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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), 
Одлуке о учешћу у финансирању програма или мера активне политике запошљавања 
предвиђених  локалним акционим плановима запошљавања у 2020.години, министра за рад 
запошљавање, борачка и социјална питања број 401-00-00426/2020-24 од 12.05.2020.године (у 
даљем тексту Одлука), а у складу са  Локалним акционим  планом за запошљавања општине  
Косовска Митровица и Споразумом о уређивању међусобних права и обавеза у реализацији 
програма или мера активне политике запошљавања ЛАПЗ суфинансирање за 2020.годину, број 
1108-101-5/2020 од 25.05.2020. године  

 

 

НАЦИОНАЛНА СЛУЖБА ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ - ФИЛИЈАЛА КОСОВСКА МИТРОВИЦА И 
ОПШТИНА КОСОВСКА МИТРОВИЦА 

 
Расписују 

ИЗМЕНУ ЈАВНОГ 
КОНКУРСА 

ЗА ОРГАНИЗОВАЊЕ СПРОВОЂЕЊА ЈАВНИХ РАДОВА НА КОЈИМА СЕ 
АНГАЖУЈУ НЕЗАПОСЛЕНА ЛИЦА  У 2020. ГОДИНИ 

 
 

 

Јавни конкурс за организовање спровођења јавних радова на којима се ангажују незапослена 
лица у 2020.години, објављен на сајту Националне службе за запошљавање 15.06.2020.године и 
часопису Послови дана 24.06.2020.године, мења се у делу VIII ОСТАЛЕ ИНФОРМАЦИЈЕ и 
гласи: 

 Јавни конкурс отворен је од дана објављивања на сајту Националне службе за 

запошљавање до  утрошка расположивих средстава издвојених за ову намену, а 

најкасније до 31.08.2020. године. 

Остали услови из јавног конкурса за организовање спровођења јавних радова на којима се 
ангажују незапослена лица у 2020.години,, који су у складу са Споразумом о уређивању 
међусобних права и обавеза у реализацији програма и мера активне политике запошљавања 
ЛАПЗ суфинансирање за 2020.годину, расписали Национална служба за запошљавање, 

Филијала Косовска Митровица  и општина Косовска Митровица, остају непромењене. 

 
 

 


