
                                                                                                 

 

 
  

На основу члана 43 став 1 тачка 7 Закона о запошљавању и осигурању за случај 

незапослености („Сл. гласник РС“, бр. 36/09, 88/10, 38/15, 113/17 - др. закон и 113/17), 

члана 11 став 1 тачка 3 Закона о професионалној рехабилитацији и запошљавању 

особа са инвалидитетом („Сл. гласник РС“, бр. 36/09 и 32/13), Националног акционог 

плана запошљавања за 2020. годину („Сл. гласник РС“, бр. 94/19) и чл. 94 и 129 

Правилника о критеријумима, начину и другим питањима од значаја за спровођење 

мера активне политике запошљавања („Сл. гласник РС“, бр. 102/15, 5/17 и 9/18), 

Локалног акционог плана запошљавања општине Сокобања за 2020. годину  и                                                                                                                              

Споразума о уређивању међусобних права и обавеза у реализацији програма или мера 

активне политике запошљавања за 2020. годину ( број 2908-101-1/2020 од 27.05.2020. 

године) 

 

 
НАЦИОНАЛНА СЛУЖБА ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ 

И ОПШТИНА СОКОБАЊА 

ОБЈАВЉУЈУ ИЗМЕНУ ЈАВНОГ КОНКУРСА 

ЗА ОРГАНИЗОВАЊЕ СПРОВОЂЕЊА ЈАВНИХ РАДОВА НА КОЈИМА СЕ 

АНГАЖУЈУ НЕЗАПОСЛЕНА ЛИЦА У 2020. ГОДИНИ 

 

 
 

У тексту Јавног конкурса за организовање спровођења јавних радова на 
којима се ангажују незапослена лица у 2020. години објављеног на сајту 
Националне службе за запошљавање дана 05.06.2020. године у глави II 
„УСЛОВИ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПРИЈАВЕ“, став 1. тачка 6. мења се и гласи: 
 
           „удружења која имају статус правног лица, односно која су уписана у 
Регистар Агенције за привредне регистре која послују на територији 
општине Сокобања“. 
 
У глави V„ЗАКЉУЧИВАЊЕ УГОВОРА“ у ставу 3. уместо „Директор 
филијале Националне службе по овлашћењу директора Националне 
службе (или други запослени којег овласти директор Националне службе), 
председник општине Бољевац и послодавац - извођач јавног рада, у року 
од 30 дана од дана доношења одлуке закључују уговор којим се уређују 
међусобна права и обавезе и на основу којег се врши исплата средстава“ 
треба да гласи „Директор филијале Националне службе по овлашћењу 
директора Националне службе (или други запослени којег овласти 
директор Националне службе), председник општине Сокобања и 
послодавац - извођач јавног рада, у року од 30 дана од дана доношења 



одлуке закључују уговор којим се уређују међусобна права и обавезе и на 
основу којег се врши исплата средстава“. 
 
 
Остале одредбе јавног конкурса остају неизмењене. 

 
 


