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На основу члана 16, 24. и 43. Покрајинске скупштинске одлуке о покрајинској управи („Сл.
лист АПВ“, бр. 37/2014, 54/2014 – др. одлука, 37/2016, 29/2017, 24/2019, 66/2020 и 38/2021), члана
11. Покрајинске скупштинске одлуке о буџету АП Војводине за 2022. годину („Сл. лист АПВ“, бр.
54/2021 и 07/2022-ребаланс), у складу са Уредбом о средствима за подстицање програма или
недостајућег дела средстава за финансирање програма од јавног интереса која реализују удружења
(„Службени гласник РС”, број 16/18) и Покрајинским акционим планом запошљавања у Аутономној
покрајини Војводини за 2022. годину („Службени лист АПВ“, број 11/2022), Покрајински
секретаријат за привреду и туризам (у даљем тексту: Секретаријат) доноси
ПРАВИЛНИК
О ДОДЕЛИ СРЕДСТАВА ЗА ФИНАНСИРАЊЕ СПРОВОЂЕЊА ЈАВНИХ РАДОВА
НА ТЕРИТОРИЈИ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ У 2022. ГОДИНИ
ОПШТЕ ОДРЕДБЕ
Члан 1.
Правилником о додели средстава за финансирање спровођења јавних радова на територији
АП Војводине у 2022. години (у даљем тексту: Правилник), прописују се циљеви, намена и висина
средстава, право учешћа и услови за учешће на јавном позиву, обавезна документација, поступак
доделе средстава, критеријуми и мерила за доделу средстава, закључивање уговора са
корисницима средстава, обавезе корисника средстава, праћење извршења уговорних обавеза и
друга питања од значаја за реализацију Јавног конкурса за финансирање спровођења јавних радова
на територији Аутономне покрајине Војводине у 2022. години (у даљем тексту: Јавни конкурс), који
се спроводи у сарадњи са Националном службом за запошљавање (у даљем тексту: НСЗ).
Средства за спровођења јавних радова, обезбеђена су Покрајинском скупштинском
одлуком о буџету АП Војводине за 2022. годину у оквиру Програма 0803 – Активна политика
запошљавања, програмска активност 1001 – Активна политика запошљавања у АП Војводини,
економска класификација 4819 – Дотације осталим непрофитним институцијама, извор
финансирања 01 00 Општи приходи и примања из буџета.
ЦИЉЕВИ
Члан 2.
Јавни радови су мера активне политике запошљавања коју организује Секретаријат, у
складу са Покрајински акционим планом запошљавања у АП Војводини за 2022. годину, у циљу
радног ангажовања незапосленог лица и незапослених у стању социјалне потребе, очувања и
унапређења радних способности незапослених, као и ради остваривања одређеног друштвеног
интереса.
Јавни радови на територији АП Војводине могу се организовати и спроводити у областима:
 Социјалних и хуманитарних делатности,
 Одржавања и обнављања јавне инфраструктуре,
 Oдржавања и заштите животне средине и природе и
 Културних и туристичких делатности.

Максимална дужина трајања јавног рада је, у складу са расположивим финансијским
средствима, до четири месеца.
Уговором о привременим и повременим пословима утврдиће се број радних дана за свако
лице укључено у јавни рад.
НАМЕНА СРЕДСТАВА
Члан 3.
Средства намењена за спровођење јавних радова намењена су за:
1. исплату накнаде за обављен посао по основу уговора о привременим и повременим
пословима лицима укљученим у јавне радове, у висини од 22.000,00 динара, на месечном нивоу
за пун фонд радних часова, односно сразмерно времену радног ангажовања на месечном нивоу
којa се увећава за припадајући порез и доприносе за обавезно социјално осигурање, обрачунатих
у складу са законом. Наведена накнада обухвата и трошкове доласка и одласка са рада.
2. накнаду трошкова спровођења јавних радова, у свим областима спровођења, и то:
 1.000,00 динара по лицу, за јавне радове који трају месец дана;
 1.500,00 динара по лицу, за јавне радове који трају два месеца;
 2.000,00 динара по лицу, за јавне радове који трају три и четири месеца.
ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ДОДЕЛУ СРЕДСТАВА
Члан 4.
Средства из члана 1. Правилника су намењена удружењима која имају статус правног лица,
односно уписана су у Регистар Агенције за привредне регистре сa седиштем на територији
Аутономне покрајине Војводине.
Обавезни елементи Јавног конкурса су: назив акта на основу ког се расписује, намена
средстава, висина укупних средстава, износ средстава према намени, период реализације пројекта,
право и услови учешћа, начин и рок за подношење пријава, критеријуми и мерила за оцену пријава,
обавезна документација која се подноси уз пријаву, као и други подаци који су важни за
спровођење Јавног конкурса, односно утврђивање квалификованости подносиоца пријаве.
Текст Јавног конкурса се објављује у „Службеном листу Аутономне покрајине Војводине”, у
једном од дневних јавних гласила на српском језику које покрива целу територију АП Војводине, у
огласним новинама НСЗ
„Послови“ и
на интернет страницама Секретаријата
www.spriv.vojvodina.gov.rs и НСЗ www.nsz.gov.rs и на порталу е-Управа.
Рок за пријављивање на Конкурс не може бити краћи од 15 дана од дана објављивања
Јавног конкурса.
ПРАВО УЧЕШЋА НА ЈАВНОМ КОНКУРСУ
Члан 5.
Право учешћа на Јавном конкурсу имају удружења која имају статус правног лица, са
седиштем на територији Аутономне покрајине Војводине, уписанe у регистар Агенције за
привредне регистре са активним статусом, које својим програмима афирмишу и подстичу циљеве
Јавног конкурса (у даљем тексту: Подносилац пријаве).
УСЛОВИ УЧЕШЋА НА ЈАВНОМ КОНКУРСУ
Члан 6.
Подносилац пријаве учествује на Јавном конкурсу, под следећим условима:
1. да има седиште на територији АП Војводине;
2. да је удружење регистровано за програм који је предмет јавног рада;
3. да је у Агенцији за привредне регистре регистрован најкасније 60 дана пре дана
објављивања Јавног конкурса;
4. да аплицира само једним пројектом;
5. да ангажују незапослено лице које се на дан подношења захтева налази на евидецији

филијале НСЗ на територији АП Војводине (у даљем тексту: Филијала НСЗ),
6. да је удружење испунило раније уговорне обавезе према Секретаријату, НСЗ или локалној
самоуправи по јавним конкурсима из претходних година, а уговорна обавеза је истекла, као и
удружење чија је ранија уговорна обавеза у току, а установи се да је редовно извршава.
Подносилац захтева за спровођење јавног рада, као извођача јавног рада може ангажовати,
без накнаде, послодавце из приватног или јавног сектора.
Поред наведених услова, Јавним конкурсом могу бити дефинисани и додатни услови.
ДОКУМЕНТАЦИЈА КОЈА СЕ ПОДНОСИ НА ЈАВНИ КОНКУРС
Члан 7.
Подносилац пријаве на Јавни конкурс подноси:
1. попуњен образац пријаве (преузима се са сајта www.spriv.vojvodina.gov.rs или
www.nsz.gov.rs);
2. фотокопију решења надлежног органа о упису у регистар;
3. ОП образац;
4. фотокопију Статута који доказује да је удружење регистровано за програм који је предмет
јавног рада, са видљивом овером АПР-а;
5. фотографије места извођења јавног рада – за јавне радове који се спроводе у области
одржавања и обнављања јавне инфраструктуре и одржавања и заштите животне средине и
природе (максимално три фотографије за сваку локацију);
6. фотокопија лиценце за пружање наведених услуга, у складу са прописима у области
социјалне заштите, за јавне радове који се спроводе у области социјалне заштите, односно који се
односе на пружање појединих услуга социјалне заштите (дневне услуге у заједници - помоћ у кући
и др., услуге подршке за самостални живот - персонална асистенција и др.) и
7. информације о корисницима услуга (број и структура) - за послодавцa - извођачa јавног
рада из области социјалне заштите и хуманитарног рада.
Захтев се подноси искључиво на обрасцу, који се може преузети са интернет презентације
Секретаријата www.spriv.vojvodina.gov.rs и НСЗ www.nsz.gov.rs и са припадајућом документацијом
се доставља на адресу надлежне организационе јединице НСЗ према седишту удружења, лично
или путем поште, у три примерка.
Cекретаријат задржава право да тражи и друге доказе и документацију од значаја за
спровођење поступка одлучивања о одобравању средстава за спровођење јавних радова.
ПОСТУПАЊЕ С ПРИЈАВАМА
Члан 8.
Покрајински секретар за привреду и туризам (у даљем тексту: Покрајински секретар)
решењем образује Комисију.
Пристигле пријаве са приложеном документацијом, обрађује Комисија за преглед пријава,
оцењивање и израду предлога за доделу средстава (у даљем тексту: Комисија).
Чланови Комисије се именују из реда запослених у Секретаријату, а могу бити ангажовани
и стручњаци из области за коју је расписан Конкурс.
Чланови Комисије не могу истовремено бити Корисници средстава по Јавном конкурсу који
се спроводи и дужни су да потпишу Изјаву о одсуству сукоба интереса.
Веродостојност података Комисија утврђује на основу поднете документације и изјаве коју
потписује одговорно лице Подносиоца пријаве.
По потреби, на предлог Комисије, Покрајински секретар може наложити да се изврши
додатна контрола усаглашености података из конкурсне пријаве и достављене документације са
чињеничним стањем на лицу места код учесника на Јавном конкурсу, о чему ће се сачинити
извештај/записник.

Комисија ће одбацити пријаве Подносилаца:
 неблаговремене пријаве (пријаве које су поднете након истека рока предвиђеног у Јавном
конкурсу). Благовременом се сматра пријава предата најкасније на дан истека рока
непосредно на писарници Секретаријата или која је најкасније истог дана послата поштом
Секретаријату, а што се види из печата или потврде поште или другог професионалног
достављача;
 недопуштене пријаве (пријаве поднете од стране неовлашћених лица и субјеката који нису
предвиђени Јавни конкурсом и пријаве које се не односе на Конкурсом предвиђене намене
и које су супротне одредбама Правилника и Јавног конкурса);
 непотпуне и неразумљиве пријаве (пријаве уз које нису приложени сви потребни докази,
пријаве које су непотписане, с непопуњеним рубрикама, попуњене графитном оловком,
пријаве послате факсом или електронском поштом (e-mail), пријаве које нису поднете на
одговарајућем обрасцу, без одговарајућих обавезних попуњених података у пријави, које
садрже неразумљиве и нечитке податке и слично), пријаве уз које није приложена потребна,
тражена документација;
 уколико се утврди да су користили средства Секретаријата, а у уговореном року нису
испунили раније уговорену обавезу према Секретаријату или његовом правном претходнику
(Покрајински секретаријат за привреду, запошљавање и равноправност полова).
КРИТЕРИЈУМИ ЗА ДОДЕЛУ СРЕДСТАВА
Члан 9.
Приликом одлучивања о одобравању Средстава, у обзир ће се узимати следећи критеријуми:
КРИТЕРИЈУМИ

БОД

1. Културне и туристичке услуге

15

2. Јавни рад подразумева ангажовање лица III и IV степена стручне спреме

15

3. Јавни рад подразумева ангажовање лица вишег и високог нивоа образовања
4. Степен развијености локалне самоуправе (по месту
IV група
III група
одржавања манифестације)
II група
5. Значај јавног рада
- републички
- покрајински
- локални
6. Оригиналност и аутентичност јавног рада

10
20
10
5
15
10
5
10

Поред наведених критеријума, Јавним конкурсом могу бити дефинисани и додатни
критеријуми.
ПОСТУПАК ДОДЕЛЕ СРЕДСТАВА И ОДЛУЧИВАЊЕ
Члан 10.
По истеку рока за подношење пријава на Јавни конкурс, Филијала НСЗ проверава испуњеност
општих услова Јавног конкурса, бодује захтеве и сачињава листу поднетих захтева. Листу поднетих
захтева и по један примерак захтева, филијала НСЗ прослеђује Покрајинској служби за
запошљавање (у даљем тексту: ПСЗ) на сагласност. ПСЗ Секретаријату доставља сагласност и по
један примерак пријаве.
Комисија оцењује пријаве на основу критеријума из члана 9. овог правилника и сачињава
листу вредновања и рангирања пријављених пројеката.
Рок за утврђивање листе из става 2. овог члана, не може бити дужи од 60 дана од дана истека
рока за подношење пријава.

Листа из става 2. овог члана објављује се на званичној интернет страници Секретаријата и на
порталу е-Управа.
Учесници конкурса имају право увида у поднете пријаве и приложену документацију у року
од три радна дана од дана објављивања листе из става 2. овог члана.
На листу из става 2. овог члана учесници конкурса имају право приговора у року од осам
дана од дана њеног објављивања.
Одлуку о приговору, која мора бити образложена, Секретаријат доноси у року од 15 дана од
дана његовог пријема.
Одлуку о додели средстава Секретаријат доноси у року од 30 дана од дана истека рока за
подношење приговора.
Одлука из става 8. овог члана објављује се на званичној интернет страници Секретаријата и
на порталу е-Управа.
Одлука из става 8. овог члана је коначна и против ње се не може уложити правни лек.
Износ одобрених средстава може бити мањи од износа тражених средстава.
УГОВОР О ДОДЕЛИ СРЕДСТАВА
Члан 11.
На основу Одлуке, Секретаријат, Филијала НСЗ и корисник средстава коме је одобрено
финансирање (у даљем тексту: Корисник средстава), закључују уговор којим се уређују међусобна
права и обавезе.
Корисник средстава је дужан да пре склапања уговора Филијали НСЗ достави:
 потписану и оверену Изјаву о давању сагласности на одобрени износ средстава;
 потписану и оверену Изјаву о непостајању сукоба интереса;
 потписану и оверену Изјаву о поседовању интерног акта о антикорупцијској политици;
 уговор о привременим и повременим пословима са незапосленим лицем, као доказ о
ангажовању лица на јавном раду;
 нови термин план, уколико је у поступку разматрања пријаве за спровођење јавног рада
извршена корекција броја лица и/или дужине трајања јавног рада;
 спецификација средстава/материјала за рад у складу са одобреним средствима за трошкове
спровођења јавног рада;
 средство обезбеђења уговорних обавеза - две бланко соло менице, са меничним
овлашћењем, регистроване у банци;
 потврда о пријему Захтева за регистрацију менице;
 фотокопија/очитана лична карта одговорног лица корисника средстава;
 уговор о пословној сарадњи подносиоца пријаве и послодавца - извођача јавног рада
(уколико постоји) и
 Фотокопија картона депонованих потписа из Управе за трезор, уколико постоји отворен
наменски динарски рачун и ЈБКЈС (јединствени број корисника јавних средстава).
Корисник средстава је дужан да, уколико не поседује наменски рачун, пре закључења
уговора о коришћењу Средстава отвори посебан наменски динарски рачун код Управе за трезор и
достави доказ о отвореном посебном наменском динарском рачуну (копија картона депонованих
потписа са припадајућим ЈБКЈС).
ОБАВЕЗЕ КОРИСНИКА СРЕДСТАВА
Члан 12.
Корисник средстава је у обавези да:
 са незапосленим лицем закључи уговор о привременим и повременим пословима за
период спровођења јавног рада. У случају престанка ангажовања, Корисник средстава је у обавези
да, у року од 15 дана од дана престанка ангажовања, ангажује друго незапослено лице са
евиденције НСЗ, за преостало време трајања уговора.
 организује заштиту и безбедност на раду ангажованих, у складу са законом и захтевом

стандарда за конкретне послове јавног рада;
 наменски употреби пренета средства за спровођење јавног рада;
 месечно врши исплату накнаде за обављен посао лицима ангажованим на јавним радовима
по основу уговора о привременим и повременим пословима, у висини до 22.000,00 динара, за пун
фонд радних часова, односно, сразмерно времену радног ангажовања на месечном нивоу, која се
увећава за припадајући порез и доприносе за обавезно социјално осигурање. Наведена
накнадаобухвата и трошкове доласка и одласка са рада;
 Филијали НСЗ доставља:
- доказе о уплати пореза и доприноса за обавезно социјално осигурање за ангажована
лица на спровођењу јавног рада;
- доказе о утрошку пренетих средстава за трошкове исплате накнаде ангажованим
лицима, одласка и доласка са рада и спровођења јавног рада и
- након завршетка спровођења јавног рада достави фото документацију о току и стању
после реализованог јавног рада, финансијкси и наративни извештај.
 обавести Филијалу НСЗ о свим променама које су од значаја за реализацију уговора у року
од осам дана од дана настанка промене и
 Филијали НСЗ и Секретаријату омогући контролу реализације уговорних обавеза и увид у
сву потребну документацију и ток спровођења јавног рада;
 омогући буџетској инспекцији несметану контролу наменског и законитог коришћења
Средстава, која подлежу контроли примене закона у области материјално-финансијског пословања
и наменског и законитог коришћења Средстава, коју обавља буџетска инспекција Аутономне
покрајине Војводине.
ОБАВЕЗЕ СЕКРЕТАРИЈАТА
Члан 13.
Секретаријат се обавезује да, у складу са приливом средстава у буџет АП Војводине,
Кориснику средстава изврши уплату средстава на наменски рачун отворен код Управе за трезор, и
то:
 износ средстава за трошкове спровођења јавног рада – једнократно, након потписивања
уговора и
 месечно, исплату накнаде за обављен посао лицима ангажованим на јавним радовима по
основу уговора о привременим и повременим пословима, у висини до 22.000,00 динара, за пун
фонд радних часова, односно,сразмерно времену радног ангажовања на месечном нивоу; која се
увећава за припадајући порез и доприносе за обавезно социјално осигурање. Наведена
накнадаобухвата и трошкове доласка и одласка са рада.
ОБАВЕЗЕ ФИЛИЈАЛА НСЗ
Члан 14.
Филијале НСЗ се обавезују да:
 Запримају пријаве, прегледају их и проверавају испуњеност општих услова Јавног
конкурса;
 Бодују пријаве и сачињавају предлог листе пријава;
 Предлог листе пријава и један примерак пријаве, достављају ПСЗ на сагласност и
 Врше контролу уговрне обавезе (захтева за требовање средстава за исплату), пре
упућивања Секретаријату на исплату.
ПРАЋЕЊЕ ИЗВРШАВАЊА УГОВОРА
Члан 15.
Корисник средстава је дужан да додељена средства искористи наменски и законито и
доказе о томе достави Филијали НСЗ, која контролише спровођење уговорне обавезе.

Средства из буџета АП Војводине која су предмет уговора, подлежу контроли примене
закона у области материјално-финансијског пословања и наменског и законитог коришћења
средстава, коју обавља служба буџетске инспекције АП Војводине.
У циљу праћења реализације уговорне обавезе, Секретаријат може реализовати
мониторинг посете.
Под мониторинг посетом сматра се: посета удружењу, одржавање састанака овлашћених
представника Секретаријата са овлашћеним представницима удружења, присуство одређеним
догађајима и манифестацијама или другим програмским активностима које удружење спроводи у
склопу реализације програма.
Мониторинг посета може бити најављена или ненајављена.
Секретаријат сачињава извештај о мониторинг посети у року од 10 дана од дана спроведене
посете.
Поред извештаја о мониторинг посети, Секретаријат може израдити и препоруке за
отклањање недостатака и рокове за њихову реализацију и упутити их кориснику средстава.
Секретар може решењем да образује посебну комисију састављену из редова запослених у
Секретаријату и из редова стручњака, ради непосредне контроле реализације пројекта.
ЗАВРШНА ОДРЕДБА
Члан 16.
Правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном листу Аутономне
покрајине Војводине“.

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАР
др Ненад Иванишевић,с.р.

