
На основу члана  41. Закона о запошљавању  и осигурању  за случај незапослености 
(„Сл. гласник РС“, број 36/2009, 88/2010 и 38/15), 

Одељење за урбанизам, инспекцијске послове и ванпривредне делатности, дана 
15.09.2017.године, донело је  

 
ИЗМЕНУ 

АКЦИОНОГ ПЛАНА ЗАПОШЉАВАЊА  
ОПШТИНЕ ДОЉЕВАЦ ЗА 2017. ГОДИНУ 

 
Члан 1. 

 У Акционом плану запошљавања општине Дољевац за 2017. годину („Сл. лист 
Града Ниша“, број 147/16 и 59/17), у одељку: „3. ПОЛИТИКА ЗАПОШЉАВАЊА У 
ОПШТИНИ ДОЉЕВАЦ У 2017. ГОДИНИ“, у ставу 5. у табели,  тачка „3. Обука 
радника за познатог послодавца“, мења се и гласи:  

 
Редни 
број 

Мера активне политике 
запошљавања 

Предвиђена средства   
(у динарима)  
буџет општине 
Дољевац 

Предвиђена 
средства   
(у динарима)  
из других извора 

Предвиђена 
средства из 

других 
извора-

донација 

Број 
запослен
их лица 

3.  Обука   радника  за познатог 
послодавца 

- - 5.730000,00 360 

 
У истом одељку,  истом ставу и истој табели мења се укупан износ средстава и обухват лица и гласи: 

 
„ Укупно средства и обухват 

лица  у 2017. години 
1.500.000,00 1.200.000,00 5.730.000,00 398 

 
          У одељку „6. ФИНАНСИЈСКИ ОКВИР ПОЛИТИКЕ ЗАПОШЉАВАЊА И 
ИЗВОРИ ФИНАНСИРАЊА“, у ставу 3,  у табели,  тачка „3. Обука радника за познатог 
послодавца“,  мења се и гласи: 

Редни 
број 

Мера активне политике 
запошљавања 

Предвиђена средства   
(у динарима)  
буџет општине 
Дољевац 

Предвиђена 
средства   
(у динарима)  
из других извора 

Предвиђена 
средства из 

других 
извора-

донација 

Број 
запослен
их лица 

3.  Обука   радника  за познатог 
послодавца 

- - 5.730000,00 360 

 
У истом одељку,  истом ставу и истој табели мења се укупан износ средстава и обухват лица и гласи: 

 
 
 

 Укупно средства и обухват 
лица  у 2017. години 

1.500.000,00 1.200.000,00 5.730.000,00 398 



У истом одељку, у ставу 4,  у табели,  тачка  „3. Обука радника за познатог послодавца“ мења се и 
гласи: 

„ 
Ред. 
број 

Мере  активне  политике 
запошљавања 

НКВ, 

КВ 

 III 
степен 

IV 
степен  

V 

степен 

VI 

степен 

VII 

степен 

3.  Обука радника за познатог 
послодавца 

80 100 120 20 20 20 

„ 

„ У истом одељку,  истом ставу и истој табели мења се „укупан број 
планираних радника“   и гласи: 

 
  Укупан број планираних 

радника 
100 110 125 20 20 23 

„ 

Члан 2. 
У осталом делу Акциони план запошљавања општине Дољевац за 2017. годину, 

остаје непромењен. 
 

Члан 3. 
Измену Акционог плана запошљавања општине Дољевац за 2017. годину објавити 

у „Службеном листу Града Ниша“ , као саставног дела Одлуке о усвајању измене  
Акционог плана запошљавања општине Дољевац за 2017. годину. 
 
 

НАЧЕЛНИК  
ОДЕЉЕЊА ЗА УРБАНИЗАМ,  

ИНСПЕКЦИЈСКЕ ПОСЛОВЕ И 
 ВАНПРИВРЕДНЕ ДЕЛАТНОСТИ 

 
дипл. екон. Властимир Анђелковић



 
На основу члана 41. став 1. Закона о запошљавању и осигурању за случај 

незапослености („Сл. гласник РС“,  бр. 36/09, 88/010 и 38/15), члана 20. став 1. тачка 9. 
Закона о локалној самоуправи („Сл. гласник РС“,  бр. 129/07, 83/14-др. закон и 101/16-др. 
закон), члана 37. став 1. тачка 35. Статута општине општине Дољевац  („Сл. лист Града 
Ниша“, број 69/2008,  89/2010, 14/2012, 32/2012, 70/2012, 57/2013,  9/14, 26/15, 99/15 и 
100/16), а по прибављеном Мишљењу Локалног Савета за запошљавање општине 
Дољевац, број  101-64 од 15.09.2017. године,  

Скупштина општине Дољевац, на седници одржаној дана 10.10.2017. године, 
донела је  
 
 
 

О  Д  Л  У  К  У 
о усвајању Измене Акционог плана запошљавања 

општине Дољевац за 2017. годину 
 
 
 
 

  I      Усваја се Измена Акционог  плана  запошљавања општине Дољевац за 
2017. годину. 

 
 
 II     Саставни део ове Одлуке чини Измена Акционог  плана  запошљавања 

општине Дољевац  за 2017. годину и Мишљење Локалног Савета за запошљавање 
општине Дољевац   број 101-64  од  15.09.2017. године. 

 
 
III    Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном 

листу Града Ниша“. 
 
 

 
 

Број: 02-118 
У Дољевцу, 10.10.2017. године 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ДОЉЕВАЦ 
 

 
 
 

ПРЕДСЕДНИК  
Дејан Смиљковић 

 
 



 

 

 
            На основу члана 2. Одлуке о оснивању Локалног савета за запошљавање општине 
Дољевац („Сл. лист Града Ниша“, број 89/10), а у вези са  чланом  41. Закона о 
запошљавању  и осигурању  за случај незапослености („Сл. гласник РС“, број 36/2009, 
88/2010 и 38/15), 

Локални Савет за запошљавање општине Дољевац, на седници одржаној дана 
15.09.2017. године, даје 
 

 
М И Ш Љ Е Њ Е 

 
 
I 

 
Даје се позитивно мишљење на Измену Акционог  плана запошљавања 

општине Дољевац за 2017. годину, којом се код  мере  активне политике запошљавања:  
„Обука   радника  за познатог послодавца“  предвиђа износ средстава од 2.580.000,00, 
средства из других извора-донација, за новчану помоћ полазнику обуке у  месечном 
износу од 6.000,00 динара за први месец обуке и новчану помоћ полазнику обуке у  
месечном износу од 8.000,00динара за други  месец обуке и трошкове осигурања за случај 
повреде на раду и професионалне болести, без трошкова превоза, који пада на терет послодавца и  
број запослених лица  150,  јер је иста  у складу са Националном стратегијом  
запошљавања за период 2011-2020 година („Сл. гласник РС“, број 37/2011) и другим 
развојним документима општине Дољевац и да омогућава одрживо повећање 
запослености на територији општине Дољевац. 
 

II 
 

Доставити :   
- Одељењу за привреду и финансије 
- Скупштини општине 
- архиви 

 
Број: 101-64 
Дана: 15.09.2017. год. 

 
ЛОКАЛНИ САВЕТ ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ ОПШТИНЕ ДОЉЕВАЦ 

 
Председник Локалног Савета за запошљавање  

Општине Дољевац, 
Гордана Цветковић,  

 


