На основу члана 43. и 59. Закона о запошљавању и осигурању за случај
незапослености („Службени гласник РС, број 36/09 88/10 и 38/15), члана 27. став 1. тачка
5. Закона о буџетском систему („Службени гласник Републике Сребије“, број број 54/09,
73/2010, 101/10 и 101/11, 93/2012, 62/2013 63/2013,142/2014, 68/2015-др. закон и 103/2015)
и на основу члана 37. став 1. тачка 6. Статута општине Босилеград („Службени гласник
Пчињског округа“, број 16/08 и „Службени гласник града Врања“, број 45/13),
Скупштина општине Босилеград на седници одржаној дана 15.06.2016. године, донела је
ОДЛУКУ
ЗА ДОДЕЛУ СУБВЕНЦИЈА ПОСЛОДАВЦИМА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ
БОСИЛЕГРАД ЗА ОТВАРАЊЕ НОВИХ РАДНИХ МЕСТА У 2016. ГОДИНУ
Члан 1.
Овом одлуком утврђују се услови начин и поступак доделе субвенција
послодавцима за отварање нових радних места у 2016.годину.
Члан 2.
Средства за доделу субвенција послодавцима за отварање нових радних места
обезбеђена су Одлуком о буџету општине Босилеград за 2016. годину, у оквиру главе 4,
програм 3
локални економски развој, функција 470,позиција 163, економска
класификација 454.
Расподела средстава вршиће се на основу расписаног јавног позива од стране
Локалног савета за запошљавање.
Члан 3.
Ближе услове утврдиће Општинско веће, а захтев са потребном документацијом
подноси се Локалном савету за запошљавање.
Члан 4.
Субвенције за отварање нових радних места додељује се послодавцима који
отварају до 50 нових радних места.
Висина субвенције по новозапосленом лицу износиће 24.000,00 динара на
годишњем нивоу, а исплата ће се вршити тромесечно, под условом да послодавац не
користи субвенције државе или неке друге врсте субвенција и да новозапосленом лицу
исплаћује минималну зараду.
Члан 5.
Корисник средстава субвенције дужан је да заснује радни однос, закључи уговор о
раду са незапосленим лицем, на неодређено време са пуним радним временом у трајању
најмање 24 месеца и да средства из субвенције не користи за обрачун минималне зараде
прописане законом.
У случају да послодавац не испоштује услове из претходног става истог члана и то:
- раскине уговор о раду пре истека рока,
- средства искористи ненаменски,
- и у прописаном року не достави доказе о наменској употреби средства
дужан је да врати износ субвенција, увећан за износ законом утврђене камате.
Члан 6.
Коначну одлуку о додели субвенције послодавцима за отварање нових радних
места доноси Општинско веће нa предлог Локaлног светa за зпошљавње.
Члан 7.
Закључивање уговора врши овлашћено лице локалног савета за запошљавање,
председник Општине и послодавац.
Члан 8.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику
града Врања“.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БОСИЛЕГРАД
Број: 06-249/2016
У Босилеграду, дана 15.06.2016. године
ПРЕДСЕДНИК
Славчо Владимиров

Образложење
Правни основ за доношење ове одлуке садржан је у члана 43. и 59. Закона о
запошљавању и осигурању за случај незапослености („Службени гласник РС, број 36/09
88/10 и 38/15), члану 27. став 1. тачка 5. Закона о буџетском систему („Службени
гласник Републике Сребије“, број54/09, 73/2010, 101/10 и 101/11, 93/2012, 62/2013
63/2013,142/2014, 68/2015-др. закон и 103/2015).

Циљ који се жели постићи овом одлуком је подстицање послодаваца за
отварање нових радних места, како би се смањио број незапослених на територији
општине.
Одлуком о буђету општине Босилеград за 2016. годину предвиђена су
средства за ту намену у износу од 1.800.000,00 динара.

