На основу члана 41. и 59. Закона о запошљавању и осигурању за случај
незапослености („Сл. гласник РС“ број 36/2009 и 88/2010), a у складу са Локалним акционим
планом запошљавања Општине Куршумлија за 2016. годину бр. I-02-184/2015 од
24.12.2015. године и Одлуке општинског Већа бр. II-02-17-13/2016 од 29.01.2016. године
општина Куршумлија доноси

ОДЛУКУ О РАСПИСИВАЊУ
ЈАВНОГ ОГЛАСА ПОСЛОДАВЦИМА
ЗА АНГАЖОВАЊЕ ЛИЦА НА ОРГАНИЗОВАЊУ И СПРОВОЂЕЊУ
ЈАВНИХ РАДОВА У ОПШТИНИ КУРШУМЛИЈА ЗА 2016. ГОДИНУ
ОСНОВНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ
Мере активне политике запошљавања у општини Куршумлија у 2016. години подразумевају
ангажовање незапослених лица са основним, средњим, вишим и високим образовањем на
организовању и спровођењу јавних радова у општини Куршумлија са заснивањем уговорног
односа по основу уговора код изабраног послодавца.
Јавни радови се организују у циљу запошљавања првенствено теже запошљивих
назапослених лица и незапослених у стању социјалне потребе, очувања и унапређења
радних способности незапослених.
Јавне радове спроводи послодавац – извођач јавног рада који ће бити изабран на основу
јавног позива.
Максимална дужина трајања јавног рада је 6 месеци.
Послодавац - извођач јавног рада подноси пријаву за спровођење јавног рада који садржи
опис активности јавног рада (термин план), број и структуру лица која се запошљавају.
Пријаве у погледу испуњености услова сагледава општина Куршумлија у сарадњи са НСЗ.
Јавни радови се могу организовати и спроводити у области:
-

Социјалних и хуманитарних делатности: здравствено-васпитне активности –
превенција и помоћ старима, социјално угроженим лицима, особама са
инвалидитетом.
НАМЕНА И ВИСИНА СРЕДСТАВА

За спровођење јавног рада општина Куршумлија исплаћује послодавцу – извођачу јавног
рада, преко Националне службе за запошљавање, средства за:
-

Зараду незапосленим лицима у висини минималне зараде (утврђени износ нето зараде
за месец у моменту доношења Одлуке о расписивању огласа увећан за припадајуће порезе

-

и доприносе а која не може бити нижа од минималне зараде утврђене у складу са
прописима о раду),
Порезе на лична примања,
Неопходне материјалне трошкове.
ПОДНОШЕЊЕ ПРИЈАВА

Право учествовања у јавном позиву имају:
1) Органи јединицe локалне самоуправе,
2) Јавне установе и јавна предузећа чији је оснивач општина Куршумлија,
3) Невладине организације из области здравствено васпине активности – превенција и
помоћ старима, социјално угроженим лицима, особама са инвалидитетом - корисници
буџетских средстава са седиштем на територији општине Куршумлија.
Право на доделу средстава односно исплату накнаде ангажованим назапосленим лицима за
спровођење јавног рада послодавац може да оствари под условом да испуњава следеће
критерујуме:
-

Да има седиште на територији општине Куршумлија,
Да запошљава незапосленог који има пребивалиште на територији општине
Куршумлија и пријављен је на евиденцији Националне службе за запошавање,
Да је у пријави за јавне радове навео детаљан опис и динамику активности јавног
рада.

Право на ангажовање код одабраног послодавца незапослено лице да оствари под условом:
-

Да има пребивалиште на територији општине Куршумлија,
Да се налази на евиденцији НСЗ,
Да испуњава и друге услове према захтевима послодавца (искуство у обављању истих
и сличних послова, евалуација евентуалног претходног ангажовања на истим или
сличним радовима и сл.).

Послодавац подноси следећу документацију:
-

Пријава за јавне радове на прописаном обрасцу
Фотокопија решења надлежног органа о упису у регистар, уколико подносилац
пријаве није регистрован у АПР,
Потврда из банке да нису у блокади.

Образац се може добити у општинској управи.
ДОНОШЕЊЕ ОДЛУКЕ
Након подношења захтева ЛСЗ Куршумлија ће, након стручне оцене испуњености услова
послодавца од стране НСЗ, дати своје Мишљење председнику Општине и Предлог Одлуке о
финансирању одобрених захтева у складу са ЛАПЗ за 2016. годину.

Председник општине доноси Одлуку о финансирању одобрених захтева у оквиру мера
активне политике запошљавања у општини Куршумлија за 2016. годину, узимајући у обзир
процену важности поднетог захтева за локално тржиште рада у општини Куршумлија.
Општина Куршумлија и корисник закључују уговор којим ће уредити међусобна права и
обавезе.
ОБАВЕЗА ПОСЛОДАВЦА
1. Да након достављања Одлуке у року од 3 дана закључи Уговор са општином
Куршумлија.
2. Да са ангажованим лицем закључи уговор у предвиђеном трајању у зависности од
утврђене мере активне политике запошљавања у року од 10 дана од дана закључења
Уговора са општином Куршумлија.
3. Да запосленог – ангажованог на спровођењу јавног рада задржи у уговорном односу у
дужини трајања уговорне обавезе.
4. Да у случају престанка уговорне обавезе ангажованог лица пре истека уговорне
обавезе о томе обавеси општину Куршумлија и да у року од 8 дана од дана престанка
уговорне обавезе закључи уговор са другим незапосленим лицем за преостало време
трајања уговора.
5. Да се придржава одредаба Правилника о мерилима, критеријумима и ближим
условима за партиципацију корисника и сродника обавезних на издржавање у
трошковима помоћи у кући за особе са инвалидитетом и стара лица.
6. Да ЛСЗ Куршумлија, односно служби општине Куршумлија задуженој за праћење
спровођење мера активне политике запошљавања, омогући контролу реализације
уговорних обавеза и да по окончању програма достави извештај о извршеним
радовима.
НСЗ пружа комплетну стручну помоћ овлашћеном лицу локалне самоуправе у смислу
прећења остваривања обавеза послодаваца, и евентуалног предузимања потребних мера
ради испуњења тих обавеза.
ОСТАЛЕ ИНФОРМАЦИЈЕ
Заинтересовани послодавци подносе захтев општини Куршумлија преко писарнице
општине Куршумлија непосредно или преко поште.
Рок за подношење захтева по овом јавном позиву је 7 дана од дана објављивања.
Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати.
Јавни оглас ће бити објављен на огласној табли општине Куршумлија и званичној интернет
презентацији општине Куршумлија www.kursumlija.org.

Број: II-02-17-13/2016
У Куршумлији, дана 29.01.2016. године
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ КУРШУМЛИЈА
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНСКОГ ВЕЋА
Радољуб Видић, дипл.ецц.
_________________________________________

