
На основу Акционог плана запошљавања Општине Владичин Хан  за 

2013. годину, Програма рада Буџетског Фонда за развој Општине Владичин 

Хан за 2013.годину, Општина Владичин Хан дана 18. октобра 2013. године 

расписује 

 

ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА УЧЕШЋЕ ПОСЛОДАВАЦА У РЕАЛИЗАЦИЈИ 

ПРОГРАМА ЗАПОШЉАВАЊА НА ТЕРИТОРИЈИ 

ОПШТИНЕ ВЛАДИЧИН ХАН ЗА 2013/2014 ГОДИНУ 

 

Одлуком о буџету Општине Владичин Хан  за 2013. годину а у складу 

са Локалним акционим планом запошљавања Општине Владичин Хан за 

2013. годину и Програмом рада Буџетског Фонда за развој Општине 

Владичин Хан за 2013. годину одређена су средства за финансирање 

запошљавања лица са најмање четворогодишњим високим образовањем (у 

даљем тексту: са високом стручном спремом) и вишим или високим 

трогодишњим образовањем (у даљем тексту: вишом стручном спремом).  

 Подстицајна средства одобраваће се за запошљавање  лица која се 

налазе на евиденцији Националне службе за запошљавање – Владичин Хан, а 

у својству приправника. 

По пријему лица у радни однос  послодавац остварује право на 

субвенционисање новчаних средстава неопходних за исплату њихових 

зарада  у месечном износу од: 

 

I     22.000,00 динара, нето-зараде радника са најмање четворогодишњим 

високим образовањем, у трајању до 12 месеци, са свим плаћеним 

доприносима и порезом у складу са законом, 

 

II  18.000,00 динара, нето-зараде радника са вишим или високим 

трогодишњим образовањем у трајању до 9 месеци, са свим плаћеним 

доприносима и порезом у складу са законом. 

 

На јавни позив могу се пријавити послодавци који припадају 

јавном и приватном сектору, а обављају делатност на територији 

Општине Владичин Хан и имају потребу да запосле лица са високом или 

вишом стручном спремом. 

Захтеви за учешће на јавном позиву могу се подићи у Општинској 

управи Владичин Хан, улица Светосавска, број 1, канцеларија бр. 12., у 

Услужном центру Општинске управе као и на званичном сајту Општине 

Владичин Хан (www.vladicinhan.org.rs ) . 
 

 

 

Обавеза послодаваца је да поднесу следећу документацију: 

http://www.vladicinhan.org.rs/


  

1. Захтев за финансирање на прописаном обрасцу (3 примерка), 

2. Документ о регистрацији, за послодавце који нису регистровани код 

АПР-а. 

3. Одлуку да обављају делатност на територији Општине Владичин Хан или 

решење о регистрованом издвојеном простору, 

4. Доказ о редовној уплати пореза и доприноса за обавезно социјално 

осигурање запослених за последњи месец који претходи месецу у којем је 

поднет захтев (копије оверених образаца ППОД и ППОПЈ) 

5. Програм оспособљавања приправника на прописаном образцу  и  

6. Радна биографија ментора.  

 

Обавезе послодавца: 

• Да у року од 5 дана од дана достављања Одлуке о избору послодаваца за 

реализацију програма запошљавања од стране Општинског већа Општине 

Владичин Хан, заснује са кандидатом радни однос на одређено време а не 

дуже од 12 односно 9 месеци; 

• Да оспособи приправникa за самосталан рад у струци; да му организује 

односно омогући полагање приправничког испита и изда сертификат - 

уверење о стручној оспособљености; 

• Да представницима Општине Владичин Хан односно буџетског Фонда за  

развој Општине Владичин Хан омогући обилазак својих радних просторија 

пре доношења Одлуке о финансирању, ради увида у услове у којима ће се 

реализовати стручно оспособљавање и 

• Да представницима Општине Владичин Хан односно буџетског Фонда за  

развој Општине Владичин Хан омогући контролу реализације уговорних 

обавеза. 

 

 

Услови које незапослена лица треба да испуне да би била 

ангажована у својству приправника: 

 

a. Да су на евиденцији незапослених лица Националне службе за 

запошљавање – експозитура Владичин Хан са најмање четворогодишњим 

високим образовањем (у даљем тексту: са високом стручном спремом) и 

вишим или високим трогодишњим образовањем (у даљем тексту: вишом 

стручном спремом).  

 

б.   Да су у потпуности без радног искуства или су се стручно оспособљавали 

краће од времена потребног за полагање приправничког односно стручног 

испита када се у програм укључују за преостали период потребан за стицање 

услова за полагање приправничког/стручног испита. 

 



Рок за подношење документације послодавца је 10 дана од дана 

објављивања овог позива на огласној табли Општине Владичин Хан односно 

најкасније до 28. октобра 2013. године. 

Непотпуна и неблаговремена документација неће се узимати у разматрање. 

У року од 3 дана, по окончању јавног позива, утврдиће се број и 

квалификациона структура лица која могу бити запошљена, донети одлука о 

избору послодаваца и објавити на огласној табли Општине Владичин Хан и 

на сајту Општине. 

Пријављивањем за учешће у поступку доделе средстава за 

запошљавање, послодавац преузима обавезу да, у складу са законским 

прописима, запосли лице са високом или  вишом стручном спремом са 

евиденције незапошљених лица Националне службе за запошљавање – 

Владичин Хан, које активно тражи посао у својству радника. 

На основу донете Одлуке закључује се Уговор о коришћењу средстава, 

којим се уређују права и обавезе корисника средстава - послодавца, лица које 

заснива радни однос и Општине Владичин Хан. 

Послодавац је дужан да редовно исплаћује плату, порезе и доприносе 

запосленом лицу по извршеном преносу средстава од стране буџетског 

Фонда за развој Општине Владичин Хан. 

 Буџетски Фонд за развој Општине Владичин Хан вршиће пренос 

средстава послодавцима по основу субвенционисања зарада након уредно 

достављеног обрачуна зараде за запослене за први месец субвенционисања 

док ће за  сваки наредни месец послодавци бити у обавези да доставе и 

копије оверених образаца ПП ОД  и ПП ОПЈ као доказ да су средства у 

претходном месецу наменски потрошена. 

 

Заинтересовани послодавац доставља тражену документацију директно на 

писарници Општинске управе у услужном центру зграде Општине (шалтер 

број 1) или поштом а на адресу: Општина Владичин Хан, Комисији за 

разматрање захтева послодаваца у реализацији програма запошљавања, ул. 

Светосавска  број 1. 17510 Владичин Хан са назнаком „По јавном позиву за 

учешће послодаваца у реализацији Програма запошљавања на 

територији Општине Владичин Хан за 2013/2014 годину'',  

Додатне информације и обавештења заинтересовани могу добити 

непосредно у Канцеларији број 13. – Буџетски Фонд за развој Општине 

Владичин Хан, или на телефон 017/473-073, локал 107.  
 

У Владичином Хану,                                             ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ 

18.10.2013. године                                                        Горан Младеновић 

                                                          


