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На основу чл. 55, став 1 тачка 12 Статута Општине Инђија („Службени  лист општине Инђија – преч. текст. бр. 9/13) и 
члана 8 и 11 Одлуке о буџету Општине Инђија за 2015. годину („Службени лист општине Инђија“ бр. 14/14), а у 
складу са Локалним акционим планом запошљавања општине Инђија за 2015. годину («Службени лист општине 
Инђија» број 2/15),  Председник општине Инђија, расписује 

 
ЈАВНИ ПОЗИВ  

ПОСЛОДАВЦИМА СА ТЕРИТОРИЈЕ ОПШТИНЕ ИНЂИЈА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ 
ПРОГРАМА СТРУЧНЕ ПРАКСЕ НЕЗАПОСЛЕНИХ ЛИЦА У 2015. ГОДИНИ 

 
I ОПИС МЕРЕ И ВИСИНА СРЕДСТАВА 

 

ПРОГРАМ СТРУЧНЕ ПРАКСЕ намењен је незапосленим лицима са пребивалиштем на територији општине Инђија, 
пријављеним на евиденцију код НСЗ, филијала Сремска Митровица – Служба Инђија, која се први пут стручно 
оспособљавају за занимања за која су стекла одређену врсту и степен стручне спреме или која су се стручно 
оспособљавала краће од времена потребног за полагање приправничког/стручног испита, а ради оспособљавања 
за самосталан рад у струци, без заснивања радног односа. 
 

Програм стручне праксе траје у складу са законом, а најдуже 12 месеци, односно у складу са актом о организацији 
и систематизацији послова код послодавца, и то: 
 

 до 9 месеци за лица са вишим или високим трогодишњим образовањем; 

 до 12 месеци за лица са најмање четворогодишњим високим образовањем. 
 
Током трајања стручне праксе Општина Инђија рефундира послодавцу трошкове новчане помоћи, увећане за 
припадајуће порезе и доприносе у складу са Законом, и то:  
 

 18.000,00 динара/месечно нето за лица са вишим или високим трогодишњим образовањем,  

 22.000,00 динара/месечно  нето за лица са најмање четворогодишњим високим  образовањем, и 

 трошкове полагања стручног испита највише до висине једномесечне новчане помоћи, у случају да 

послодавац са лицем које обави стручну праксу, закључи уговор о раду након обављене стручне праксе а  

положен стручни испит је актима послодавца  предвиђен као услов за заснивање радног односа. 
 

Послодавац је у обавези да  за ангажована лица за време трајања стручне праксе редовно обрачунава и уплаћује 

припадајуће порезе и доприносе, у складу са Законом. 

 

 

II УСЛОВИ И ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА КОНКУРИСАЊЕ  
 

Услови:  
 
Право учешћа на Конкурсу имају  приватна предузећа (привредна друштва и предузетници) и   јавна нефинансијска 
предузећа и организације под условом:  
 

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

 да има кадровске и друге капацитете за обављање стручне праксе ангажованих лица;  

 да ангажује незапослено лице које се води на евиденцији Националне службе 

 нема радног искуства у струци и  

 није обавило приправнички стаж. 
 

Послодавац који има до 10 запослених има право да у Програм стручне праксе укључи максимално 1 незапослено 
лице, а послодавац који има преко 10 запослених има право да у Програм укључи до 2 незапослена лица. 
 

Документација:  
 

‒ захтев за учешће у Програму (на прописаном обрасцу Општине);   

http://www.pancevo.rs/userfiles/files/Zahtev-strucne%20prakse%202012.doc
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‒ доказ о регистрацији, фотокопија решења надлежног органа о упису у регистар, уколико  
 подносилац захтева није регистрован у АПР; 
‒ обавештење Пореске управе о поднетој појединачној пореској пријави ППП ПД у месецу који претходи 

месецу у коме је поднет захтев; 
‒ извод из електронске базе података Пореске управе (ЕБП -ПУРС), оверен од стране послодаваца, за пријаву 

поднету у месецу који претходи месецу у коме је поднет захтев; 
‒ извод из банке о плаћеном порезу и доприносим а за обавезно социјално осигурање, за пријаву поднету у 

месецу који претходи месецу у коме је поднет захтев; 
 
Општина задржава право да тражи и друге доказе релевантне за одлучивање о поднетом захтеву. 

 
Пријаве са доказима о испуњавању услова се подносе у затвореној коверти поштом или лично на шалтеру 1 
пријемне канцеларије: 
 

ОПШТИНА ИНЂИЈА 
ОПШТИНСКА УПРАВА 

22320 ИНЂИЈА 
ЦАРА ДУШАНА  бр. 1 

(За оглас: Стручна пракса)  
 

Рок за подношење документације за пријављивање је до 14,00 сати, дана 03. 07. 2015.  године. 
 

III  ДОНОШЕЊЕ ОДЛУКЕ 
 
Председник општине, на предлог Савета за запошљавање општине Инђија, доноси Одлуку о додели средстава 
послодавцима за финансирање обављања стручне праксе незапослених лица. 

 
IV  ЗАКЉУЧЕЊЕ УГОВОРА 

 
Послодавац је у обавези да у року од 15 дана од дана правоснажности Одлуке из тачке III Јавног позива, Општини 
Инђија достави уговор о обављању стручне праксе закључен са незапосленим лицем које испуњава услове 
прописане овим јавним позивом. 
 

Општина Инђија и Послодавац коме су Одлуком додељена средства за финансирање стручне праксе незапослених 
лица, закључују уговор о регулисању међусобних права и обавеза за време трајања мера из тачке I Јавног позива. 

 

V  ОСТАЛЕ ИНФОРМАЦИЈЕ 
 

Образац пријаве и остале информације у вези услова Јавног позива, заинтересовани послодавци могу добити у 

Агенцији за економски развој општине Инђија, Војводе Степе 48, Инђија, или на тел. 022/55 60 60 односно 

преузети са сајта www.indjija.net. 
 

Национална служба за запошљавање, филијала Сремска Митровица, Служба Инђија врши посредовање и 

селекцију незапослених лица, као и њихове замене за потребе спровођења програма  стручне праксе. 
 

Овај Јавни позив објавити на огласној табли НСЗ Филијала Сремска Митровица –Служба  Инђија, на огласној табли 
Oпштине Инђија и  web – порталу општине Инђија - www.indjija.net. 
 

Резултати Јавног позива ће бити објављени на званичној презентацији општине Инђија: www.indjija.net најкасније 
7 дана од дана доношења одлуке.  
 
 

Број: 101-14/2015-II            
Датум: 16. 06. 2015. године                                     
Инђија         
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