На основу члана 56. Покрајинске скупштинске одлуке о покрајинској управи („Службени
лист АПВ“, број 40/12-пречишћен текст) и члана 10. Покрајинске скупштинске одлуке о буџету АП
Војводине за 2014. годину („Службени лист АПВ“, број 50/13), a у складу са чланом 59. Закона о
запошљавању и осигурању за случај незапослености („Службени гласник РС“, број 36/09 и 88/10)
и Покрајинским акционим планом запошљавањa у Аутономној Покрајини Војводини за 2014.
годину, Покрајински секретаријат за привреду, запошљавање и равноправност полова расписује
ЈАВНИ ПОЗИВ
ЈЕДИНИЦАМА ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ НА ТЕРИТОРИЈИ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ,
ЗА ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ ПРОГРАМА ИЛИ МЕРА АКТИВНЕ ПОЛИТИКЕ
ЗАПОШЉАВАЊА У 2014. ГОДИНИ
133-401-753/2014
Покрајински секретаријат за привреду, запошљавање и равноправност полова (у даљем
тексту: Покрајински секретаријат), у складу са Покрајинским акционим планом запошљавањ у АП
Војводини за 2014. годину, суфинансира градове и општине на територији АП Војводине (у
даљем тексту: Локалне самоуправе)
у укупном
износу од 162.000.000,00 динара
(словима:стошездесетдвамилионадинара) за програме или мере активне политике
запошљавања, у складу са Локалним акционим планом запошљавања, и то за:
•
•
•
•

стручну праксу;
запошљавање приправника;
обуке у професионалним и радним вештинама;
јавне радове.

ЦИЉЕВИ ФИНАНСИРАЊА
•

•
•
•
•
•
•
•

подизање капацитета Локалних самоуправа кроз учешће у обазбеђивању дела средстава
за финасирање програма или мера активне политике запошљавања у Локалној
самоуправи;
повећање запослености,
социјална инклузија,
укључивање незапослених лица у програме обука у професионалним и радним
вештинама,
подршка смањењу неформалног рада,
унапређење социјалног дијалога и јачање улоге социјалних партнера,
подршка равноправности полова у погледу запошљавања и зарада,
подстицање запошљавања теже запошљивих категорија и др.

УСЛОВИ ЈАВНОГ ПОЗИВА
•
•

•

формиран Локални савет за запошљавање;
донет Локални акциони план за запошљавање за 2014. годину са програмима или
мерама активне политике запошљавања и приоритетима и циљевима локалног
економског развоја локалног тржишта рада;
обезбеђен износ средстава за програме или мере активне политике запошљавања
(стручна пракса, приправници, обуке у професионалним и радним вештинама, јавни
радови).

КРИТЕРИЈУМИ
•
•
•

предвиђени ефекти програма или мера Локалног акционог плана запошљавања и њихова
економска оправданост;
индикатори на локалном тржишту рада;
оправданост наменског утрошка средстава по претходним Јавним позивима;

ПРИОРИТЕТИ
•
•
•

запошљавање и радно ангажовање већег броја незапослених лица;
подизање капацитета знања и вештина незапослених лица;
јавни радови, нарочито хуманитарнoг и социјалног
карактера (неговатељство,
геронтодомаћице и уређење земљишта за органску производњу).

ДОКУМЕНТАЦИЈА
 Захтев за финансирање програма или мера активне политике запошљавања у 2014.
години;
 Усвојен Локални акциони план запошљавања;
 Одлука надлежног органа о формирању локалног савета за запошљавање;
 Изјава о реализацији суфинансираних програма или мера активне политике
запошљавања у 2012. години.
Локалне самоуправе документацијау са захтевом за финансирање програма или мера
активне политике запошљавања у 2014. години достављају у затвореној коверти на адресу:
Покрајински секретаријат за привреду, запошљавање и равноправност полова, Нови Сад,
Булевар Михајла Пупина 16, поштом или лично преко писарнице покрајинских органа, са
назнаком „Јавни позив јединицама локалне самоуправе на територији Аутономне Покрајине
Војводине, за подношење захтева за суфинансирање програма или мера активне политике
запошљавања у 2014. години“.
Образац захтева може се преузети у Покрајинском секретаријату, на сајтовима
www.spriv.gov.rs и www.nsz.gov.rs
ОДЛУЧИВАЊЕ, ПОТПИСИВАЊЕ СПОРАЗУМА И ПРЕНОС СРЕДСТАВА
1. Одлуку о додели суфинансираних средстава изабраним Локалним самоуправама,
доноси покрајински секретар за привреду, запошљавање и равноправност полова, на
предлог Покрајинског савета за запошљавање.
2. Уколико је износ суфинансираних средстава Покрајинског секретаријата, наведен у
Одлуци, различит од износа наведеног у захтеву Локалне самоуправе, потребно је да
Локална самоуправа Покрајинском секретаријату достави сагласност о прихватању
додељеног износа суфинансираних средстава.
3. Након пријема одлуке из тачке 1. овог одељка, изабрана Локална самоуправа ће, у
року од 8 дана, потписати споразум са Покрајинским секретаријатом и Националном
службом за запошљавање–Покрајинском службом за запошљавање, којим ће се
регулисати међусобна права и обавезе, начин преноса средстава Локалним
самоуправама, рок за расписивања конкурса/јавних позива и друга права и обавезе у
реализацији програма или мера активне политике запошљавања Локалне
самоуправе.
4. Покрајински секретаријат ће пренос средстава извршити у две рате: 50% након
доношења одлуке по расписаним јавним позивима/конкурсима Локалне самоуправе
и 50% након достављања правдања за прва три месеца спроведених програма или
мера активне политике запошљавања, а најкасније до 01.новембра 2014. године.
Јавни позив је отворен 15 дана од дана објављивања у „Дневник“-у.
Све додатне информације у вези са реализацијом Јавног позива могу се добити у
Покрајинском секретаријату на телефон 021/487 43 13.

