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СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ
СВИЛАЈНАЦ

Свилајнац, 21. август година 2014. – Број 08

На основу члана 46 Закона о локалној самоуправи ("Службени гласник РС", бр. 129/07),
члана 72 Статута општине Свилајнац („Службени гласник општине Свилајнац“, број 2/08, 12/12),
Општинско веће општине Свилајнац, на седници одржаној дана 21.08.2014. године, донело је

О Д Л У К У
О ИЗМЕНИ И ДОПУНИ ЛОКАЛНОГ АКЦИОНОГ ПЛАНА ЗАПОШЉАВАЊА

ЗА ОПШТИНУ СВИЛАЈНАЦ ЗА 2014. ГОДИНУ

Члан 1.

У Локалном акционом плану запошљавања за општину Свилајнац за 2014. годину, усвојен
на седници Општинског већа општине Свилајнац, број: 06-7/2014-II-1 од 28.02.2014. године, мења
се и додаје:

На страници 28, код наслова "ПРОГРАМИ И МЕРЕ АКТИВНЕ ПОЛИТИКЕ ЗАПОШЉАВАЊА ЗА
2014. ГОДИНУ", после тачке 1. "Јавни радови.", додаје се тачка 2. која гласи:

"2. Стручна пракса."

После дела "1.ПРОГРАМ ЈАВНИХ РАДОВА" додаје се нови део који гласи:
" 2. ПРОГРАМ СТРУЧНЕ ПРАКСЕ

2. ПРОГРАМ СТРУЧНЕ ПРАКСЕ

Програм стручне праксе подразумева оспособљавање лица за самосталан рад у струци без
заснивања радног односа, за све оне послове за које је законом или другим актом прописана
обавеза полагања стручног испита.

НАМЕНА:
Програм стручне праксе намењен је незапосленим лицима која се први пут стручно

оспособљавају за занимања за која су стекла одређену врсту и степен стручне спреме или која су
се стручно оспособљавала краће од времена потребног за полагање приправничког/стручног
испита, а ради оспособљавања за самостални рад и полагање приправничког, односно стручног
испита, у складу са законом или општим актом послодавца, без заснивања радног односа.

ЦИЉЕВИ:
Оспособљавање лица за самосталан рад у струци, чиме се знатно олакшава њихово

запошљавање.
УСЛОВИ ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ ПРОГРАМА:
Право учешћа у реализацији програма стручне праксе имају послодавци који припадају

јавном сектору (Локална самоуправа и јавна предузећа и установе чији је оснивач општина) чије је
седиште на територији општине Свилајнац, под условом:
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1. да уредно измирују обавезе по основу пореза и доприноса за обавезно социјално
осигурање запослених;

2. да је измирио раније уговорне обавезе према Националној служби, осим за обавезе чија
је реализација у току;

3. да има најмање једно запослено лице;
4. да имају кадровске и друге капацитете за стручно оспособљавање лица.

Програм се реализује подношењем захтева, са потребном документацијом, Општинској
управи општине Свилајнац, на адресу: општина Свилајнац, улица Светог Саве 102, са назнаком-за
програм стручне праксе.

КАРАКТЕРИСТИКЕ:
Општина Свилајнац ангажованим лицима исплаћује новчану помоћ у месечном износу који

ће бити утврђени уговором о стручном оспособљавању.
             ТРАЈАЊЕ ПРОГРАМА:
           Програм стручне праксе траје:

- за лица са најмање четворогодишњим високим образовањем - до 12 месеци;
- за лица са вишим или високим трогодишњим образовањем у трајању до 12 месеци;
- за лица са средњим образовањем до 6 месеци.

Програм ће се реализовати динамиком за особе са:

Степен стручне
спреме

Месечни износ новчане помоћи +
осигурање за случај повреде на

раду

Динамика Укупно

ВСС 28.000,00 дин.+1.000,00 дин. 12+1 377.000,00 дин.
ВШС 25.000,00 дин.+ 1.000,00 дин 12+1 338.000,00 дин.
ССС / / /

Јавним позивом  се отварају места по систему образовања за:
Степен СС Износ Број места Укупно
ВСС 377.000,00 дин 10 3.770.000,00 дин.
ВШС 338.000,00 дин. 5 1.690.000,00 дин.
ССС / / /

               Укупно: 5.460.000,00 дин.

Средства намењена за реализацију овог програма биће финансирана од стране Општине
Свилајнац.
             Укупна вредност Програма износи 5.460.000,00 динара."

На страни 32 код наслова „ПЛАНИРАНИ БУЏЕТ ЛОКАЛНОГ АКЦИОНОГ ПЛАНА ЗА
ЗАПОШЉАВАЊЕ ЗА 2014. ГОДИНУ“, у ставу 1, где стоји:

“Планирана средства за реализацију Локалног акционог плана за запошљавање за 2014. годину и
програм:

1. Јавни радови
износe 5.745.000,00 РСД од чега ће општина Свилајнац за стимулацију и поспешивања
запошљавања кроз горе навадени програм учествовати са 3.160.000,00 РСД, док се учешће
за преосталих 2.585.000,00 РСД очекује из буџета Републике Србије",
иза тачке 1., додаје се тачка
" 2. Стручна пракса,
износе 5.460.000,00 РСД, стим што ће општина Свилајнац самостално финансирати програм
стручне праксе."

На страни 32, ставови 2 и 3 „бришу се“.
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Члан 2.

У осталом делу Локални акциони план запошљавања за општину Свилајнац за 2014.
годину, остаје неизмењен.

Члан 3.

Ова одлука ступа на снагу даном доношења и објавиће се у „Службеном гласнику општине
Свилајнац“.

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ СВИЛАЈНАЦ
Број:06-28/14-II-1, Дана:21.08.2014.године

ПРЕДСЕДНИКА ОПШТИНСКОГ ВЕЋА
Предраг Милановић, с.р.

*-*-*-*-*-*
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С А Д Р Ж А Ј
1. Одлука о измени и допуни Локалног акционог плана запошљавања за општину

Свилајнац за 2014.годину.
1

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ СВИЛАЈНАЦ Оснивач: Скупштина општине Свилајнац,
Редакција: Стручна служба органа Општине Свилајнац, Светог Саве 102, (035)312-433

Главни и одговорни уредник: Ивана Пауновић секретар Скупштине општине
Свилајнац;


