На основу члaна 44. Закона о локалној самоуправи (“Сл. гласник РС”, број 129/07 и 83/2014)
и члана 49. и 99. Статута града Шапца (“Сл.лист града Шапца”, број 32/08), Градоначелник
града Шапца дана 14.1.2016. године, расписује

ЈАВНИ ПОЗИВ
ПОСЛОДАВЦИМА ЗА УЧЕШЋЕ У ПРОГРАМУ ОСПОСОБЉАВАЊА ЗА РАД
МЛАДИХ ОСОБА БЕЗ РАДНОГ ИСКУСТВА У ЦИЉУ СТИЦАЊА УСЛОВА ЗА
ПОЛАГАЊЕ СТРУЧНОГ ИСПИТА

Град Шабац позива приватна и јавна предузећа, која су заинтересована да уз финансијску
подршку града Шапца стручно оспособе младе особе без радног искуства, које су на
евиденцији Националне службе за запошљавање (у даљем тексту: НСЗ) на период од 12
месеци.
Програмом оспособљавања младих особа без радног искуства (у даљем тексту: Програм)
планирано је оспособљавање 50 особа из циљне групе које су пријављене на евиденцији НСЗ.
Циљна група
Незапослене особе старости до 35 година са завршеном:
вишом стручном спремом (VI степен)
високом стручном спремом (VII степен)
Услови учешћа:
Право учешћа у реализацији Програма може остварити послодавац који:
 послује на територији града Шапца;
уредно измирује обавезе по основу пореза и доприноса за обавезно социјално осигурање;
има најмање једно запослено лице;
има кадровске и друге капацитете за стручно оспособљавање лица;
да оспособљава незапосленог са евиденције Националне службе који:
има више или високо образовање
нема радног искуства у струци или нема довољног радног искуства за стицање услова за
полагање стручног испита

Распоређивање броја незапослених лица по послодавцима
У зависности од броја запослених послодавац може да конкурише за одређени број
незапослених лица учесника у Програму:
1 до 50 запослених – 1 особа
51 до 100 запослених – 2 особе
101 и више – 3 особе
Документација за подношење захтева:

Захтев за учешће у програму на прописаном обрасцу који можете преузети на сајту
званичне презентације града Шапца (www.sabac.rs)
фотокопија решења надлежног органа о упису у регистар, уколико подносилац захтева није
регистрован у АПР;
доказ о уплати пореза и доприноса за обавезно социјално осигурање запослених за месец
који претходи месецу у којем је поднет захтев (копије оверених ППП ПД, ЕБП ПУРС и извод
из банке);

Доношење одлуке
Комисија проверава усклађеност поднетог захтева и приложене документације са условима из
јавног позива, и врши њихову обраду. Одлуку о спровођењу Програма доноси Градоначелник
града Шапца, по претходно прибављеном мишљењу Комисије. Одлука о спровођењу
Програма доноси се у року до 20 дана од дана истека јавног позива.
Обавезе из уговора
Послодавац је у обавези да:
са незапосленим лицем закључи уговор о обављању Програма и достави доказе о томе;
стручно оспособљава незапосленог у дужини трајања уговорне обавезе;
оспособи незапосленог за самосталан рад у струци, у складу са законом;
изда потврду о обављеном Програму;
обавести Градску управу града Шапца о свим променама које су од значаја за реализацију
уговора у року од 8 дана од дана настанка промене.

У случају прекида стручног оспособљавања незапосленог, у року од 30 дана од дана
отпочињања Програма, послодавац може да у року од 30 дана од дана прекида стручног
оспособљавања, изврши замену са другим незапосленим који испуњава потребне услове у
складу са законом за преостало време дефинисано уговором.
Остале информације
Пријаве са потребном документацијом достављају се непосредно или препоручено путем
поште Градској управи града Шапца на адресу: Господар Јевремова 6, 15000 Шабац са
назнаком „Пријава на Јавни позив за учешће у Програму оспособљавања младих особа без
радног искуства у циљу стицања услова за полагање стручног испита“.
Рок за подношење пријава је 8 дана од дана објављивања Јавног позива. Резултати ће бити
објављени на званичној презентацији града Шапца (www.sabac.rs) и огласној табли Градске
управе.
Захтеви са непотпуном документацијом неће се узети у разматрање. Све додатне
информације могу се добити путем телефона на број: 015/364-116

