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На основу члана 43 став 1 тачка 5 Закона о запошлавању и осигурању за случaj 
незапослености (''Сл. гласник РС'', бр. 36/09 и 88/10), у складу са Националним 
акционим планом запошљавања и Локалним акционим планом запошљавања општине 
Сента за 2015. годину 

ОПШТИНА СЕНТА  

 расписује 

ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ ПРОГРАМА СТИЦАЊА 
ПРАКТИЧНИХ ЗНАЊА НЕЗАПОСЛЕНИХ ЛИЦА КОД ПРИВАТНОГ 

ПОСЛОДАВЦА У 2015. ГОДИНИ 
 

I ОСНОВНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ 

Програм подразумева стицање практичних знања и вештина намењен је за све 
послодавце чије је седиште на територији Локалне самоуправе који ће, након  истека 
програма стицања практичних знања и вештина, запослити лица која се налазе на 
евиденцији Националне службе за запошљавање. У програм могу да буду укључена 
незапослена лица која немају квалификацију и искуства за обављање послова за које 
се организује стицање практичних знања и вештина, али и остала незапослена лица. 

Програм стицања практичних знања код приватног послодавца траjе највеше 3 
месеца. 
 
Jавни позив jе отворен од дана обjављивања на сајту и огласној табли општине Сента 
и на огласној табли Националне службе за запошљавање до утрошка расположивих 
средстава издвоjених за ову намену. 
 

II НАМЕНА И ВИСИНА СРЕДСТАВА 
 
Укупан износ предвиђених средстава за спровођење програма стицања практичних 
знања и вештина  од 5.800.000,00 динара је обезбеђен Општинском скупштинском 
одлуком о буџету општине Сента за 2015. годину („Сл.лист општине Сента“, бр. 18/14 
и 6/15) на посебној програмској класификацији 1501-П1, функција 412, позиција 97. 
 
Током траjања програма стицање практичних знања и вештина Општина Сента 
обезбеђује: 
- ангажованим лицима новчану помоћ у месечном износу од: 

• 19.500,00 динара по особи 
По овом програму предвиђа се ангажовање 99 кандидата  
 

III ПОДНОШЕЊЕ  ЗАХТЕВА 
Услови 
Право учешћа у реализациjи програма стручне праксе може остварити првенствено 
послодавац из приватног сектора под условом: 
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- да уредно измирује обавезе по основу пореза и доприноса за обавезно 
социјално осигурање; 

- да има наjмање 50 запослених лица; 
- да ангажује незапослено лице пријавлено на евиденциjу Националне службе; 
- да има кадровске и друге капацитете за организовање стицања практичних 

знања и вештина незапослених лица, односно има запосленог ментора који, 
уколико позитивним прописима није другачије одређено, испуањава следеће 
услове: има одговараjућу струку, и има наjмање 12 месеци радног искуства у 
струци и да има уговор о сарадњи са регистрованом установом за спровођење 
едукације кандидата. 

 
Послодавац са Националном службом за запошлавање врши селекцију незапослених 
лица која ће бити укључена у програм. 
Документација за подношење захтева: 

- захтев за учешће у програму на прописаном обрасцу; 
- фотокопија решења надлежног органа о упису у регистар, уколико подносилац 

захтева није регистрован у АПР; 
- Обавештење о поднетој појединачној пореској  пријави  ППП ПД, за последњи 

месец који претходи месецу у коме jе поднет захтев, са изводом ЕБП-ПУРС  
оверен од стране послодавца, и изводом из пословне банке као доказом  о 
извршеним уплатама 

- уверење НСЗ да је лице евидентирано у Националној служби-Испостави Сента 
- радна биографија ментора на прописаном обрасцу 
- Изјава послодавца о обавези запошљавања свих 99 кандидата, који успешно 
полажу тест практичног знања.  

Општина Сента задржава право да тражи и друге доказе релевантне за одлучивање о 
захтеву подносиоца. 
Начин подношења захтева 
Захтев за учешће у програму подноси се Општини Сента  за послодавце чије је 
седиште или представништво налази на територији општине Сента. Захтеви за доделу 
средстава подносе се искључиво на јединственом конкурсном обрасцу (са прилозима) 
општине Сента. Комплетна конкурсна документација може се преузети од 01. априла 
2015. године на званичној web адреси општине Сента www.zenta-senta.co.rs или може 
се добити у канцеларији број 71. 
Захтеви се достављају путем поште на адресу: Општина Сента ''За конкурс - 
стицање практичних знања и вештина'', Главни трг 1, 24400 Сента, или се 
подносе лично, предајом на шалтеру „Б“ Пријемне службе.  
 
Рок за подношење пријава је  7. април 2015. године.  
 
Општина Сента задржава право да од подносиоца захтева, по потреби, додатну 
документацију и информације, односно да за доделу средстава одреди испуњење 
потребних услова. 
 
Неблаговремене или непотпуне пријаве неће бити разматране. 
 
Општина Сента ће о резултату Конкурса писмено обавестити подносиоце захтева. 
 
Заинтересована лица додатне информације у вези са реализацијом Конкурса могу 
добити у Општинској управи општине Сента на телефон 024/655-461  


