ЕВРОПСКА УНИЈА ФИНАНСИРА ЈАВНЕ РАДОВЕ

Национална служба за запошљавање расписала је у јуну месецу конкурс за спровођење програма
јавних радова чије се извођење финансира кроз пројекат „ЕУ помоћ теже запошљивим групама“.
Програм јавних радова намењен је ангажовању првенствено теже запошљивих и социјално
угрожених категорија незапослених, ради очувања и унапређења њихових радних способности.
Јавне радове спроводе послодавци - извођачи, које одређује НСЗ на основу јавног конкурса.
Максимална дужина трајања јавног рада је четири месеца, а сви јавни радови који се реализују по
овом конкурсу морају бити окончани до 05.12.2017. године.
Јавни радови се могу спроводити у области:


социјалних и хуманитарних делатности,



одржавања и обнављања јавне инфраструктуре,



одржавања и заштите животне средине и природе,



културe, на којима се искључиво ангажују особе са инвалидитетом.

Како је конкурсом предвиђено, незапосленима који буду укључени у јавне радове биће исплаћивана
накнада од максималних 18.000 динара месечно за пун фонд радних часова, односно сразмерно
времену радног ангажовања. Незапосленима који ће бити ангажовани по уговору о привременим и
повременим пословима биће плаћени трошкови доласка и одласка са рада у висини до 2.000 динара
месечно по лицу, а биће им обезбеђена и обука у зависности од врсте и сложености послова које
обухвата јавни рад.
Право учешћа на Јавном конкурсу за организовање спровођења јавних радова на којима се ангажују
незапослена лица имају:


органи аутономне покрајине и органи јединица локалне самоуправе



јавне установе и јавна предузећа



привредна друштва



предузетници



задруге



удружења која имају статус правног лица, односно која су уписана у Регистар Агенције за
привредне регистре.

Јавни радови су једна од најпопуларнијих мера активне политике запошљавања које НСЗ спроводи
дужи низ година, а планирано је да у оквиру јавних радова који се финансирају из пројекта „ЕУ
помоћ теже запошљивим групама“ буде запослено 1.195 лица са евиденције НСЗ.

Пројекат „ЕУ помоћ теже запошљивим групама“ помаже незапосленима да унапреде знања и вештине за
активно тражење посла и да на тај начин постану конкурентнији на тржишту рада. Пројекат треба да допринесе
смањењу незапослености, са посебним фокусом на теже запошљиве гупе. Пројекат финансира Европска унија са
6,5 милиона евра, а суфинансира Национална служба за запошљавање са 3,6 милиона евра. Додатних 1,2
милиона евра Европска унија улаже у помоћ имплементацији пројекта.

