
  

 

 

На основу члана 201. Закона о раду („Службени гласник РС“, број 24/2005, 61/2005, 

54/2009 и 32/2013),  и  члана 37. став 1. тачка 6. Статута општине Босилеград („Службени 

гласник Пчињског округа“ број 16/08, 20/09 и „Службени гласник града Врања“ број 

45/2013), Скупштина општине Босилеград на седници одржаној дана 29.01.2014. године, 

донела је  

 

 

О Д Л У К У 

О СТРУЧНОМ ОСПОСОБЉАВАЊУ И УСАВРШАВАЊУ 

 

Члан 1. 

 Овом одлуком утврђују се начин и поступак обављања стручног оспособљавања и 

усавршавања, без заснивања радног односа.  

 

Члан 2. 

 Омогућава се стручно оспособљавање и усавршавање са незапосленим лицем ради 

обављања приправничког стажа и полагања стручног-приправничког испита.  

1. Свим лицима са VI (виша школа)и већим степеном стручне спреме ,  

2. лицима са завршеном средњом школом и петим степеном стручне спреме.  

3. лицима са инвалидетом са незавршеном и завршеном основном школом и већим 

степеном стручне спреме 

      4. лицима која су обавила приправнички стаж – волонтерски, али тај стаж   им није 

признат за полагање државног стручног испита или испита за добијање лиценце, услед 

промене закона или других оправданих разлога  може се омогућити поновно стручно 

оспособљавање и усавршавање ради стицања посебних знања и способности за рад у својој 

струци код одговарајућих органа, установа или предузећа до 1 године.  

5. лицима која су обавила приправнички стаж  са нижим степеном стручне спреме, а нису 

положилa државни стручни испит може се омогућити стручно оспособљавање и 

усавршавање са већим степеном стручне спреме истог занимања  с тим да после истека 

уговора о стручном оспособљавању и усавршавању у прописаном року положе државни 

стручни испит.   

 Лица из става 1. тачка1. овог члана могу закључити уговор о стручном 

оспособљавању и усавршавању, под условом  да   се воде на евиденцији незапослених код 

Националне службе за запошљавање-Експозитура у Босилеграду, да  нису обавила 

приправнички стаж или стручно оспособљавање и усавршавање, без обзира на године 

старости.  

 Лица из става 1. тачка 2,3 и 4 овог члана могу закључити уговор о стручном 

оспособљавању и усавршавању, под условом  да   се воде на евиденцији незапослених код 

Националне службе за запошљавање-Експозитура у Босилеграду најмање 6 месеци, да  

нису обавила приправнички стаж или стручно оспособљавање и усавршавање , без обзира 

на године старости.  

   

Члан 3. 

 Лица из члана 2. став 1. тачка1. ове одлуке вршиће стручно оспособљавање и 

усавршавање  у Општинској управи, јавним службама –установама и јавним предузећима 

чији је оснивач Скупштина општине  и  код директих и индиректних корисника буџета 

Републике Србије. 

 Лица из члана 2. став 1. тачка 2, 3,и 4. вршиће стручно оспособљавање и 

усавршавање код дирекног или индирекног корисника буџета општине Босилеград, 

удружењу,   спортском друштву и савезу, ако су годишњим програмом рада предвидели 

средства за ту намену (квоте и занимања) и  код дирекних и индирекних корисника буџета 

Републике Србије. 



 Лице са инвалидитетом коме је истекао уговор о стручном оспособљавању и 

усавршавању  има право да код директног или индиректног корисника, удружењу, 

спортском друштву и савезу  заснује радни однос на одређено време до годину дана, под 

условом да је послодавац  годишњим програмом рада предвидео средства за ту намену 

(квоте и занимања).“  

 

 

Члан 4. 

 Лице које је залључило уговор о стручном оспособљавању и усавршавању( у даљем 

тексту практикант) не заснива радни однос , нема систематизовано радно место и опис 

послова и не прима плату, нето надокнаду коју прима може бити мања од гарантоване 

минималне зараде за запослене , порези и доприноси који се  обрачунавају за практиканте 

нижи су од рецимо  дажбина за уговор о делу а друга права и обавезе утврђују се уговором 

који са њима закњучује функционер који руководи Општинском управом, односно 

руководилац јавне службе или установе, а средства се обезбеђују из буџета општине. 

 За сва лица која су су почели обављати приправнички стаж и она која ће се стручно 

оспособљавати и усавршавати убудуће вршиће се исплата накнаде у нето износу на 

следећи начин и то: 

 -Висина месечне накнаде за лице које је залључило уговор о стручном 

оспособљавању и усавршавању са средњом (III и IV )стручном спремом износи 12.000,00 

динара у нето износу. 

-Висина месечне накнаде за лице које је залључило уговор о стручном оспособљавању и 

усавршавању  са  V степеном стручне спреме  (специјализација на основу стручности 

средњег образовања) износи 13.000,00 динара у нето износу. 

-Висина месечне накнаде за лице које је закључило уговор о стручном 

оспособљавању и усавршавању са VI-1 степеном стручне спреме (виша школа)) износи 

14.000,00 динара у нето износу. 

 -Висина месечне накнаде за лице које је закључило уговор о стручном 

оспособљавању и усавршавању  са  VI-2 степеном стручне спреме-завршене студије првог 

степена износи 15.000,00 динара у нето износу. 

-Висина месечне накнаде за лице које је закључило уговор о стручном оспособљавању и 

усавршавању  са VII-1 степеном стручне спреме завршене студије другог степена износи 

16.000,00 динара у нето износу. 

 -Висина месечне накнаде за лице које је закључило уговор о стручном оспособљавању и 

усавршавању  са VII-2 степеном стручне спреме  (магистратура) износи 17.000,00 динара у 

нето износу. 

-Висина месечне накнаде за лице које је закључило уговор о стручном оспособљавању и 

усавршавању  са VIII степеном стручне спреме (докторат)-студије трећег степена износи 

18.000,00 динара у нето износу. 

- висина месечне накнаде за лица са инвалидетом са незавршеном и завршеном основном 

школом износи 12.000,00 динара,  а за сва остала лица висина месечне накнаде одређује се 

према степену стручне спреме као  осталим приправницима волонтерима из овог члана. 

 

 

Члан 5. 

   Ради стицања права на полагање државног- стручног испита за рад у државним 

органима, функционер који руководи органом односно руководилац јавне службе може 

продужити уговор о стручном оспособљавању и усавршавању, под истим условима као у 

члану 4. ове одлуке, ако је њихово оспособљавање и усавршавање претходним уговором 

утврђен у краћем трајању од прописаног законом. 

 Стручно оспособљавање и усавршавање за лица са средњом стручном спремом  и 

петим степеном стручне спреме траје највише 12 месеци. 

 Стручно оспособљавање и усавршавање за лица  са вишом и високом стручном 

спремом ( завршене студије првог , другог, трећег степена и магистратура) траје највише 

15 месеци.  



 

 

Члан 6. 

   По истеку  уговора о стручном оспособљавању и усавршавању лице је дужно да у 

року од 6 месеци положи државни-стручни или приправнички испит. испит. Трошкови 

полагања државног- стручног  испита са правом  на један поправни испит падају на терет 

буџета општине. Трошкови следећих излазака на испит падају на терет приправника-

волонтера.“ 

 

 

Члан 7. 

 Даном ступања на снагу ове одлуке, престаје да важи Одлука о приправницима- 

волонтерима, („Службени гласник Пчињског округа“, број  11/09,  и допуне ове Одлуке 

објављене у „Службеном гласнику града Врања“, број 6/2010, 13/2010, 4/2011, 24/2011, 

32/2011, 3/2012 и 41/2012 ).   

 

Члан 8. 

 Ова одлука ступа на снагу даном доношења, а биће објављена у „Службеном 

гласнику града Врања“. 

 

 

 

 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БОСИЛЕГРАД 

Број: 06-22/2014 

У Босилеграду, дана 29.01.2014.године 

 

 

 

 

 

                                                                                                                    ПРЕДСЕДНИК СО 

                                                                                                                      Саша Миланов   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

О Б Р А З Л О Ж Е Њ Е  

 

Правни основ за ову одлуку о стручном оспособљавању и усавршавању  садржан је 

у члану 201 Закона о раду(„Службени гласник РС“, број 24/2005, 61/2005, 54/2009 

и32/2013 ), члану 37. став 1. тачка 6. Статута општине Босилеград („Службени гласник 

Пчињског округа“ број 16/08, 20/09 и 45/2013) . 

       ОПШТИНСКА УПРАВА 


