
На основу Споразума о уређивању међусобних права и обавеза у реализацији програма 

или мера активне политике запошљавања за 2019. годину, број: 101-24/19-I од 

20.03.2019. године заведен код Општине Лајковац и број: 0708-1016-6/2019  од 

22.03.2019. године заведен код Националне службе за запошљавање филијала 

Ваљево, закључен између Националне службе за запошљавање, Филијала Ваљево и 

Општине Лајковац, Национална служба за запошљавање Филијала Ваљево у 

сарадњи са Oпштином Лајковац расписује  

 

 

ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ДОДЕЛУ СУБВЕНЦИЈЕ ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ И  СТРУЧНО   

ОСПОСОБЉАВАЊЕ ПРИПРАВНИКА ЗА 2019. ГОДИНУ 

ЗА ОПШТИНУ ЛАЈКОВАЦ 

 

ЗА ВРЕМЕ ТРАЈАЊА ПРИПРАВНИЧКОГ СТАЖА ПОСЛОДАВАЦ 

ОСТВАРУЈЕ ПРАВО НА РЕФУНДАЦИЈУ: 

 

1. 30.000,00 динара за нето зараду приправника са високом стручном спремом-

Основне академске студије првог степена са  240 ЕСПБ у трајању од 12 месеци 

2. 28.600,00 динара за нето зараду приправника са вишом стручном спремом- 

Основне академске студије првог степена са  180 ЕСПБ у трајању од 9 месеци 

3. свих трошкова пореза и доприноса за обавезно социјално осигурање који иду на 

терет запосленог и послодавца 

 

ПРАВО УЧЕШЋА НА КОНКУРСУ ИМАЈУ: 

 

1. органи јединице локалне самоуправе, јавне установе и јавна предузећа 

2. привредна друштва, предузетници, ,задруге и удружења, са седиштем у 

Лајковцу, као и послодавци чије је седиште ван Лајковца а који своје пословне 

активности у смислу пословних јединица, представништава и испостава имају у 

Лајковцу 

Услов је да послодавци редовно уплаћују порезе и доприносе за обавезно социјално 

осигурање запослених и да су солвентни. 

 

ПОТРЕБНА ДОКУМЕНТАЦИЈА 

 

1. захтев за доделу субвенције на прописаном обрасцу 

2. извод из Агенције за привредне регистре 

3. извештај надлежне банке о плаћеном порезу и доприносима за обавезно 

социјално осигурање ,за пријаве поднете у  три месеца која претходе месецу у 

коме је поднет захтев 

4. извод из појединачне пореске пријаве о обрачунатим порезима и доприносима, 

штампан из електронске базе података Пореске управе (ЕБП-ПУРС)оверен од 

стране послодавца за пријаве поднете у три месеца која претходе месецу у коме 

је поднет захтев 

5. уверење Пореске управе о измиреним обавезама на име пореза и доприноса до 

месеца који претходи месецу у коме је поднет захтев- за послодавце који 

паушално измирују пореске обавезе 



6. извод из Акта о систематизацији послова код послодавца где је као услов за рад 

на одређеним пословима предвиђено радно ангажовање лица одређеног профила 

односно занимања 

 

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 

4. да одржи исти број запослених током периода коришћења субвенције 

5. да представницима Националне службе омогући контролу реализације 

уговорних обавеза 

 

УСЛОВИ ЗА НЕЗАПОСЛЕНА ЛИЦА 

 

1. да су на евиденцији незапослених са пребивалиштем на територији Oпштине 

Лајковац 

2. да су без радног искуства, потребног за полагање приправничког испита, у 

струци за коју се оспособљавају 

3. да су на раду провели краће време од времена утврђеног за приправнички стаж 

приправника 

 

ОДЛУЧИВАЊЕ И ЗАКЉУЧИВАЊЕ УГОВОРА 

 

 Национална служба за запошљавање Филијала Ваљево врши пријем и обраду 

захтева и сачињава предлог одлука о одобравању средстава, док Општина Лајковац 

доноси одлуке о одобравању средстава. 

 О међусобним правима и обавезама између послодавца, Општине Лајковац и 

Националне службе за запошљавање закључиће се уговор. 

 Обрасци захтева са потребном документацијом могу се преузети у 

Националној служби за запошљавање, Филијала Ваљево, Испостава Лајковац. Јавни 

позив је отворен до 10.06.2019.године до 15 часова. 

Јавни позив се објављује на сајту Општине Лајковац, сајту Националне службе 

за запошљавање, Радио KISS доо Лазаревац и Телевизија Пруга, Лајковац . 

Све додатне информације могу се добити у Националној служби за запошљавање, 

Филијала Ваљево, Испостава Лајковац телефон: 014/3431-107. Непотпуни и 

неблаговремени захтеви неће се узимати у разматрање. 

 


