
ИЗМЕНА 

АКЦИОНОГ ПЛАНА ЗАПОШЉАВАЊА  

ОПШТИНЕ ДОЉЕВАЦ ЗА 2014. ГОДИНУ 

 

Члан 1. 

 У Акционом плану запошљавања општине Дољевац за 2014. годину („Сл. лист 

Града Ниша“, број 97/2013), у одељку: „3. ПОЛИТИКА ЗАПОШЉАВАЊА У 

ОПШТИНИ ДОЉЕВАЦ У 2014. ГОДИНИ“, у ставу 5.  тачке:  „1. Организовање 

јавних радова, средства у износу од 1.200.000,00 динара“  и „2. Стручна пракса, 

1.000.000,00 динара“,  бришу се,  досадашња тачка 3. постаје тачка 1. и мења се и 

гласи:  „1. Обука радника за познатог послодавца 2.700.000,00 динара“, 

  У истом одељку и истом ставу постојећа табела се мења и гласи:  

„ Редни 

број 

Мера активне политике 

запошљавања 

Предвиђена средства   

(у динарима)  

буџет општине 

Дољевац 

Предвиђена 

средства   

(у динарима)  

буџет РС  

Број 

запосле

них 

лица 

 

 1. Обука   радника  за познатог 

послодавца 

2.700.000,00 7.100.000,00 200  

  Укупно  средства  у 2014. 

годину 

2.700.000,00 7.100.000,00 200  

  Обухват  лица  50 150 200 „ 

 

“ 

У одељку „4. ЦИЉЕВИ И ПРИОРИТЕТИ ПОЛИТИКЕ ЗАПОШЉАВАЊА У 

2014. ГОДИНИ“, ставу 1.  алинеја 14. “-промоција и организовање јавних радова“,  

брише се. 

У одељку  „5. МЕРЕ АКТИВНЕ ПОЛИТИКЕ ЗАПОШЉАВАЊА ОПШТИНЕ 

ДОЉЕВАЦ У 2014. ГОДИНИ“,  у ставу 3. тачке:  „1. Организовање јавних радова од 

интереса за општину ради запошљавања теже запошљивих категорија незапослених лица“ 

и „2. Стручна пракса“, бришу се, а тачка 3. постаје тачка 1. 

У истом одељку  подтачка:  „1. Организовање јавних радова од интереса за 

општину ради запошљавања теже запошљивих категорида незапослених лица“, 
брише се у целости, а подтачка „2. Обука радника за познатог послодавца на 

новоотвореним радним местима“, постаје подтачка 1. 



У истом одељку код сада  подтачке „1. Обука радника за познатог послодавца 

на новоотвореним радним местима“,   у ставу један, број: „60“ замењује се бројем 

„200“. 

У одељку „6. ФИНАНСИЈСКИ ОКВИР ПОЛИТИКЕ ЗАПОШЉАВАЊА И 

ИЗВОРИ ФИНАНСИРАЊА“, у ставу 3. постојећа табела се мења и гласи:  

„ Редни 

број 

Мера активне политике 

запошљавања 

Предвиђена средства   

(у динарима)  

буџет општине Дољевац 

Предвиђена 

средства   

(у динарима)  

буџет РС  

Број 

запослен

их лица 

 

 1. Обука   радника  за познатог 

послодавца 

2.700.000,00 7.100.000,00 200 

 

 

  Укупно  средства  у 2014. годину 2.700.000,00 7.100.000,00 200  

  Обухват  лица  50 150 200 „ 

„ 

 

У истом одељку, ставу 4. постојећа табела мења се и гласи: 

„ 
Ред. 

број 

 Мере  активне  политике 

запошљавања 

НКВ, 

КВ 

 III степен IV степен  V 

степен 

VI 

степен 

VII 

степен 

1.  Обука радника за познатог 

послодавца 

100 50 50 - - - 

 

 

 Укупан број  

планираних радника 

 

100 

 

50 

 

50 

 

- 

 

- 

 

- 

„ 

Члан 2. 

У осталом делу Акциони план запошљавања општине Дољевац за 2014. годину, 

остаје непромењен. 

Члан 3. 

Измену Акционог плана запошљавања општине Дољевац за 2014. годину објавити 

у „Службеном листу Града Ниша“ , као саставног дела Одлуке о усвајању измене  

Акционог плана запошљавања општине Дољевац за 2014. годину. 

 


