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На пснпву шлана 59.Закпна п заппщљаваоу и псигураоу за слушај незаппсленпсти («Сл. гласник 
РС», брпј 36/2009 и 88/2010 и 38/2015) и у складу са Лпкалним акципним планпм заппщљаваоа 
ппщтине Нпви Кнежевац за 2016. гпдину, (усвпјеним Одлукпм III-06-1/125-7 пд 22.12.2015. гпдине)  дана 
18.03.2016. гпдине у Нпвпм Кнежевцу 

 
 
 
 

 

 

ППШТИНА НПВИ КНЕЖЕВАЦ  

расписује 

ЈАВНИ КПНКУРС 

 ЗА ПРГАНИЗПВАОЕ СПРПВПЂЕОА ЈАВНИХ РАДПВА 

 НА ТЕРИТПРИЈИ ППШТИНЕ НПВИ КНЕЖЕВАЦ 

 У 2016. ГПДИНИ 
 

I ПСНПВНЕ ИНФПРМАЦИЈЕ 

Јавни радпви су мера активне пплитике заппщљаваоа кпја предвиђа пдпбраваое средстава за заппщљаваое 

незаппслених лица са евиденције Наципналне службе за заппщљаваое (у даљем тексту: Наципнална служба) и 

ппдразумева спрпвпђеое активнпсти кпје предузима ппслпдавац - извпђаш јавнпг рада, а кпје имају за циљ 

пствареое пдређенпг друщтвенпг интереса (нпр. превенција и ппмпћ старима, санација дивљих деппнија, 

уређеое и изградоа путева и др.).  

Јавни радпви се прганизују у циљу заппщљаваоа првенственп теже заппщљивих незаппслених лица и 

незаппслених у стаоу спцијалне пптребе, пшуваоа и унапређеоа радних сппспбнпсти незаппслених.  

Укупна средства ппредељена пд стране Опщтине пп пвпм кпнкурсу  изнпсе 750.000,00 динара. 

Јавне радпве спрпвпди ппслпдавац - извпђаш јавнпг рада, кпга пдређује Кпмисија за спрпвпђеое Лпкалнпг 

акципнпг плана заппщљаваоа за 2016. гпдину на пснпву Јавнпг кпнкурса. 

Дужина трајаоа јавнпг рада је максималнп 5 месеци. 

Ппслпдавац - извпђаш јавнпг рада ппднпси пријаву за спрпвпђеое јавнпг рада кпја садржи ппис активнпсти јавнпг 

рада (термин план) и брпј лица кпја се заппщљавају.  
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II НАМЕНА И ВИСИНА СРЕДСТАВА 

 За спрпвпђеое јавнпг рада Опщтина Нпви Кнежевац исплаћује ппслпдавцу - извпђашу јавнпг рада средства за: 

 - зараду незаппсленим лицима,  

 - трпщкпве дпласка и пдласка са рада незаппслених лица и 

 - трпщкпвe спрпвпђеоа јавних радпва  

Средства намеоена за спрпвпђеое јавних радпва кпристе се за:  
 

1.  исплату нетп зараде незаппсленим лицима укљушеним у јавне радпве, у висини пд:  

     - 22.000,00 динара увећане за изнпс припадајућих ппреза и дппринпса, за лица са  I, II, III и IV  

       степенпм струшне  спреме; 

   - 24.000,00 динара увећане за изнпс припадајућих ппреза и дппринпса, за лица са V, VI и VII 

       степенпм струшне спреме;  

 

2.  накнаду трпшкпва дпласка и пдласка са рада незаппслених лица укљушених у јавне радпве, у висини дп   

      1.500,00 динара пп лицу за сваки месец ангажпваоа. 

 

 3. накнаду трпшкпва спрпвпђеоа јавних радпва пп лицу за сваки месец ангажпваоа у висини пд:  

    - 1.500,00 динара за спрпвпђеое јавних радпва у пбласти спцијалних, хуманитарних, културних делатнпсти и    

      спрпвпђеое јавних радпва у пбласти пдржаваоа и пбнављаоа јавне инфраструктуре и пдржаваоа и защтите   

      живптне средине и прирпде. 

 

Трпщкпви спрпвпђеоа јавних радпва исплаћују се у целпсти за претхпдни месец, накпн ппднпщеоа кпмплетне 

дпкументације (захтева за пренпс средстава, извещтај п спрпвпђеоу јавнпг рада и другп)пд стране ппслпдавца.  

 4. Накнада трпшкпва прганизпваоа пбуке  

У зависнпсти пд врсте и слпженпсти ппслпва кпје пбухвата јавни рад, за спрпвпђеое пдређених јавних радпва 

мпже се прганизпвати пбука у тпку трајаоа јавнпг рада, пп интернпм прпграму ппслпдавца или прпграму 

пбразпвне устанпве, а трпщкпве за спрпвпђеое те пбуке снпси ппслпдавац. 

Ппслпдавац - извпђаш јавнпг рада у пбавези је да пбезбеди исплату свих пбавеза у складу са закпнпм, а кпје не 

снпси Опщтина Нпви Кнежевац, и тп: трпщкпве дпласка и пдласка са рада у препсталпм изнпсу дп висине цене 

превпзне карте у јавнпм превпзу, трпщкпве минулпг рада, накнаду зараде у перипду кприщћеоа гпдищоег 

пдмпра, евентуалну разлику између минималне цене рада и висине нетп зараде утврђене пвим јавним 

кпнкурспм.  

III ПБЛАСТИ СПРПВПЂЕОА 

 Јавни радпви се мпгу прганизпвати и спрпвпдити у пбластима: 

 - спцијалних, хуманитарних, културних и других делатнпсти: 

 здравственп васпитне активнпсти – превенција и ппмпћ старима, спцијалнп угрпженим лицима, пспбама са 

инвалидитетпм, защтита и oшуваое културнпг наслеђа и археплпщких налазищта, ппслпви у ппзприщнпј, 

музејскпј, библиптешкпј и туристишкпј делатнпсти, ппслпви ажурираоа база ппдатака и други ппслпви; 
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 - пдржаваоа и пбнављаоа јавне инфраструктуре:  

уређеое и изградоа путева и путних ппјасева, насипа, канала, пруга, мпстпва, рекпнструкција канализаципне и 

впдпвпдне мреже и других пбјеката пд ппщтег интереса, уређеое месних заједница, уређеое рпмских насеља – 

ппбпљщаое услпва станпваоа и други ппслпви; 

 - пдржаваоа и заштите живптне средине и прирпде:  

санација дивљих деппнија, шищћеое и пдржаваое пбала река, језера, канала, пдвпда, јавних ппврщина, 

ппщумљаваое, развпј екплпщких ппседа, шуваое и защтита щума, река и језера, развпј сепскпг ппдрушја, 

мпнтажа и пдржаваое ппреме у паркпвима и јавним дешијим игралищтима, ппмпћ за усппстављаое нпвих 

деппнија – лпкација за сакупљаое и пдвпђеое птпада и други ппслпви. 
 

IV ППДНПШЕОЕ ПРИЈАВЕ 

Правп ушествпваоа у ппступку спрпвпђеоа јавних радпва имају:  

-  oргани теритпријалне аутпнпмије и пргани јединице лпкалне самппуправе 

-  јавне устанпве и јавна предузећа 

 - привредна друщтва 

 - предузетници 

 - задруге  

 - друщтвене прганизације 

 - удружеоа грађана. 

Услпви  

Правп на дпделу средстава за спрпвпђеое јавнпг рада ппслпдавац мпже да пствари ппд услпвпм да: 

 - заппщљава првенственп незаппсленпг кпји се теже заппщљава или незаппсленпг у стаоу  спцијалне пптребе;  

-  је у пријави за јавне радпве навеп детаљан ппис и динамику активнпсти јавнпг рада (термин план);  

-  да уреднп измирује пбавезе пп пснпву ппреза и дппринпса за пбавезнп спцијалнп псигураое.  

Дпкументација за ппднпшеое пријаве:  

 -  пријава за јавне радпве на прпписанпм пбрасцу;  

 -  фптпкппија рещеоа надлежнпг пргана п упису у регистар, укпликп ппднпсилац пријаве није  

    регистрпван у АПР; 

  - списак лица кприсника услуга - за ппднпсипце јавних радпва из пбласти спцијалних и  

    хуманитарних делатнпсти; 

  - интерни прпграм пбуке ппслпдавца или прпграм пбразпвне устанпве – укпликп ппслпдавац  

    извпђаш јавнпг рада прганизује пбуку; 

  - дпказ п ушещћу у финансираоу, укпликп се спрпвпђеое јавних радпва финансира пд стране   

    надлежнпг пргана теритпријалне аутпнпмије, лпкалне сампуправе или из других извпра.  

Опщтина Нпви Кнежевац, задржава правп да траже и друге дпказе, релевантне за пдлушиваое п пдпбраваоу 

спрпвпђеоа јавних радпва.  

Начин ппднпшеоа пријаве  

Пријава за спрпвпђеое јавнпг рада ппднпси се, у два примерка,  у писарници ппщтинске управе Опщтине Нпви 

Кнежевац са назнакпм Опщтинскпј кпмисији за спрпвпђеое Лпкалнпг акципнпг плана заппщљаваоа ппщтине 

Нпви Кнежевац за 2016. гпдину/Јавни кпнкурс за прганизпваое спрпвпђеоа јавних радпва на теритприји 

ппщтине Нпви Кнежевац у 2016. гпдини, Краља Петра I Карађпрђевића 1, лишнп или путем ппщте, на типскпм 

пбрасцу кпји се мпже преузети са сајта Опщтине. 
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V ДПНПШЕОЕ ПДЛУКЕ 

Одлука п пдпбраваоу спрпвпђеоа јавних радпва дпнпси се на пснпву прпвере и бпдпваоа ппднетих пријава за 

спрпвпђеое јавних радпва.  

Прпвера ппднетих пријава 

Опщтинска кпмисија за спрпвпђеое Лпкалнпг Акципнпг плана заппщљаваоа ппщтине Нпви Кнежевац за 2016. 

гпдину врщи прпверу ппднетих пријава, пднпснп прпверу испуоенпсти услпва јавнпг кпнкурса и прилпжене 

дпкументације. 

 Пријаве кпје не испуоавају услпве предвиђене јавним кпнкурспм неће се даље разматрати. 

 Бпдпваое ппднетих пријава  

Приликпм бпдпваоа пријаве за јавне радпве узимају се у пбзир следећи критеријуми: пбласт спрпвпђеоа, 

дужина трајаоа јавнпг рада, укупан планирани брпј незаппслених лица, ушещће лпкалне сампуправе или пргана 

теритпријалне аутпнпмије, пцена пстварене сарадое са извпђашем јавнпг рада пп претхпдним кпнкурсима и 

прпцена важнпсти ппднете пријаве за спрпвпђеое јавнпг рада за лпкалнп тржищте рада. 

Бпдпвна листа се пбјављује на сајту Опщтине Нпви Кнежевац у тпку трајаоа Јавнпг кпнкурса.  

Лпкална сампуправа задржава правп да приликпм пдлушиваоа пп ппднетпј пријави изврщи кпрекцију дужине 

трајаоа и/или брпја лица, у складу са распплпживим изнпспм средстава кпји је ппредељен за пву намену.  

Пдлука п пдпбраваоу спрпвпђеоа јавних радпва 

Одлуку п пдпбраваоу спрпвпђеоа јавних радпва дпнпси ппщтинска Кпмисија за спрпвпђеое Лпкалнпг Акципнпг 

плана заппщљаваоа ппщтине Нпви Кнежевац за 2016. гпдину. 

VI ЗАКЉУЧИВАОЕ УГПВПРА 

 Лпкална сампуправа и ппслпдавац - извпђаш јавнпг рада закљушују угпвпр кпјим се уређују међуспбна права и 

пбавезе. 

 Дпкументација за закључиваое угпвпра:  

 -  угпвпри п раду са незаппсленим лицима на пдређенп време 

 -  средствп пбезбеђеоа угпвпрних пбавеза  

 - пптврда банке п птвпренпм наменскпм рашуну (за јавне устанпве) 

 - картпн деппнпваних пптписа и  

 - термин план – укпликп је у ппступку разматраоа пријаве за спрпвпђеое јавнпг рада изврщена  кпрекција брпја   

   лица и/или дужина трајаоа прпјекта. 

 Ппшеткпм спрпвпђеоа јавнпг рада сматра се датум пријаве на псигураое, пднпснп ппшетак рада првпг лица    

ангажпванпг на јавнпм раду.  

Датум засниваоа раднпг пднпса кпји је наведен у угпвпру п раду не мпже бити пре датума закљушеоа угпвпра п 

спрпвпђеоу јавнпг рада, нити накпн 30 дана пд дана дпнпщеоа Одлуке п пдпбраваоу спрпвпђеоа јавних 

радпва. 
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Средства пбезбеђеоа угпвпрних пбавеза 

 

 1. ЗА ПРЕДУЗЕТНИКА:  

- две истпветне бланкп лишне менице са једним жирантпм, са менишним пвлащћеоем. 
  

2. ЗА ПРАВНП ЛИЦЕ:  

- две истпветне бланкп сплп менице, са менишним пвлащћеоима.  
 

У слушају да је ппслпдавац - извпђаш јавнпг рада кприсник бучетских средстава и није у мпгућнпсти да прилпжи 

меницу, кап средствп пбезбеђеоа угпвпрних пбавеза прилаже се изјава пдгпвпрнпг лица да су пбезбеђени сви 

предуслпви за реализацију јавнпг рада.  

 

Жирант мпже бити свакп ппслпвнп сппспбнп физишкп лице, не старије пд 65 гпдина, кпје има редпвна месешна 

примаоа на име зараде или пензије, независнп пд висине примаоа, кап и физишкп лице кпје сампсталнп пбавља 

свпју делатнпст (предузетник).  

 

VII ПБАВЕЗЕ ИЗ УГПВПРА 

Ппслпдавац - извпђаш јавнпг рада у пбавези је да: 

-  Заппсленпг ангажпванпг на спрпвпђеоу јавнпг рада, задржи у раднпм пднпсу најмаое у дужини трајаоа 

   угпвпрене пбавезе. У слушају престанка раднпг пднпса заппсленпг, ппслпдавац је у пбавези да, у рпку пд 30 дана 

   пд дана престанка раднпг пднпса, заснује радни пднпс на пдређенп  време са другим незаппсленим лицем за 

   прпсталп време трајаоа угпвпра; 

-  Организује защтиту и безбеднпст на раду заппслених, у складу са закпнпм и захтевпм стандарда за кпнкретне 

   ппслпве јавнпг рада; - месешнп врщи исплату зарада заппсленима у закпнским  рпкпвима на текући рашун лица; 

-  Месешнп врщи исплату накнаде трпщкпва за дплазак и пдлазак са рада заппсленима ангажпваним на 

   спрпвпђеоу јавнпг рада; 

- Лпкалнпј сампуправи дпставља дпказе п уплати ппреза и дппринпса за пбавезнп спцијалнп псигураое за 

  заппслене ангажпване на спрпвпђеоу јавнпг рада; 

- Лпкалнпј сампуправи дпставља дпказе п утрпщку пренетих средстава за трпщкпве зараде, пдласка и дпласка са 

  рада и спрпвпђеоа јавнпг рада; 

- Дпстави фптпкппију пптврде/сертификата п стешеним кпмпетенцијама лица на спрпвпђеоу јавнпг рада накпн 

  заврщене пбуке; 

- Лпкалнпј сампуправи пмпгући кпнтрплу реализације угпвпрних пбавеза и увид у сву пптребну  дпкументацију и 

  тпк спрпвпђеоа јавнпг рада; 

-  Обавести лпкалну сампуправу п свим прпменама кпје су пд знашаја за реализацију угпвпра  у рпку пд псам дана 

   пд дана настанка прпмене. У слушају да ппслпдавац - извпђаш јавнпг рада не реализује пбавезе дефинисане 

   угпвпрпм, дужан је да врати исплаћена средства увећана за закпнску затезну камату пд 

   датума пренпса средстава, у складу са угпвпрпм. 
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VIII. ПСТАЛЕ ИНФПРМАЦИЈЕ 

Пријава за спрпвпђеое јавнпг рада ппднпси се, у два примерка, у писарници ппщтинске управе Опщтине Нпви 

Кнежевац са назнакпм Опщтинскпј кпмисији за спрпвпђеое Лпкалнпг акципнпг плана заппщљаваоа ппщтине 

Нпви Кнежевац за 2016. гпдину/Јавни кпнкурс за прганизпваое спрпвпђеоа јавних радпва на теритприји 

ппщтине Нпви Кнежевац у 2016. гпдини, Краља Петра I Карађпрђевића 1, лишнп или путем ппщте, на типскпм 

пбрасцу кпји се мпже преузети са сајта Опщтине. 

Непптпуна дпкументација неће се узимати у разматраое. 

 Рпк за ппднпшеое пријаве истиче накпн 7 дана пд дана пбјављиваоа. 

 

 

 

У Нпвпм Кнежевцу                                                                                                                      Председник Ппштине 

18.03.2016. гпдине                                                                                                                             Драган Бабић с.р.                            

                                                                                                                     


