На основу члана 56 Статута Града Ниша (''Службени лист Града Ниша'', број
88/2008) и члана 39 Пословника о раду Градског већа Града Ниша (“Службени лист
Града Ниша” број 101/2008, 4/2009 и 58/2009)
Градско веће Града Ниша, на седници, од 18.11.2009. године, доноси
РЕШЕЊЕ
I Утврђује се Предлог одлуке о субвенцији за запошљавање трудница на
територији Града Ниша.
II Предлог одлуке о субвенцији за запошљавање трудница на територији
Града Ниша, доставља се председнику Скупштине Града Ниша ради увршћивања у
дневни ред седнице Скупштине Града.
III За представникe предлагача по овом предлогу на седници Скупштине Града
Ниша, одређују се Душица Давидовић, члан Градског већа и Иван Николић, начелник
Управе за дечију, социјалну и примарну здравствену заштиту.

Број:1603-1/2009-03
У Нишу, 18.11.2009. године

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА НИША

Председник
мр Милош Симоновић

На основу члана 37, став 1, тачка 7 Статута Града Ниша (,,Службени
гласник Града Ниша, бр. 88/2008),
Скупштина Града Ниша, на седници одржаној дана _________2009.
године, донела је

ОДЛУКУ
О СУБВЕНЦИЈИ ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ ТРУДНИЦА
НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА НИША
I ОПШТЕ ОДРЕДБЕ
Члан 1
Овом Одлуком утврђује се право на субвенцију послодавцима који
заснују радни однос на неодређено време са трудницама које се налазе на
евиденцији Националне службе за запошљавање.
Члан 2
Право утврђено овом Одлуком могу да остваре послодавци са седиштем
на територији Града Ниша.
Остваривање овог права финансира се средствима из Буџета Града Ниша.
Члан 3
Под послодавцем у смислу члана 1 ове Одлуке подразумева се домаће
или страно правно или физичко лице.
Послодаваци у смислу ове Одлуке, не могу да буду: јавна предузећа,
установе и други директни и индиректни корисници буџетских средстава.
Члан 4
Трудница у смислу ове Одлуке је жена, која се у моменту закључења
уговора о раду са послодавцем, према налазу надлежног лекара, налази у стању
трудноће старијем од 12 недеља, која има пребивалиште на територији Града
Ниша најмање 12 месеци пре подношења пријаве из члана 7 Одлуке и која се
налази на евиденцији Националне службе за запошљавање .
Члан 5
Послодавцу који заснује радни однос са трудницом признаје се право на
субвенцију у висини минималне зараде обрачунате у складу са Законом о раду,
са прописаним порезом и доприносима .

Члан 6
Субвенција из члана 5 ове Одлуке, исплаћује се месечно послодавцу у
периоду од заснивања радног односа до одласка труднице на породиљско
одсуство .
II ПОСТУПАК ЗА ОСТВАРИВАЊЕ ПРАВА
Члан 7
Труднице из члана 4 ове Одлуке, подносе пријаву ради евидентирања
управи надлежној за послове социјалне заштите (у даљем тексту: Управа).
Уз пријаву из претходног става труднице подносе и доказе о личним
подацима, незапослености, пребивалишту, трудноћи, стручној спреми и другим
потребним подацима .
Члан 8
Послодавац заинтересован за заснивање радног односа са незапосленом
трудницом подноси пријаву ради евидентирања Управи.
Уз пријаву из предходног става послодавац подноси:
- доказ о регистрацији и
- извештај надлежне банке која обавља послове платног промета о
солвентности ( потврда о промету на текућем рачуну ) корисника
средстава за последња три месеца која претходе месецу у коме је поднет
захтев,
- кратак опис послова радног места које попуњава и потребне стручне
спреме .
Члан 9
Послодавцу који је поднео пријаву из претходног члана ове Одлуке ,
Управа ставља на увид евидентиране податке из члана 7 ове Одлуке .
Члан 10
На основу извршеног увида у евидентиране податке из члана 7 ове
Одлуке, послодавац може закључити уговор о раду са незапосленом трудницом
на неодређено време.
Члан 11
Са послодавцем који је закључио уговор о раду са трудницом и доставио
примерак тог уговора и копију пријаве на обавезно социјалне осигурање

запослене труднице управи надлежној за послове социјалне заштите, Град Ниш
закључује уговор којим ће се регулисати међусобна права и обавезе.
III ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 12
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у
,,Службеном листу Града Ниша,, а примењиваће се од 01.01.2010. године.

Број: ________________
У Нишу: _____________
СКУПШТИНА ГРАДА НИША
Председник
Проф. др Миле Илић

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ
У циљу планирања стратегије и предузимања конкретних мера за борбу
против пада наталитета у складу са Стратегијом подстицаја рађања Владе
Републике Србије, Градоначелник Града Ниша образовао је Савет за
пронаталитетну популациону политику .
Савет је извршио анализу доступних података о наталитету и фактора
који на њега утичу на територији Града Ниша. На основу доступних података,
Савет је закључио да је пад стопе наталитета у Граду Нишу забрињавајући и да
захтева предузимање хитних конкретних мера.
Из тих разлога Савет је упутио Градоначелнику иницијативу да, у складу
са својим надлежностима, предузме све потребне мере како би Град донео
Одлуку о субвенцији за запошљавање трудница на територији Града Ниша .
Градоначелник је уважио иницијативу Савета, због оправданог очекивања
да ће побољшање материјалне ситуације будућих родитеља, односно заснивање
сталног радног односа будућих мајки, подстаћи потенцијалне мајке да донесу
одлуку о рађању.
Ценећи значај регулисања оваквог вида помоћи будућим родитељима,
Градоначелник је наложио Управи за дечију, социјалну и примарну здравствену
заштиту да изради нацрт одлуке о субвенцији за запошљавање трудница на
територији Града Ниша .
Надлежна управа је припремила нацрт ове одлуке, којом се установљава
право на субвенцију, уређује поступак, услови и начин остваривања овог права,
а Град би, обезбеђивањем средства у буџету за реализацију ове одлуке,
испољио позитиван однос према запошљавању будућих мајки и решавању
проблема наталитета у Граду.
Из свега наведеног, предлаже се Скупштини Града да донесе Одлуку о
субвенцији за запошљавање трудница на територији Града Ниша .
УПРАВА ЗА ДЕЧИЈУ, СОЦИЈАЛНУ
И ПРИМАРНУ ЗДРАВСТВЕНУ ЗАШТИТУ
НАЧЕЛНИК
Иван Николић

