
 На основу Споразума бр. 020-102/15-01 од 09.02.2015 године о уређивању 

међусобних права и обавеза у реализацији мера активне политике запошљавања 

закљученог између Националне службе и Општине Уб за 2015. годину, као и на основу 

одлуке о буџету општине Уб за 2015.год. бр. 40-248/2014-02 од 29.12.2014. године 

 

НАЦИОНАЛНА СЛУЖБА ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ ФИЛИЈАЛА ВАЉЕВО 

                                 И ОПШТИНА УБ  

 

     Р А С П И С У Ј Е 

 

 

ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ДОДЕЛУ СУБВЕНЦИЈЕ ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ И 

 ОСПОСОБЉАВАЊЕ ПРИПРАВНИКА ЗА 2015. ГОДИНУ  

     ЗА ОПШТИНУ УБ 

 

   

           ЗА ВРЕМЕ ТРАЈАЊА ПРИПРАВНИЧКОГ СТАЖА   

  ПОСЛОДАВАЦ ОСТВАРУЈЕ ПРАВО НА РЕФУНДАЦИЈУ 

 

1.  Нето зараде приправника са најмање четворогодишњим високим образовањем, 

која им је обрачуната по 25.000,00  

2. Нето зараде приправника са вишим или високим трогодишњим образовањем, 

која им је обрачуната по 24.500,00 

3. трошкове припадајућег пореза и доприноса за обавезно социјално осигурање; 

4. накнаде трошкова доласка и одласка са рада у висини до 1.500,00 динара по 

лицу за сваки месец ангажовања; 

 

   ПРАВО УЧЕШЋА НА КОНКУРСУ ИМАЈУ: 

 

1. предузетници и приватна предузећа са седиштем у Убу, као и послодавци чије је 

седиште ван Уба а који своје пословне активности у смислу пословних јединица, 

представништава и испостава имају у Убу, као и државни органи, установе и 

институције са седиштем на територији Општине Уб. 

2. послодавци који су корисници субвенција Општине Уб –директни и индиректни 

корисници буџета, чији је оснивач Општина Уб 

3. послодавци који нису смањивали број запослених од 01.01.2015.г. 

4. послодавци који редовно уплаћују порезе и доприносе за обавезно социјално 

осигурање запослених 

5. послодавци који су солвентни 

 

   ПОТРЕБНА ДОКУМЕНТАЦИЈА 

 

1. захтев за доделу субвенције на прописаном обрасцу 

2. извод из Агенције за привредне регистре 

3. извештај надлежне банке која обавља послове платног промета о солвентности 

корисника средстава за последња три месеца који претходи месецу у коме је 

поднет захтев 

4. доказ о редовној уплати пореза и доприноса – копија последњег ПП ОД и ПП 

ОПЈ 



5. доказ да није било смањења радника од 01.01.2015.г.– копија ПП ОД и ПП ОПЈ 

од 01.01.2015.године до месеца у коме се захтев подноси. 

 

 

   ОБАВЕЗЕ ПОСЛОДАВЦА 

 

 

1. да у року од 15 дана од дана достављања одлуке о додели субвенције са 

приправником заснује радни однос 

2. да оспособи приправника за самосталан рад у струци 

3. да приправнику изда уверење о стручној оспособљености и један примерак 

достави Националној служби за запошљавање 

4. да одржи исти број запослених током периода коришћења субвенције 

5. да представницима Општине Уб – Одељења за локални  и економски развој 

омогући контролу реализације уговорних обавеза 

 

 

   УСЛОВИ ЗА НЕЗАПОСЛЕНА ЛИЦА 

 

 

1. да су на евиденцији незапослених и са пребивалиштем на територији Општине 

Уб најкраће од 01.01.2015.године 

2. да су без радног искуства у струци за коју се оспособљавају мање од половине 

времена потребног за полагање приправничког испита 

3. да су старости до 35 година 

 

 

   ОДЛУЧИВАЊЕ И ЗАКЉУЧИВАЊЕ УГОВОРА 

 

 

Одлуке доноси председник Општине Уб по прибављеном мишљењу Локалног 

савета за запошљавање Општине Уб. 

 О међусобним правима и обавезама између општине, послодавца и приправника 

закључиће се уговор. 

 Захтеви се примају у Испостави запошљавања Уб, ул. 1.Маја 1,КАН. БР. 1 

 Конкурс је отворен до утрошка расположивих средстава а најкасније до 

31.8.2015.године, а биће објављена на званичном сајту Општине Уб и Националне 

службе за запошљавање. 

 

 

 

 

 


