На основу члана 20. став 4. и 5. и члана 57.став 2. Закона о социјалној заштити
(„Службени гласник Републике Србије“, број 24/2011) ,члана 37. став. 1 тачка 6. Статута
општине Босилеград („Службени гласник Пчињског округа“, број 16/08 и 20/09), а у вези са
чланом 66. и 72. став 2. Закона о запошљавању и осигурању за случај незапослености
(„Службени гласник Републике Србије“, број 36/ 09) и Одлуком о буџету општине
Босилеград за 2013. годину („Службени гласник града Врања“, број 41/2011) Скупштина
општине Босилеград на седници одржаној дана 25.02.2013. године, донела је
ОДЛУКУ
О ЗАПОШЉАВАЊУ ТЕЖЕ ЗАПОШЉИВИХ НЕЗАПОСЛЕНИХ ЛИЦА
Члан 1.
Овом одлуком утврђује се услови и начин остварења права послодавца-јавног
предузећа на субвенционисање минималне зараде и обрчунатог пореза на зараде и доприноса
за пензијско и инвалидско осигурање, ради подстицања запошљавања теже запошљивих
незапослених лица.
Члан 2.
Послодавац -јавно предузећа са седиштем у Босилеграду које запосли на одређено
време- до годину дана лице које најмање шест месеци без прекида није било у радном односу
(доказ: потврда, извод или др. надлежног државног органа) и којем до испуњења првог
услова за остваривање права на пензију, у складу са прописима о пензијском и инвалидском
осигурању, недостаје до три године (у даљем тексту: новозапослено лице ) под условом, да
почев од
01.01.2012.године није смањило број запослених, остварује право на
субвенционисање минималне зараде и обрачунатог пореза на зараде и доприноса за
пензијско и инвалидско осигурање,
док траје радни однос на одређено време
новозапосленом лицу.
Члан 3.
Ближе услове и поступaк за остваривање овог права прписује Општинско веће.
Члан 4.
Захтев за остваривање овог права подноси се Општинском већу.
Члан 5.
Административне и стручне послове за спровођење ове одлуке врши Општинска
управа.
Члан 6.
Ступањем на снагу ове одлуке престаје да важи Одлука о запошљавању теже
запошљивих незапослених лица („Службени гласник града Врања“, број 3/2012) .
Члан 7.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику
града Врања“.
СКУПШТИНА ОПШТИНА БОСИЛЕГРАД
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У Босилеграду, дана: 25.02. 2013. године
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