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На пснпву шлана 43. и 51. Закпна п заппщљаваоу и псигураоу за слушај незаппсленпсти,
шлана 11. Ппкрајинске скупщтинске пдлуке п бучету АП Впјвпдине за 2020. гпдину, у складу са
Уредбпм п средствима за ппдстицаое прпграма или недпстајућег дела средстава за финансираое
прпграма пд јавнпг интереса кпја реализују удружеоа (у даљем тексту: Уредба), Ппкрајинским
акципним планпм заппщљаваоа у Аутпнпмнпј ппкрајини Впјвпдини за
2020. гпдину и
Правилникпм п дпдели средстава за финансираое спрпвпђеоа јавних радпва на теритприји
Аутпнпмне ппкрајине Впјвпдине за 2020. гпдину, Ппкрајински секретаријат за привреду и туризам
(у даљем тексту: Секретаријат), дана 06.03.2020. гпдине расписује

ЈАВНИ KПНКУРС ЗА ФИНАНСИРАОЕ СПРПВПЂЕОА ЈАВНИХ РАДПВА НА ТЕРИТПРИЈИ
АП ВПЈВПДИНЕ У 2020. ГПДИНИ
БРПЈ: 144-401-1405/2020-01
Циљ Јавнпг кпнкурса је раднп ангажпваое незаппсленпг и незаппсленпг у стаоу спцијалне
пптребе, пшуваоа и унапређеоа радних сппспбнпсти незаппслених, кап и пствариваое пдређенпг
друщтвенпг интереса.
ВИСИНА И НАМЕНА СРЕДСТАВА
Секретаријат дпдељује средства у укупнпм изнпсу пд 5.000.000,00 динара.
Средства намеоена за спрпвпђеое јавнпг рада, кпји мпже трајати најдуже шетири месеца,
кпристе се за:
1. исплату накнаде за пбављен ппсап лицима ангажпваним на јавним радпвима пп пснпву
угпвпра п привременим и ппвременим ппслпвима, у висини дп 22.000,00 динара пп лицу, на
месешнпм нивпу за пун фпнд радних шаспва, пднпснп сразмернп времену раднпг
ангажпваоа на месешнпм нивпу; кпја се увећава за припадајући ппрез и дппринпсе за
пбавезнп спцијалнп псигураое. Наведена накнада пбухвата и трпщкпве дпласка и пдласка
са рада.
2. накнаду трпщкпва спрпвпђеоа јавних радпва, у свим пбластима спрпвпђеоа, у висини:
•
1.000,00 динара пп лицу, за јавне радпве кпји трају месец дана;
•
1.500,00 динара пп лицу, за јавне радпве кпји трају два месеца;
•
2.000,00 динара пп лицу, за јавне радпве кпји трају три и шетири месеца.
ПРАВП И УСЛПВИ УЧЕШЋА
Правп ушещћа на Јавнпм кпнкурсу за прганизпваое спрпвпђеоа јавних радпва, на кпјима се
ангажују незаппслена лица, имају удружеоа кпја имају статус правнпг лица, пднпснп уписана су у
Регистар кпји впди Агенција за привредне регистре.
ППТРЕБНА ДПКУМЕНТАЦИЈА
Услпви и дпкументација за ппднпщеое захтева, ппступак дпнпщеоа пдлуке, кап и сва друга
питаоа пд знашаја за реализацију Јавнпг кпнкурса, прпписани су Уредбпм и Правилникпм, кпји је
дпступан на сајту www.spriv.vojvodina.gov.rs
КРИТЕРИЈУМИ ЗА ДПДЕЛУ СРЕДСТАВА
Критеријуми за дпделу средстава прпписани су Уредбпм и Правилникпм.
ППДНПШЕОЕ ЗАХТЕВА СА БИЗНИС ПЛАНПМ
Пријава за спрпвпђеое јавнпг рада ппднпси се у три примерка, неппсреднп или путем
ппщте надлежнпј Филијали НСЗ, на прпписанпм пбрасцу, кпји се мпже дпбити у свакпј

прганизаципнпј јединици Наципнaлне службе за заппщљаваое или преузети на сајту
www.spriv.vojvodina.gov.rs или www.nsz.gov.rs
Одлука п дпдели средстава се пбјављује на интернет страници Секретаријата, пгласнпј табли
надлежнe ФилијалЕ НСЗ и на ппрталу е-Управе.
Све дпдатне инфпрмације мпгу се дпбити у свакпј прганизаципнпј јединици Филијале НСЗ и
Секретријату на брпјеве 021/487-4313, свакпг раднпг дана пд 10,00 дп 14,00 шаспва.
Рпк за ппднпшеое захтева је 21.03.2020. гпдине.

