
Р е п у б л и к а  С р б и ј а
ОПШТИНА КУРШУМЛИЈА
Председник општине Куршумлија

На  основу  члана  41. и  59. Закона  о  запошљавању  и  осигурању  за  случај
незапослености (Сл. гласник РС бр. 36/2009, 88/2010 и 38/2015), Одлуке СО Куршумлија бр.
I-02-6/015 од 28.01.2015.године (Локални акциони план запошљавања општине Куршумлија
за 2015 годину), Споразума о уређивању међусобних права и обавеза у реализацији програма
или  мера активне политике запошљавања  између Националне службе за запошљавање и
општине  Куршумлија  за  2015.  годину  бр.  I-112-11/014  од  20.03.2015.  године,  Анекса  1
Споразума  о  уређивању  међусобних  права  и  обавеза  у  реализацији  програма  или  мера
активне  политике  запошљавања  између  Националне  службе  за  запошљавање  и  општине
Куршумлија за 2015. годину бр. I-112-11/015-1 од 18.05.2015., на предлог Локалног савета за
запошљавање  општине  Куршумлија,  Председник  општине  Куршумлија  дана  15.06.2015.
године доноси следећу 

О Д Л У К У

1. ОДОБРАВАЈУ СЕ средства за отварање нових радних места  у 2015.год.  по јавном
позиву, а по предлогу Локалног савета за запошљавање, следећим корисницима:

Ред.бр
.

Назив корисника Број радника

1. ECO FOOD MIJAJLOVIĆ D.O.O. 2
2. ГЛИША-ЗАН-С ПР. 1
3. ЂОКИЋ ПР. 1
4. ДЕЉАНИН ПРОМ С.Р. 2
5. ФПМ ДЕЉАНИН С.Р. 2

2  На  основу  ове  Одлуке  извршиће  се  уплата  корисницима, а  по  основу  закључених
уговора.

3. Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а објавиће се на огласној табли општине
Куршумлија и званичном сајту општине Куршумлија www.kursumlija.org

О б р а з л о ж е њ е

Кроз  спровођење  активне  политике запошљавања  Републике  Србије  којим  за  2015.
годину нису у довољној мери предвиђена потребна средства за програме и мере активне
политике запошљавања преко Националне службе за запошљавање,  општина Куршумлија је
овим сама својим буџетом предвидела средства за подстицања запошљавања и у сарадњи са

http://www.kursumlija.org/


НСЗ закључила Споразум и Анекс 1. Споразума о  уређивању међусобних права и обавеза  у
реализацији програма или мера активне политике запошљавања у вези са коришћењем ових
средстава са  НСЗ,  а  након  тога  је  у  складу са  Локалним акционим планом запошљавања
расписан и јавни позив.

На  јавни  позив  за  коришћење  средстава  за  отварање  нових  радних  места  јавило  се
неколико  послодаваца,  па  је, након  обраде  истих  од  стране  НСЗ  и  применом  додатних
критеријума локалне самоуправе, у складу са јавним позивом, један број пријава одбачен. 

Локални савет за запошљавање је на седници одржаној дана 10.06.2015.год. дао предлог
бр. I-112-39/015-2 о изабраним корисницима субвенција за отварање нових радних места, па
је донета одлука као у диспозитиву.

ПРАВНА ПОУКА: Против ове Одлуке корисници који су се пријавили на јавни позив, а
нису остварили право на средства предвиђена за нова радна места, могу поднети приговор
Председнику општине Куршумлија у року од 8 дана од дана њеног објављивања на огласној
табли општине Куршумлија. Приговор не задржава њено извршење.

П Р Е Д С Е Д Н И К
ОПШТИНЕ КУРШУМЛИЈА

Радољуб Видић, dipl.ecc.

____________________________

ДОСТАВИТИ: 
- НСЗ филијала Прокупље,
- Огласној табли,
- Објавити на сајту www.kursumlija.org

http://www.kursumlija.org/

