СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК
ОПШТИНЕ КНИЋ
Година: 2017.

Број: 20.

Кнић, 03.11.2017.

Цена 100,00 дин.

Претплата: 700,00 дин.

АКТИ ОПШТИНСКОГ ВЕЋА
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ КНИЋ, на седници одржаној дана 03. 11. 2017. године, на основу
члана 3. и члана 5. став 3. Одлуке о оснивању Пословног савета општине Кнић (,,Службени гласник општине
Кнић’’ број 2/15 и 16/17), члана 59. став 1. тачка 32. Статута Општине Кнић („Службени гласник РС“ број
95/08),члана. 23. Одлуке о Општинском већу (,,Службени гласник општине Кнић’’ број 1/08), члана 27., 29. и
30. Пословника о раду Општинског већа општине Кнић (,,Службени гласник општине Кнић’’ број 1/09 и 9/16),
донело је

РЕШЕЊЕ
о именовању чланова Пословног савета општине Кнић
I
За чланове Пословног савета општине Кнић из реда привредника именују се:
1. Бојан Стаменковић, „Rapp Zastava Winches“ доо – представник привредника;
2. Милан Јовановић, „Пак Промет“ доо- представник привредника;
3. Марија Спакић, ЗЗ „Пољо – Флора“ - представник привредника;
4. Драган Јовановић, „Гружа импекс“ доо - представник привредника
5. Радоица Тодоровић, „Агропродукт“ доо - представник привредника;
6. Сузана Симовић, СЗПР „Sweety“ , пр Сузана Симовић - представник привредника;
7. Горан Нешковић, „НГ Петрол Жуње“ доо - представник привредника
Чланови Пословног савета по функцији из реда представника локалне самоуправе су:
8. Зоран Ђоровић, председник општине Кнић и
9. Дамјан Ћупрић, члан Општинског већа задужен за област привреде.
II
Задаци Пословног савета су давање савета, препорука, мишљења, подношење предлога аката и иницијатива
у вези са локалним економским развојем и унапређењем пословне климе на локалном нивоу, а нарочито:
-

-

праћење и учествовање у изради, доношењу и спровођењу стратегија и планова локалног економског
развоја;
давање стручних савета, препорука, мишљења, предлога и иницијатива у поступку доношења и
спровођења планова, програма и пројеката у области локалног економског развоја;
праћење активности на промовисању привредних потенцијала општине и учествовање у њиховој
организацији;
давање предлога за унапређење рада Општинске управе, јавних предузећа, установа, организација и
служби чији је оснивач општина Кнић, ради побољшања услова за развој пословне климе на локалном
нивоу;
подношење извршним органима општине иницијатива или других аката који утичу на побољшање
положаја привредних субјеката, а нарочито у делу који се односи на програме подршке привреди и
иновирању мера политике јавних прихода;
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пружање подршке предлозима и иницијативама надлежне организационе јединице Општинске управе
задужене за послове у области локалног економског развоја у обављању функција из своје
надлежности.

III
Председник Пословног савета бира се на првој седници из реда привредника, као и заменик
председника.
IV
Мандат чланова Пословног савета везан је за мандат Општинског већа.
V
Ово Решење ступа на снагу даном доношења.
VI
Решење објавити у "Службеном гласнику општине Кнић" .

Број: 119-1818/2017-01
У Книћу, 03. 11. 2017. године
ПРЕДСЕДНИК
Зоран Ђоровић, с.р.

ОПШТИНСКО ВЕЋE ОПШТИНЕ КНИЋ, на седници од 03.11.2017. године, на основу члана 59.
Закона о запошљавању и осигурању за случај незапослености (''Службени гласник РС'', број 36/09, 88/10 и 38/15
), главе 3. Локалног акционог плана запошљавања општине Кнић за 2017. годину (''Службени гласник општине
Кнић'', број 1/17) и члана 59. став 1. тачка 2. Статута општине Кнић („Службени гласник РС“, број 95/08),
Програма о додели субвенција из буџета општине Кнић за 2017. годину намењених за подршку постојећој
привреди и Правилника о додели субвенција из буџета општине Кнић за 2017. годину намењених за подршку
постојећој привреди („Службени гласник општине Кнић“ број 14/17) , донело је
ЈАВНИ ПОЗИВ
О ДОДЕЛИ СУБВЕНЦИЈА
ИЗ БУЏЕТА ОПШТИНЕ КНИЋ ЗА 2017. ГОДИНУ
НАМЕЊЕНИХ ЗА ПОДРШКУ ЗАПОШЉАВАЊУ У ПОСТОЈЕЋОЈ ПРИВРЕДИ
Члан 1.
Субвенција послодавцима за запошљавање на новоотвореним радним местима намењена је
послодавцима из приватног сектора (привредна друштва, предузетници и задруге) , у једнократном
износу, уз услов да седиште послодавца буде на територији општине Кнић и/ или да делатност обавља на
територији општине Кнић, а који ће запослити најмање једно незапослено лице са територије општине Кнић, на
неодређено време, са осмочасовним - пуним или четворочасовним – половином радног времена, са препоруком
да новозапослени има клизно радно време уколико има дете до 7 година старости. Лица морају бити пријављена
на евиденцији Националне службе за запошљавање - Филијала Крагујевац, испостава Кнић.
Субвенције се одобравају послодавцима за запошљавање на новоотвореним радним местима у
једнократном износу од 582.000 динара по запосленом лицу на осмочасовно - пуно радно време и у
једнократном износу од 336.000 динара по запосленом лицу на четворочасовно - половина радног времена.
Послодавац за свако лице подноси посебно део обрасца пријаве који се односи на податке о лицу које жели да
запосли – Прилог 3. Износ субвенције довољан је за покриће трошкова бруто зараде запосленог лица за годину
дана (трошак нето зараде и порези на зараде и доприноси за обавезно социјално осигурање) . Послодавац је
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дужан да након истека годину дана, лице задржи још најмање шест месеци, без права на смањење броја
запослених, осим у случају природног одлива запослених (остваривања права на пензију, смрт запосленог и
отказ од стране запосленог) .
Средства за реализацију ове мере износе 15.945.850 динара. Мера подстицање запошљавања код
постојећих послодаваца на осмочасовно -пуно радно време износи 8.000.000 динара. Мера подстицање
запошљавања код постојећих послодаваца на четворочасовно - половина радног времена износи
7.945.850 динара.
Захтеви ће се одобравати у складу са расположивим средствима до утрошка средстава.
Субвенција послодавцима за запошљавање на новоотвореним радним местима се
одобрава под условом:
да припада приватном сектору (послодавци код којих је удео приватног капитала у власничкој
структури 100%) ,
регистрован најмање три месеца пре датума подношења захтева,
да је пословни програм економски оправдан и да обезбеђује повећање запослености запошљавањем
незапослених лица са евиденције Националне службе – Филијала Крагујевац, испостава Кнић, без
обзира на основ незапослености,
да послодавац није смањивао број запослених на неодређено време у последња три месеца која
претходе месецу у коме је поднет захтев, осим у случају природног одлива запослених (остваривања
права на пензију, смрт запосленог и отказ од стране запосленог) ,
да над њим није покренут стечајни, односно ликвидациони поступак,
да у законским роковима измирује обавезе по основу доприноса за обавезно социјално осигурање и
има најмање једног запосленог (под запосленим лицем, у складу са законом, подразумева се свако
лице пријављено на обавезно социјално осигурање) ,
да последњих шест месеци (уколико послује три, четири или пет месеци посматра се тај период) није
био дуже од 30 дана непрекидно евидентиран у регистру дужника принудне наплате НБС,
да је у дозвољеном оквиру опредељеног износа за de minimis државну помоћ у последње три
узастопне фискалне године у складу са Уредбом о правилима за доделу државне помоћи.

-

-

-

-

Право на субвенцију послодавцима за запошљавање на новоотвореним радним местима не могу
остварити:
-државни органи, организације и други директни и индиректни корисници буџетских средстава,
друштвене организације, удружења грађана, екстериторијалне организације, финансијске институције, банке и
друштва за осигурање имовине и лица,
-корисници средстава који нису испунили ранију уговорну обавезу према државним даваоцима
средстава, осим за обавезе чија је реализација у току и исте редовно измирује,
-подносиоци захтева који су користили субвенцију по јавним позивима Националне службе за
запошљавање и/ или општине Кнић за иста лица у току претходнe 3 годинe, рачунајући од дана одобравања
средстава,
- подносиоци захтева који запошљавају незапослена лица која су у претходном периоду од 3 месеца од
дана подношења захтева била у радном односу код подносиоца захтева, односно послодавца који је оснивач
или повезано лице са подносиоцем захтева,
- послодавци који нису успешно пословали (послодавци који су пословали са губитком) , 12 месеци
након правоснажног решења о усвајању плана реорганизације и обустављању стечајног поступка или након
куповине привредног субјекта над којим је правоснажним решењем окончан стечајни поступак.

Члан 2.
Уз прописани образац пријаве на конкурс достављају се и следећи докази, и то:
Обавезни докази :
-

фотокопија личне карте свих законских и осталих заступника, односно отштампани подаци из
личне карте са чипом,
ПИБ образац,
уверења са евиденције незапослених за лице/а која се запошљавају,
копија решења из регистра привредних субјеката или решење надлежног
органа уколико послодавац није уписан у регистар Агенције за привредне
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регистре,
потврда (уверење) Министарства финансија - Пореске управе Кнић о
измиреним порезима и доприносима по основу јавних прихода и потврда
(уверење) Одсека за локалну пореску администрацију о измиреним приходима оствареним на
територији општине Кнић, а које администрира локална пореска администрација,
писана изјава подносиоца захтева о свим другим de minimis државним
помоћима које је добио у претходном трогодишњем фискалном периоду и да ли
му је и по ком основу већ додељена државна помоћ за исте оправдане трошкове
или изјава подносиоца захтева да није користио државну помоћ
уколико је дошло до смањења броја запослених услед природног одлива и других оправданих
разлога, потребно је доставити доказ до закључења уговора,
картон депонованих потписа, са текућим рачуном на који ће бити пренета одобрена средства по
основу субвенције,
образац оверених потписа лица овлашћених за заступање,
редовни годишњи финансијски извештаји - биланс стања и биланс успеха и
документ који приказује број запослених лица код послодавца на дан подношења захтева.
Факултативни докази:

-

доказ о инвалидитету уз потврду да може засновати радни однос код послодавца (важи за особе са
инвалидитетом) ,
доказ о статусу самохраног родитеља - изјаву подносиоца пријаве, дату под моралном, кривичном
и материјалном одговорношћу (важи за самохране родитеље) .

Поред обавезних и факултативних доказа, послодавца прилаже попуњени Образац пријаве (Прилог 2.
уз Јавни позив) .
Члан 4.
Пријаве на јавни позив са потребном документацијом подносе се у затвореној
коверти, са назнаком ''не отварати'' поштом на адресу:
''Општина Кнић
Комисија за оцењивање пристиглих пријава
34240 Кнић''
или лично на писарници Општинске управе општине Кнић.
Члан 5.
Комисија за оцењивање пристиглих пријава, коју формира Општинско веће, врши пријем, обраду,
рангирање поднетих захтева, проверу испуњености услова јавног позива и приложене документације. У циљу
правилне обраде Комисија може тражити и друге доказе релевантне за одлучивање по захтеву и може ићи у
обилазак подносиоца пријаве. Захтеви који не испуњавају формалне услове предвиђене јавним позивом неће се
даље разматрати.
Одлуку о додели субвенција доноси Општинско веће општине Кнић, на предлог Комисије за
оцењивање пристиглих пријава, а по прибављеном мишљењу Локалног савета за запошљавање. Одлука о
додели субвенција по позиву се објављују на званичној интернет страници општине Кнић и на огласној табли
општине. Подносилац пријаве, незадовољан одлуком Општинског већа о додели субвенција може поднети
приговор са одговарајућим доказом Општинском већу у року од 8 дана од дана пријема Одлуке.
Члан 6.
На основу Одлуке о додели субвенција, закључује се Уговор о међусобним правима и обавезама између
послодавца и председника општине Кнић, након тога послодавац може запослити лице/ а и доставити доказ.
Након закључења уговора са председником општине, послодавац подноси као доказ следећу
документацију:
- фотокопију пријаве на обавезно социјално осигурање,
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- фотокопију уговора на неодређено време са новозапосленим лицем/ лицима (датум заснивања радног
односа не сме бити пре доношења Одлуке)
- две бланко потписане соло менице корисника средства уписане у Регистар меница и овлашћења код
Народне банке Србије, захтев за регистрацију меница и меничну изјаву.
Уговор о раду са новозапосленим лицем/ има између осталог мора садржати име и презиме, ЈМБГ, број
личне карте лица, мора бити закључен на неодређено време, мора јасно дефинисати права послодавца и обавезе
запосленог, као и услове под којима лицу може престати радни однос и мора садржати све остале одредбе у
складу са Законом о раду Републике Србије.
Средства ће бити пребачена авансно, у целом износу, након достављања доказа о заснивању радног
односа са лицима са евиденције и остале документације и закључења уговора са председником општине о
додели субвенције. Рок за доставу доказа је 7 дана од дана потписивања Уговора са председником општине.
Члан 7.
Корисник субвенције се обавезује да ће одобрена средства искористити искључиво за бруто зараду
новозапосленог лица. Корисник се обавезује да ће из одобрених средстава сносити трошкове бруто зараде
(трошак нето зараде и порези на зараде и доприноси за обавезно социјално осигурање) запосленог лица за
период од годину дана, и да ће лице задржати још најмање шест месеци, без права на смањење броја
запослених, осим у случају природног одлива запослених (остваривања права на пензију, смрт запосленог и
отказ од стране запосленог) . Корисник мора подносити квартални извештај о утрошку средстава током 18
месеци. Корисник мора поднети и завршни извештај у року од 15 дана од истека 18 месеци. Наменско
коришћење средстава контролише Општинска управа преко Канцеларије за локални економски развој, на
основу извештаја који корисници подносе квартално.
Уколико корисник средстава у прописаном року не поднесе извештаје, или се на основу достављеног
извештаја и увида у пратећу документацију утврди да мера није реализована у складу са одредбама уговора,
корисник средстава обавезан је да врати примљена средства уз припадајућу законску камату.
Обавезе корисника средстава:
- закључи уговор о раду са незапосленим лицем, на неодређено време са пуним - осмочасовним или
четворочасовним - половином радног времена
(запослени мора код послодавца бити запослен најмање 18 месеци од дана заснивања радног односа) ;
- да редовно исплаћује зараду, порезе и доприносе за обавезно социјално осигурање и да доставља
доказе уз кварталне извештаје о уплати бруто зараде за лица из уговора;
- уколико лицима која су обухваћена овом мером престане радни однос,
корисник средстава дужан је да у року од 30 дана од престанка радног односа
заснује радни однос на неодређено време са пуним -осмочасовним или половином - четворочасовним
радним временом са другим незапосленим лицима који испуњавају услове из овог Јавног позива, са
евиденције Националне службе – Филијала Крагујевац, испостава Кнић, у складу са висином одобрене
субвенције, за преостало време утврђено уговором увећано за период у коме је извршена замена и да о
томе обавести Општинску управу општине Кнић – Канцеларију за локални економски развој, зарад
закључивања Анекса уговора;
- ако корисник средстава лицима обухваћеним уговором откаже уговор о раду
без одговорности запослених дужан је да врати целокупан износ субвенције уз
припадајућу законску камату;
- укупан број запослених приликом подношења завршног извештаја не може бити мањи од броја
запослених на дан подношења захтева за доделу субвенције за запошљавање на новоотвореним радним
местима, увећан за број лица за која је додељена субвенција, осим у случају природног одлива
запослених;
- да уколико смањи број запослених, изврши повраћај средстава увећаних за
износ законом утврђене камате обрачунате од дана преноса средстава;
- омогући Општинској управи општине Кнић праћење реализације уговорне обавезе;
- доставља Општинској управи општине Кнић доказе о реализацији уговорне обавезе путем извештаја;
- да обавести Општинску управу општине Кнић – Канцеларију за локални економски развој, о свакој
промени која је од утицаја на реализацију уговорних обавеза, у року од 7 дана.
Члан 8.
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Рок за пријем документације на писарницу Општинске управе општине Кнић је 17.11.2017. године до
15 часова. Јавни позив објављује се на огласној табли општине Кнић, званичном сајту општине, на адреси:
www.knic.rs и званичној фб страници општине.
Образац пријаве може се добити у Канцеларији бр. 23 зграде Општинске управе или преузети на
званичном сајту општине Кнић.
Све додатне информације могу се добити у Канцеларији за локални економски разбој, на број телефона
034 511999 и 069 3020536.
Прилог 1.
БОДОВНА ЛИСТА - СУБВЕНЦИЈЕ ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ
Критеријуми
1.Категорија лица које се
запошљава*
а) Жене
б) Лица одрасла у
хранитељској породици
в) Особе са инвалидитетом
г) Године старости

Број бодова
60
15
13
12
11

•
•
•

≤ 30 година
> 30 година и ≤ 50 година
> 50 година

Самохрани родитељи
4 бода
Родитељи којима је одлуком надлежног суда
поверено самостално вршење родитељског
права
2 бода
Производња, производно занатство, здравствене
и интелектуалне услуге
10 бодова
Услужно занатство, трговина, остале услужне
делатности и грађевинарство
7 бодова
Хотели, ресторани, кафићи, тахи, игре на срећу
и остале услуге
5 бодова
≥ 2 године
10 бодова
≥ 1 године и < 2 године
8 бодова
< 1 године
5 бодова
≤ 30 година
10 бодова
> 30 година и ≤ 50 година
7 бодова
> 50 година
5 бодова

д) Лица супружници из
породица у коме су оба
супружника незапослена
ђ) Родитељски статус

5

4

•
•

2. Делатност послодавца у
којој се запошљава лице/
лица

10

•
•
•

3. Дужина обављања
делатности

10

4. Године послодавца

10

5. Седиште и место обављања
делатности

10

•
•
•
•
•
•
•

•
•

Послодавци који имају регистровано седиште и
обављају своју делатност на територији
општине Кнић
10 бодова
Регистровано седиште на територији општине
Кнић
5 бодова
Обављају делатност на територији општине
Кнић
5 бодова

Максималан број бодова
100
*Бодови дефинисани у оквиру критеријума „категорија лица које се запошљава“ се сабирају.
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У случају да поднете пријаве превазилазе расположива средства, а да је један послодавац захтевом
предвидео запошљавање виша лица (при чему је за свако лице доставио посебно део обрасца пријаве који се
односи на податке о лицу које жели да запосли – Прилог 3.) , при одобравању средстава биће омогућено
послодавцима да прво запосле по једно лице, а затим према утврђеној ранг листи пријава.
Уколико две или више пријава имају исти број бодова, а поднети захтеви послодаваца превазилазе
расположива средства предвиђена Јавним позивом, предност ће имати пријаве тј. послодавци који запошљавају
млађа лица (у складу са Пројектом суфинансирање мера популационе политике општине Кнић за 2017. годину
са Кабинетом министра за демографију и популациону политику) , и на основу ове категорије лица – од млађих
ка старијима, извршиће се рангирање пријава.
У случају да захтев није у оквиру расположивих средстава за меру за коју послодавац конкурише (мера
подстицање запошљавања на осмочасовно – пуно радно време или мера подстицање запошљавања на
четворочасовно – половина радног времена) , послодавац може у Обрасцу пријаве означити да је сагласан да му
се одобри износ за меру за коју има расположивих средстава, а у складу са утврђеном ранг листом пријава.
Број: 110-1256/2017-07
У Книћу, 03.11.2017. године
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ПРЕДСЕДНИК
Зоран Ђоровић, с.р.
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