На основу члана 43. став 1. тачка 5. Закона о запошлавању и осигурању за случaј
незапослености (''Сл. гласник РС'', бр. 36/09, 88/10 и 38/2015), у складу са Националним
акционим планом запошљавања и Локалним акционим планом запошљавања општине
Сента за 2016. годину

ОПШТИНА СЕНТА
расписује
ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ ПРОГРАМА ОРГАНИЗОВАЊА ЈАВНИХ
РАДОВА ОД ИНТЕРЕСА ЗА ЛОКАЛНУ САМОУПРАВУ
У 2016. ГОДИНИ

I ОСНОВНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ
Јавни радови су мера активне политике запошљавања која предвиђа одобравање средстава
за запошљавање незапослених лица са евиденције Националне службе за запошљавање (у
даљем тексту: Национална служба) и подразумева спровођење активности које предузима
послодавац - извођач јавног рада, а које имају за циљ остварење одређеног друштвеног
интереса.
Јавне радове спроводи послодавац - извођач јавног рада, кога одређује Локална
самоуправа на основу јавног позива.
Право пријаве на јавни позив имају: установе, привредна друштва, предузетници, задруге,
друштвене организације и удружења грађана.
Послодавац - извођач јавног рада подноси пријаву за спровођење јавног рада која садржи
опис активности јавног рада (термин план) и број лица која се запошљавају.
Jавни позив jе отворен 10 дана од дана обjављивања на сајту и огласној табли општине
Сента и на огласној табли Националне службе за запошљавање.
II ОБЛАСТИ СПРОВОЂЕЊА
Јавни радови се могу организовати и спроводити у областима:
1. социјалних делатности: на пољу социјалних услуга - помоћ у кући, ангажовањем
геронто-домаћица
за 8 (осам) незапослена лица у трајању од 5 месеци, почев од 01.08.2016. године.

III НАМЕНА И ВИСИНА СРЕДСТАВА
За спровођење јавног рада Општина Сента исплаћује послодавцу - извођачу јавног рада
средства за:
- зараду незапосленим лицима,
- трошковe спровођења јавних радова
Средства намењена за спровођење јавних радова из области социјалних делатости у
укупном износу од 1.290.955,00 динара користе се за:
1. исплату бруто зараде по незапосленим лицима укљученим у јавне радове у
укупном износу од 30.273,87 динара;
2. накнаду трошкова спровођења јавних радова по лицу за сваки месец ангажовања
у висини од:
- 2.000,00 динара.
Послодавац - извођач јавног рада у обавези је да обезбеди исплату свих обавеза у складу
са законом, а које не сноси општинa Сента.
IV ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА
Услови
Право на доделу средстава за спровођење јавног рада послодавац може да оствари под
условом да:
- запошљава незапослено лице са евиденције Националне службе за запошњавање
- да је у пријави за јавне радове навео детаљан опис и динамику активности јавног
рада (термин план);
- је измирио уговорне обавезе према Локалној самоуправи,Националној служби и
АПВ осим за обавезе чија је реализација у току.
- да располаже са искуством на пољу организовања јавних радова у области социјалне
заштите на територији општине Сента
Послодавац са Националном службом за запошлавање врши селекцију незапослених лица
која ће бити укључена у програм.
Документација за подношење пријаве:
- пријава за јавне радове на прописаном обрасцу;
- фотокопија решења надлежног органа о упису у регистар, уколико подносилац
пријаве није регистрован у АПР;

- списак лица корисника услуга - за подносиоце јавних радова из области социјалних
и хуманитарних делатности;
- интерни програм обуке послодавца или програм образовне установе – уколико
послодавац извођач јавног рада организује обуку;
Општина Сента задржава право да тражи и друге доказе релевантне за одлучивање о
захтеву подносиоца.
Приликом избора послодавца за спровођење јавних радова Општина Сента вреднује обим
и квалитет планираних радова по програму послодавца, ,као и раније искуство на пољу
извршења истих или сличних послова.
Начин подношења захтева
Захтев за учешће у програму подноси се Општини Сента за послодавце чије је седиште
или представништво налази на територији општине Сента. Захтеви за доделу средстава
подносе се искључиво на јединственом конкурсном обрасцу (са прилозима) општине
Сента. Комплетна конкурсна документација може се преузети од 09. јуна 2016. године на
званичној web адреси општине Сента www.zenta-senta.co.rs.
Захтеви се достављају путем поште на адресу: Општина Сента ''За јавни позив за јавне
радове у области социјалних делатности у 2016. год.“, Главни трг 1, 24400 Сента, или
се подносе лично, предајом на шалтеру „Б“ Пријемне канцеларије општине Сента.
Рок за подношење пријава је 23. јун до 14 часова
Општина Сента задржава право да од подносиоца захтева, по потреби, затражи додатну
документацију и информације, односно да за доделу средстава одреди испуњење
потребних услова.
Неблаговремене или непотпуне пријаве неће бити разматране.
Општина Сента ће о резултатима Јавног позива писмено обавестити подносиоце захтева.
Заинтересована лица додатне информације у вези са реализацијом Јавног позива
могу добити у Општинској управи општине Сента на телефон 024/655-461.

