На основу Локалног акционог плана за запошљавање града Панчева за 2017. годину бр. II-05-0615/2017-3 од 27.01.2017. године, Закључка Градоначелника града Панчева бр. II-06-020-2/2017-333
од 15.05.2017. године и Споразума о уређивању међусобних права и обавеза у реализацији програма
или мера активне политике запошљавања за 2017. годину ЛАПЗ техничка подршка бр. VI-22-11253/2017 од 05.05.2017. године, град Панчево и Национална служба за запошљавање расписују
Јавни позив
послодавцима за учешће у
реализацији мере активне политике запошљавања
стручна пракса за 2017. годину
I ОПИС МЕРЕ И ВИСИНА СРЕДСТАВА
Мера активне политике запошљавања Стручна пракса за 2017. годину, намењена је младима до 30
година и подразумева стицање практичних знања и вештина ради оспособљавање лица за
самосталан рад у струци, без заснивања радног односа.
Мера траје 6 месеци, осим у случају када се спроводи и траје у складу са општим, односно
посебним законом у циљу полагања стручног испита, а најдуже 12 месеци.
Tоком трајања стручне праксе, град Панчево обезбеђује средства на име новчани помоћи у укупном
износу од 5.000.000,00 динара и сноси трошкове полагања стручног испита у висини једномесечне
новчане помоћи, за она лица која имају законску обавезу полагања стручног испита.
Национална служба за запошљавање:
1. ангажованим лицима исплаћује новчану помоћ у месечном нето износу од:

-

20.000,00 динара за лица са најмање четворогодишњим високим образовањем,
18.000,00 динара за лица са вишим или високим трогодишњим образовањем и
16.000,00 динара за лица са средњим образовањем.

2. врши обрачун и уплату доприноса за случај повреде на раду и професионалне болести у складу
са законом.
II УСЛОВИ И ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА КОНКУРИСАЊЕ
Услови:
Право учешћа на Конкурсу има послодавац под условом:

-

да редовно измирује обавезе по основу пореза и доприноса за обавезно социјално осигурање
запослених;
да има кадровске и друге капацитете за стручну праксу лица;
да има најмање једног запосленог;
да ангажује незапослено лице које се води на евиденцији Нaционалне службе за запошљавање
и:




има до 30 година старости,
има средње, више или високо образовање,
нема радног искуства у струци и



није обавило приправнички стаж.

Послодавац који има до 10 запослених има право да у Меру укључи максимално 2 незапослена лица,
а послодавац који има преко 10 запослених има право да у Меру укључи незапослена лица чији број
не може бити већи од 10% од укупног броја запослених.
Документација:


захтев за учешће у Мери (на прописаном обрасцу Града),



решење из АПР-а, односно доказ о регистрацији, уколико послодавац није регистрован у
АПР-у



извод из појединачне пореске пријаве о обрачунатим порезима и доприносима (ППП ПД),
штампан из електронске базе података Пореске упшраве (ЕБП-ПУРС), оверен од стране
послодавца, за пријаве поднете у месецу који претходи месецу у коме је поднет захтев,



извод из банке као доказ да су уплаћени порез и доприноси за обавезно социјално
осигурање, за пријаве поднете у три месеца која претходе месецу у коме је поднет захтев,



уколико је подносилац захтева предузетник који паушално измирује пореске обавезе,
доставља Уверење Пореске управе о измиреним обавезама на име доприноса за обавезно
социјално осигурање до месеца који претходи подоношењу затева,



Биографија ментора .

Град и Национална служба за запошљавање задржава право да тражи и друге доказе релевантне за
одлучивање о поднетом захтеву.
Предност ће имати послодавци:



код којих постоји законска обавеза полагања стручног испита,



који ће стручно оспособљавати лица за дефицитарна занимања,



који ће стручно оспособљавати лица са инвалидитетом.
III ДОНОШЕЊЕ ОДЛУКЕ

Након подношења, захтеве разматра Савет за запошљавање града Панчева и даје мишљење
Градоначелнику града Панчева која ће, на предлог Националне службе за запошљавање, донети
одлуку о финансирању одобрених захтева у оквиру мере Стручна пракса за 2017. годину.
IV ЗАКЉУЧИВАЊЕ УГОВОРА
Град Панчево и корисник услуга закључују уговор којим ће уредити међусобна права и обавезe.
V ОБАВЕЗЕ ПОСЛОДАВЦА
Послодавац је у обавези да:






са незапосленим лицем закључи уговор о обављању стручне праксе и достави доказе о
томе,
Националној служби за запошљавање достави извештаj о обављеној стручној пракси лица,
лицу изда потврду о обављеној стручној пракси,
Националној служби доставља месечне извештаје о присутности на прописаном обрасцу
Града.

Рок за подношење захтева је 16.06.2017. године.
VI ОСТАЛЕ ИНФОРМАЦИЈЕ
Захтев се подноси писарници Националне службе за запошљавање – филијала Панчево, ул. Војводе
Радомира Путника бр. 20, 26000 Панчево, непосредно или путем поште, на прописаном обрасцу који
се може добити у Националној служби за запошљавање – филијала Панчево, или преузети са сајта
www.pancevo.rs.
За све потребне информације у вези са подношењем пријава, заинтересовани се могу обратити
Националној служби за запошљавање – филијала Панчево.
Резултати Јавног позива ће бити објављени на званичној презентацији града Панчева
(www.pancevo.rs), најкасније 30 дана од дана доношења одлуке.

