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На основу члана 15 ст.1. Тачка 10. и чл.72 ст.1. Тачка 1. Статута 
Општине Пећинци („Сл.лист општине Срема“ бр.29/2008 и 34/2008) и 
одредаба Акционог плана запошљавања општине Пећинци („Сл. лист 
општине Срема“ бр.29/2011)и Споразума о утврђивању међусобних 
права и обавеза у реализацији програма или мера активне политике 
запошљавања између Покрајинског секретаријата за рад, 
запошљавање и равноправност полова и општине Пећинци за 2012. 
годину број 117-10-2/2012-69 од 28.02.2012. године, Председник општине 
Пећинци објављује објављује 

ЈАВНИ ПОЗИВ
за

ангажовање лица на организовању и спровођењу
јавних радова у општини Пећинци за 2012 годину

Мера активне политике запошљавања у општини Пећинци у 2012 
години подразумева ангажовање без заснивања радног односа, 
НЕЗАПОСЛЕНИХ ЛИЦА са средњим о и основним образовањем на 
организовању и спровођењу јавних радова у општини Пећинци.  

Јавни радови се организују у областима :
-социјалним, хуманитарним и сличним активностима;
-комуналним делатностима;
-на одржавању и обнављању јавне инфраструктуре;
-на одржавању и заштити животне средине.

Мера траје до 6 месеци у зависнисти од пријављених пројеката и 
расположивих средстава.

Током трајања ове мере ОПШТИНА ПЕЋИНЦИ:
1. ангажованим лицима исплаћује новчану помоћ у месечном износу од 
18.000,00 динара за лица са средњим образовањем и 15.000,00 динара 
за лица са основним образовањем.
2. врши обрачун и уплату доприноса за случај повреде на раду и 
професионалне болести у складу са законом. 



Право учешћа по овом јавном позиву имају послодавци и 
незапослена лица са територије општине Пећинци уколико испуњавају 
услове:

-Послодавци могу бити органи локалне самоправе,месне 
заједнице,друштвене организације и установе и удружења грађана који 
имају пројекат за извођење јавних радова из области наведених у овом 
јавном позиву.

-Незапослена лица која имају основно или средње образовање и 
налазе се на евиденцији незапослених лица Општине Пећинци; 

Послодавац подноси пријава за учешће у организовању и 
спровођењу јавних радова на прописаном обрасцу;

Незапослено лице подноси оверена фотокопија дипломе (за лица 
са средњим обрразовањем) Извод из евиденције незапослених лица
и фотокопија личне карте 

Након подношења, захтеве разматра посебна Комисија и даје 
мишљење Председнику општине који ће донети одлуку о финансирању 
одобрених захтева.

Приоритет при избору имају пројекти којима се обезбеђује 
запошљавање теже запошљивих категорија незапослених лица у стању 
социјалне потребе а која се налазе на евиденцији НЗС филијала 
Пећинци 

ОПШТИНА ПЕЋИНЦИ и корисник услуга закључују уговор којим 
ће уредити међусобна права и обавезе.

Послодавац је у обавези да са ангажованим лицем закључи 
уговор о обављању јавних радова  и достави доказе о томе надлежним 
службама општине Пећинци а по окончању радова достави доказ о 
обављеним радовима.

Пријаве са потребним доказима подносе се Општинској управи 
општине Пећинци-Одељењу за друштвене делатности у року од 8 дана 
од дана објављивања овог јавног позива.

Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати.

Све информације се могу добити на телефон: 022/400-723 (лице за 
контакт начелник Одељења Д.Петковић).
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