
 

       

       ОПШТИНА КЊАЖЕВАЦ У САРАДЊИ СА   

        НАЦИОНАЛНОМ СЛУЖБОМ ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ – ФИЛИЈАЛА ЗАЈЕЧАР   

 

РАСПИСУЈЕ 

 

 

К О Н К У Р С   

З А   

УЧЕШЋЕ У ФИНАНСИРАЊУ СТРУЧНОГ ОСПОСОБЉАВАЊА НЕЗАПОСЛЕНИХ ЛИЦА – 
ПРИПРАВНИКА – ВОЛОНТЕРА  

 

I ОПИС ПРОГРАМА И ВИСИНА СРЕДСТАВА 

 

Општина Књажевац у сарадњи са Националном службом за запошљавање Филијала Зајечар 

расписује Конкурс за учешће у финансирању незапослених лица IV и VII степена стручне 

спреме, у својству приправника – волонтера, без заснивања радног односа, ради 

оспособљавања за самосталан рад у струци и полагања приправничког односно стручног 

испита. 

Tоком трајања приправничког стажа приправници – волонтери  остварују право на:  

           1. новчану помоћ у месечном износу од:  

- 14.000,00 динара за лица са најмање четворогодишњим високим  образовањем,у трајању до 12 

месеци       

- 10.000,00 динара за лица са средњим образовањем, у трајању до 6 месеци и 

2. обрачун и уплату доприноса за случај повреде на раду и професионалне болести у 

складу са законом 

II УСЛОВИ И ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА КОНКУРИСАЊЕ 

Услови: 

Право учешћа на Конкурсу имају  послодавци: 

- послодавци који су директни или индиректни корисници буџета општине Књажевац, којима 

је законом, односно правилником предвиђено ангажовање незапослених лица ради 

обављања приправничког стажа и полагања стручног испита, без заснивања радног 

односа, по основу уговора о стручном оспособљавању 



- који редовно измирују обавезе по основу пореза и доприноса за обавезно социјално 

осигурање запослених 

- који имају кадровске и друге капацитете за стручно оспособљавање лица 

- који ангажују незапослено лице које се води на евиденцији Националне службе за 

запошљавање – Филијала Зајечар  испостава Књажевац  и 

 има  средње или високо образовање, 

 нема радног искуства у струци за коју се оспособљава. 

Документација: 

- захтев за учешће у финансирању на прописаном обрасцу ,  

- доказ о регистрацији 

- 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). 

Право учешћа на Конкурсу имају  заинтересована лица: 

 која имају средње или високо образовање и 

 немају радног искуства у струци за коју се оспособљавају.  

Документација која се прилаже уз пријаву: 

- оверена копија дипломе о стеченом образовању 

- биографија подносиоца пријаве. 

Заинтереспвана лица ппднпсе пријаву Општини Коажевац – Кпмисији за разматраое захтева 

ппслпдаваца. Пријава се мпже ппднети у услужнп – инфпрмативнпм центру ппштине Коажевац, 

свакпг раднпг дана у времену пд 07.00 дп 15.00 у тпку трајаоа кпнкурса или ппштпм на адресу: 

Милпша Обилића 1,  19350 Коажевац, са назнакпм  „Пријава за учешће на кпнкурсу стручнпг 

псппспбљаваоа незаппслених лица – приправника – вплпнтера „ са назнакпм „Не птварати пре 

истека кпнкурса“. 

Наципнална служба задржава правп да тражи и друге дпказе релевантне за пдлучиваое п 

ппднетпм захтеву.  

III ДОНОШЕЊЕ ОДЛУКЕ 

Накпн ппднпшеоа захтева Кпмисија за разматраое захтева ппслпдаваца дпнпси пдлуку п учешћу у 

финансираоу стручнпг псппспбљаваоа незаппслених лица  

IV ЗАКЉУЧИВАЊЕ УГОВОРА 

Наципнална служба и кприсник услуга закључују угпвпр кпјим ће уредити међуспбна права и 

пбавезe. 

V ОБАВЕЗЕ ПОСЛОДАВЦА  

Послодавац је у обавези: 

 да у року од 15 дана од дана достављања Одлуке закључи уговор о стручном 

оспособљавању са незапосленим лицем  и достави доказе о томе, 



 да оспособи приправника – волонтера за самосталан рад у струци 

 да приправнику – волонтеру организује односно омогући полагање приправничког, 

односно стручног испита  

 да приправнику волонтеру изда одговарајући сертификат/уверење о стручној 

оспособљености 

 да представницима Националне службе за запошљавање – Филијала Зајечар и 

општине Књажевац омогући обилазак својих радних просторија пре доношења Одлуке о учешћу 

у финансирању стручног оспособљавања незапослених лица. 

 да представницима Националне службе за запошљавање – Филијала Зајечар и 

општине Књажевац омогући контролу реализације уговорних обавеза. 

VI ОСТАЛЕ ИНФОРМАЦИЈЕ   

Заинтереспвани ппслпдавци дпстављају тражену дпкументацију на адресу Наципналне службе за 

заппшљаваое – Филијала Зајечар исппстава Коажевац, ул. Милпша Обилића 2, Коажевац. 

Дпдатне инфпрмације и пбавештеоа у вези са кпнкурспм мпгу се дпбити у НСЗ Филијала Зајечар 

исппстава Коажевац на телефпне 019/734 375 и 731 228..  

Кпнкурс је птвпрен 8 дана пд дана пбјављиваоа на пгласнпј табли Општине Коажевац..  

Кпнкурс пбјавити на званичнпј интернет презентацији ппштине Коажевац, на интернет телевизији 

www.knjazevacinfo.com, на пгласним таблама ппштине Коажевац и Наципналне службе за 

заппшљаваое Филијала Зајечар исппстава Коажевац и на „ЕМ радију“ .  

 

http://www.knjazevacinfo.com/

