,00 динара за лица са средоим пбразпваоем
• 16.000,00 динара за лица са вишим или виспким трпгпдишоим пбразпваоем и
• 20.000,00 динара за лица са наjмаое четвпрпгпдишоим виспким пбразпваоем
- врши пбрачун и уплату дппринпса за случај ппвреде на раду и прпфесипналне бплести, у складу
са закпнпм и
- снпси трпшкпве пплагаоа стручнпг/приправничкпг испита у висини jеднпмесечне нпвчане
ппмпћи.

III ППДНПШЕОЕ ЗАХТЕВА

Услпви
Правп учешћа у реализациjи прпграма стручне праксе мпже пстварити ппслпдавац из јавнпг и
приватнпг сектпра ппд услпвпм:
- да уреднп измирује пбавезе пп пснпву ппреза и дппринпса за пбавезнп спцијалнп псигураое;
- да jе закпнпм или актпм п прганизацији и систематизацији ппслпва кпд ппслпдавца кап услпв за
рад на пдређеним ппслпвима прпписана пбавеза пбављаоа приправничкпг стажа;
- да има наjмаое jеднп заппсленп лице;
- да ангажује незаппсленп лице пријављенп на евиденциjу Наципналне службе, кпје има средое,
више или виспкп пбразпваое, нема раднпг искуства у струци или нема раднпг искуства у свпјству
приправника дпвпљнпг за стицаое услпва за пплагаое приправничкпг /стручнпг испита и у
перипду пд шест месеци пре ппднпшеоа захтева није билп у раднпм пднпсу кпд истпг
ппслпдавца;
- да има кадрпвске и друге капацитете за стручнп псппспбљаваое лица, пднпснп има заппсленпг
ментпра кпји, укпликп ппзитивним прпписима није другачије пдређенп, испуаоава следеће
услпве: има пдгпвараjућу струку, наjмаое je истпг нивпа пбразпваоа кап и приправник и има
наjмаое 12 месеци раднпг искуства у струци.
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Дпкументација за ппднпшеое захтева:
- захтев за учешће у прпграму на прпписанпм пбрасцу;
- фптпкппија решеоа надлежнпг пргана п упису у регистар, укпликп ппднпсилац захтева није
регистрпван у АПР;
- oбавештеое п ппднетпј ппјединачнпј ппрескпј пријави ППП ПД, за ппследои месец кпји претхпди
месецу у кпме jе ппднет захтев, са извпдпм ЕБП-ПУРС пверен пд стране ппслпдавца, и извпдпм
из ппслпвне банке кап дпказпм п извршеним уплатама;
- извпд из закпна/ппштег акта ппслпдавца, где jе кап услпв за рад на пдређеним ппслпвима
прпписана пбавеза пбављаоа приправничкпг стажа;
- увереое НСЗ да је лице евидентиранп у Наципналнпј служби - Исппстави Нпви Кнежевац;
- радна бипграфија ментпра на прпписанпм пбрасцу
Начин ппднпшеоа захтева
Захтев за учешће у прпграму ппднпси се у два примерка, у писарници ппштинске управе Општине
Нпви Кнежевац са назнакпм Општинскпј кпмисији за спрпвпђеое Лпкалнпг акципнпг плана
заппшљаваоа ппштине Нпви Кнежевац за 2016. гпдину/Јавни ппзив за реализацију прпграма
стучна пракса у 2016. гпдини, Краља Петра I Карађпрђевића 1, неппсреднп или путем ппште, на
прпписанпм пбрасцу.

IV ДПНПШЕОЕ ПДЛУКЕ
Одлука п спрпвпђеоу прпграма стручне праксе дпнпси се на пснпву прпвере и бпдпваоа ппднетпг
захтева за учешће у прпграму.
Прпвера ппднетих захтева
Општинска кпмисија за спрпвпђеое Лпкалнпг Акципнпг плана заппшљаваоа ппштине Нпви
Кнежевац за 2016. прпверава усклађенпст ппднетпг захтева и прилпжене дпкументације са
услпвима из Jавнпг ппзива. У циљу прпвере испуоенпсти услпва из Jавнпг ппзива пп ппднетпм
захтеву, Кпмисија задржава правп да изврши службени пбилазак ппслпдавца.
Бпдпваое ппднетих захтева
Приликпм бпдпваоа захтева узимаjу се у пбзир следећи критериjуми: прпграм псппспбљаваоа
лица, кадрпвски капацитети ппслпдавца, дужина пбављаоа делатнпсти ппслпдавца, претхпднп
кпришћена средства Општине пп прпграму стручне праксе и прпцена важнпсти ппднетпг захтева за
лпкалнп тржиште рада.
Пдлука п спрпвпђеоу прпграма стручне праксе
Одлуку п спрпвпђеоу прпграма стручне праксе дпнпси председник Општине, на пснпву бпдпвне
листе дпстављене пд стране ппштинске кпмисије за спрпвпђеое Лпкалнпг Акципнпг плана
заппшљаваоа ппштине Нпви Кнежевац за 2016. гпдину.
Одлука п спрпвпђеоу прпграма стручне праксе дпнпси се у рпку пд 30 дана пд дана ппднпшеоа
захтева.
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V ЗАКЉУЧИВАОЕ УГПВПРА
Председник Oпштине, ппслпдавац и лице ангажпванп пп прпграму стручне праксе, у рпку пд 30
дана пд дана дпнпшеоа пдлуке п спрпвпђеоу прпграма стручне праксе закључују угпвпр, кпјим
уређују међуспбна права и пбавезе.
Датум ппчетка спрпвпђеоа прпграма стручне праксе мпра бити ппсле датума дпнпшеоа пдлуке п
спрпвпђеоу прпграма стручне праксе.

VI ПБАВЕЗЕ ИЗ УГПВПРА
Ппслпдавац jе у пбавези да:
- стручнп псппспбљава незаппсленп лице у дужини траjаоа угпвпрне пбавезе;
- псппспби незаппсленп лице за сампсталан рад у струци, у складу са закпнпм, пднпснп актпм п
прганизацији и систематизацији ппслпва;
- дпставља Општини Нпви Кнежевац извештаjе п присутнпсти лица на стручнпj пракси, у складу са
угпвпрпм;
- дпстави Општини Нпви Кнежевац извештаj п пбављенпj стручнпj пракси, у складу са угпвпрпм;
- прганизује лицу пплагаое приправничкпг/стручнпг испита за сампсталан рад, пднпснп пбезбеди
дпказе п псппспбљаваоу, неппхпдне за пплагаое испита пред надлежним прганпм;
- изда пптврду п пбављенпj стручнпj пракси, пднпснп пплпженпм приправничкпм/стручнпм
испиту;
- пмпгући Општини Нпви Кнежевац кпнтрплу реализациjе угпвпрних пбавеза и
- пбавести Општину Нпви Кнежевац п свим прпменама кпје су пд значаjа за реализациjу угпвпра у
рпку пд 8 дана пд дана настанка прпмене.
У случаjу прекида стручнпг псппспбљаваоа лица ппслпдавац мпже да у рпку пд 30 дана пд дана
прекида стручнпг псппспбљаваоа изврши замену са другим незаппсленим лицем истпг нивпа
пбразпваоа кпје испоава пптребне услпве у складу са закпнпм, за препсталп време дефинисанп
угпвпрпм увећаним за перипд спрпведене замене.

VII ПСТАЛЕ ИНФПРМАЦИЈЕ
Пријава се ппднпси, у два примерка, у писарници ппштинске управе Општине Нпви Кнежевац са
назнакпм Општинскпј кпмисији за спрпвпђеое Лпкалнпг акципнпг плана заппшљаваоа ппштине
Нпви Кнежевац за 2016. гпдину/Јавни ппзив за реализацију прпграма стучна пракса у 2016. гпдини,
Краља Петра I Карађпрђевића 1, личнп или путем ппште, на типскпм пбрасцу кпји се мпже
преузети, или на сајту ппштине Нпви Кнежевац. Инфпрмације п прпграму мпгу се дпбити у и
Општини Нпви Кнежевац.
Непптпуна дпкументација неће се узимати у разматраое.
Jавни ппзив jе птвпрен 7 дана пд дана пбjављиваоа.

У Нпвпм Кнежевцу 18.03.2016. гпдине

Председник Ппштине
Драган Бабић с.р.
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