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На основу члана 15 ст.1. Тачка 10. и чл.72 ст.1. Тачка 1. Статута Општине 
Пећинци („Сл.лист општине Срема“ бр.29/2008 и 34/2008)  одредаба 
Акционог плана запошљавања општине Пећинци  („Сл.лист општине Срема“ 
бр.39/2011)и Споразума о утврђивању међусобних права и обавеза у 
реализацији програма или мера активне политике запошљавања између 
Покрајинског секретаријата за рад, запошљавање и равноправност полова и 
општине Пећинци за 2012. годину број 117-10-2/2012-69 од 28.02.2012. 
године, Председник општине Пећинци објављује
 

ЈАВНИ ПОЗИВ 
ЗАИНТЕРЕСОВАНИМА ЗА УЧЕШЋЕ У РЕАЛИЗАЦИЈИ МЕРЕ АКТИВНЕ 
ПОЛИТИКЕ ЗАПОШЉАВАЊА У ОПШТИНИ ПЕЋИНЦИ У 2012 ГОДИНИ

 ОПИС МЕРЕ И ВИСИНА СРЕДСТАВА

Мера активне политике запошљавања у општини Пећинци у 2012 години 
подразумева оспособљавање лица за самосталан рад у струци и стицању 
стручне праксе,  уз заснивања радног односа, :
- лица са најмање четворогодишњим високим  образовањем,   
-лица са вишим или високим трогодишњим образовањем и 
-лица са средњим образовањем; 

Мера траје у складу са законом, а најдуже 12 месеци.

Током трајања стручне праксе ОПШТИНА ПЕЋИНЦИ:
1. ангажованим лицима исплаћује новчану накнаду у месечном износу од: 

-24.000,00 динара за лица са најмање четворогодишњим високим  
образовањем,     
-22.000,00 динара за лица са вишим или високим трогодишњим 
образовањем и 
-20.000,00 динара за лица са средњим образовањем; 

2. врши обрачун и уплату пореза и доприноса. 



 УСЛОВИ И ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА   ПРИЈАВЉИВАЊЕ:  

Право учешћа по овом јавном позиву имају послодавци и незапослена лица 
који испуњавају следеће услове:

ПОСЛОДАВАЦ :
- 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 ангажује незапослено лице које се води на евиденцији Националне 
службе; 

НЕЗАПОСЛЕНА ЛИЦА:
- има средње, више или високо образовање одговарајућег степена и 
профила;
- нема радног искуства у струци и није обавило приправнички стаж;
-да се лице налази на евиденцији незапослених лица Општине Пећинци; 

Потребна документација: 

ПОСЛОДАВАЦ :
-захтев за учешће у мери на прописаном обрасцу;
- доказ о регистрацији, уколико послодавац 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 ПП ОПЈ и ПП ОД образаца).

Општина  задржава право да тражи и друге доказе релевантне за 
одлучивање о поднетом захтеву.

Послодавци захтев  подносе надлежној организационој јединици НСЗ 
филијала Пећинци која ће извршити обраду овог захтева и селекцију 
незапослених лица.  

образац  се може добити у у Филијали НЗС и Општинској управи или 
преузети  са сајта Општине Пећинци www.pеcinci.org .

НЕЗАПОСЛЕНО ЛИЦЕ
1. Оверена фотокопија дипломе или уверења о дипломирању
2. Оверена фотокопија радне књижице
3. Извод из евиденције незапослених лица
4. Фотокопија личне карте 
Незапослена лица пријаве са потребним доказима подносе се 

Општинској управи општине Пећинци-Одељењу за друштвене делатности



ДОНОШЕЊЕ ОДЛУКЕ

Након подношења и обраде захтева од стране НЗС, захтеве разматра 
посебна Комисија и даје мишљење ПРЕДСЕДНИКУ ОПШТИНЕ који ће донети 
одлуку о финансирању одобрених захтева у оквиру мере  активне политике 
запошљавања у општини Пећинци у 2012 години.
                                

 ОБАВЕЗЕ ПОСЛОДАВЦА     

ОПШТИНА ПЕЋИНЦИ и корисник услуга-послодавац закључују уговор 
којим ће уредити међусобна права и обавезе.

Послодавац је у обавези да са незапосленим лицем закључи уговор о 
обављању стручне праксе  и достави доказе о томе надлежним службама 
општине Пећинци а по окончању стручне праксе достави доказ о обављеној 
стручној пракси  лица.

Рок за подношење захтева   по овом јавном позиву   је   8 ДАНА  од дана   
објављивања овог јавног позива

Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати.

Све информације се могу добити на телефон: 022/400-723  (лице за 
контакт начелник Одељења Д.Петковић).

ПРЕДСЕДНИК
Синиша Вуков,дипл.ецц

 

   
 


