На основу Програма за запошљавање приправника на територији града Ниша
("Службени лист Града Ниша", брoj 26/09), а у складу са Локалним акционим планом
запошљавања Града Ниша за 2015.годину(''Службени лист Града Ниша'', број 11/2015
и 14/2015), начелник Управе за привреду, одрживи развој и заштиту животне средине,
по овлашћењу Градоначелника града Ниша бр. 640-1/2015-01 od 27.02.2015. године,

Расписује
ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА УЧЕШЋЕ ПОСЛОДАВАЦА У РЕАЛИЗАЦИЈИ
ПРОГРАМА ЗАПОШЉАВАЊА ПРИПРАВНИКА НА ТЕРИТОРИЈИ
ГРАДА НИША ЗА 2015.ГОДИНУ
Одлуком о буџету града Ниша за 2015.годину („Службени лист Града Ниша“,
број 102/2014 и 9/2015) за реализацију Програма запошљавања приправника на
територији града Ниша одређена су средства за финансирање оспособљавања ради
запошљавања приправника са најмање четворогодишњим високим образовањем (у
даљем тексту: са високом стручном спремом), вишим или високим трогодишњим
образовањем (у даљем тексту: вишом стручном спремом) и средњом стручном
спремом. Локалним акционим планом запошљавања Града Ниша за 2015.годину, као
једна од мера активне политике запошљавања , предвиђено је и запошљавање
приправника. Запошљавање приправника представља вид државне помоћи мале
вредности(de minimis државна помоћ), коју додељује локална самоуправа, преко
надлежног органа. Корисник државне помоћи је послодавац који запошљава
приправника и који је изабран по Јавном позиву.
За време трајања приправничког стажа, послодавац остварује право на
рефундирање новчаних средстава у месечном износу од:
I
26.000 динара, нето-зараде приправника са најмање четворогодишњим
високим образовањем, у трајању до 12 месеци, са свим плаћеним доприносима и
порезом у складу са законом,
II
24.000 динара, нето-зараде приправника са вишим или високим
трогодишњим образовањем у трајању до 9 месеци, са свим плаћеним доприносима и
порезом у складу са законом и
III
22.000 динара, нето-зараде приправника са средњим образовањем у
трајању до 6 месеци, са свим плаћеним доприносима и порезом у складу са законом.

I ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА
Услови
На Јавни позив могу се пријавити само послодавци који припадају приватном
сектору, а обављају делатност на територији града Ниша и имају потребу да запосле
приправнике са високом, вишом или средњом стручном спремом под условом :
-

да уредно измирује обавезе по основу пореза и доприноса за обавезно социјално
осигурање;

-

да рачун није у блокади;

-

да је измирио раније уговорне обавезе по програмима приправници Град Ниш;

-

да има најмање једно запослено лице;

-

да оспособљава незапосленог са евиденције Националне службе Филијале Ниш
који:
o
o

има средње, више или високо образовање
нема радног искуства у струци или нема довољног радног искуства за
стицање услова за полагање стручног испита

o
-

није био у радном односу код послодавца – подносиоца захтева, у пероду од
6 месеци пре подношења захтева

да има кадровске и друге капацитете за стручно оспособљавање приправника,
односно има запосленог ментора који, уколико позитивним прописима није
другачије одређено, испуњава следеће услове:
o
o

има одговарајућу струку, најмање je истог нивоа образовања као и лице које
се оспособљава
има најмање 12 месеци радног искуства у струци.

II ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА
o Захтев за финансирање на прописаном обрасцу- 3 примерка,
o Документ о регистрацији,
o Одлуку да обављају делатност на територији града Ниша или
регистрованом издвојеном простору,

решење о

o обавештење Пореске управе о поднетој појединачној пореској пријави ППП ПД
за месец који претходи месецу у коме је поднет захтев;
o извод из електронске базе података Пореске управе (ЕБП-ПУРС), оверен од
стране послодаваца, за пријаву поднету за месец који претходи месецу у коме
је поднет захтев;
o извод из банке о исплаћеној плати и плаћеном порезу и доприносима за
обавезно социјално осигурање, за пријаву поднету за месец који претходи
месецу у коме је поднет захтев;
o за предузетника-уверење из Пореске управе о измиреним порезима и
доприносима за обавезно социјално осигурање закључно са предходним
месецом у односу на месец подношења захтева.
-

доказ о кадровским капацитетима за стручно оспособљавање лица и то:
o доказ о запослењу ментора код подносиоца захтева (фотокопија радне
књижице, уговор о раду и пријава на осигурање)
o доказ о квалификацијама ментора (диплома, уверење ),
o доказ о радном искуству ментора у струци (уговор о раду, пријава на
осигурање)

Национална служба задржава право да тражи и друге доказе релевантне за
одлучивање о захтеву подносиоца.

Начин подношења захтева
Захтеви за учешће на Јавном позиву, подносе се Националној служби за
запошљавање – Филијала Ниш, Улица Ратка Вукићевића број 3, канцеларије бр. 39,40
и 41.

III ДОНОШЕЊЕ ОДЛУКЕ
Одлука о спровођењу програма приправници Град Ниш, доноси се на основу провере
и бодовања поднетих захтева за учешће у програму.

Провера поднетих захтева
Национална служба проверава усклађеност поднетог захтева и приложене
документације са условима из Јавног позива. У циљу провере испуњености услова из
Јавног позива по поднетом захтеву, Национална служба задржава право да изврши
службени обилазак послодавца.

Бодовање поднетих захтева
Приликом бодовања поднетих захтева узимају се у обзир следећи критеријуми:
БОДОВНА ЛИСТА ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ПРОГРАМА ПРИПРАВНИКА ГРАДА НИША ПО ЗАХТЕВУ БРОЈ _____________________ОД ________године
ОСНОВНИ КРИТЕРИЈУМИ
Ред.
бр.

1

2

3

4

Критеријуми

Припадајући
бодови

Бодови
Производња, производно занаство, грађевинарство

20

Услужна делатност

15

Хотели,ресторани

10

Остало

5

Више од 24 месеца

20

Oд 6 - 24 месеца

10

Пословање преко 3 године

20

Пословање од 1-3 године

10

Пословање мање до 1 године

2

Више од 71% запослених лица

40

Запослено од 51 -70% лица

30

Делатност коју Послодавац обавља

Кадровски капацитети
послодавца

Радно искуство
ментора у струци

Дужина обављања делатности послодавца

Проценат запослених
Запослено од 31-50% лица
лица по завршетку
програма Приправници
Запослено од 11-30% лица
Коришћена средства
град Ниш
Града Ниша по
Запослено до 10% лица
програму
ПРИПРАВНИКА(2010.,20
Није било запослених
11. и 2012. године)
послодавац раније
није користио средства
по програму
Приправници град Ниш
или програм још увек
траје

да

20
10
5
2

20

УКУПАН БРОЈ БОДОВА

Критеријум „Претходно коришћена средства по програмима приправници Град Ниш
односи се на програм Приправника Град Ниш из 2010, 2011 и 2012 године. Критеријум
„Проценат запослених лица по завршетку програма Приправници Град Ниш
подразумева проценат запослених приправника по завршетку програма (запослење у
року од 6 месеци од завршетка програма).
Уколико више послодаваца оствари исти број бодова применом наведених
критеријума, предност ће се дати послодавцу који је остварио већи број бодова код
критеријума „Претходно коришћена средства Приправници Град Ниш“, затим
„Кадровски капацитети“, и на крају критеријум „Дужина обављања делатности“.
Критеријуми за бодовање захтева биће објављени на огласној табли филијале Ниш,
даном објављивања Јавног позива.
У року од 15 дана, по окончању Јавног позива, утврдиће се број и
квалификациона структура приправника који могу бити запошљени, донети Одлука о
избору послодаваца и објавити на огласној табли Националне службе за

запошљавање – Филијала Ниш, Улица Ратка Вукићевића број 3, огласној табли органа
и служби Града, Улица Николе Пашића број 24.

Рок за одлучивање
Одлуку о избору послодаваца којима се одобравају средства за запошљавање
приправника доноси Начелник Управе за привреду, одрживи развој и заштиту животне
средине, на предлог Комисије за разматрање пријава послодаваца на Јавном позиву
за учешће послодаваца у реализацији програма запошљавање приправника на
територији Града Ниша, а на основу бодованих и рангираних Захтева послодаваца, у
року од 15 дана од дана завршетка Јавног позива.
Комисија за разматрање пријава послодаваца, задржава право да приликом
одлучивања по поднетом захтеву изврши корекцију броја лица, у складу са
расположивим средствима опредељеним по овом програму, а на основу Правилника о
начину и критеријумима за спровођање мера АПЗ( „Службени гласник РС“ бр.27/2015).

IV ОБАВЕЗЕ ПОСЛОДАВЦА:
•

•

•
•
•
•
•

•

•

Да у року од 10 дана од дана добијања Одлуке о одобравању средстава за
програм приправника, заснује радни однос са приправником на одређено време,
зависно од стручне спреме приправника и достави доказе Филијали Ниш о
истом;
Да закључи Уговор о коришћењу средстава, након достављања доказа о
заснивању радног односа са приправником, којим се уређују права и обавезе
корисника средстава, приправника и Града.
Да оспособи приправникa за самосталан рад у струци;
Да приправнику организује, односно, омогући полагање приправничког/стручног
испита;
Да приправнику изда сертификат/уверење о стручној оспособљености;
Да редовно исплаћује плату, порезе и доприносе запосленом лицу-приправнику;
Да Националној служби у року који је дефинисан уговором достави захтев за
рефундацију зараде приправника, у супротном губи право на рефундирање
средстава за тај месец и за последицу има раскид уговора;
Да представницима Националне службе за запошљавање – Филијала Ниш и
Управе за привреду, одрживи развој и заштиту животне средине омогући
обилазак својих радних просторија пре доношења Одлуке о финансирању,
ради увида у услове у којима ће се реализовати и стручно оспособљавати и
Да представницима Националне службе за запошљавање – Филијала Ниш и
Управе за привреду, одрживи развој и заштиту животне средине омогући
контролу реализације уговорних обавеза.

Рок за подношење документације послодавца је 15 дана од дана објављивања
овог позива у огласном листу НСЗ-а „ПОСЛОВИ“, на сајту НСЗ и на сајту Града Ниша.
Непотпуна и неблаговремена документација неће се узимати у разматрање.
Додатне информације и обавештења заинтересовани могу добити непосредно у
Националној служби за запошљавање – Филијала Ниш, или на телефон 018/501-275;
501-276;501-277;501-272 и 501-273, као и у Управи за привреду, одрживи развој и
заштиту животне средине, тел. 018/504-650 и 018/504-693.

