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Скупштина градске општине Обреновац на седници одржаној 01. октобра 2012. године, на основу члана 
24 Статута градске општине Обреновац ("Сл. лист града Београда" број 44/08, 4/10 и 15/10) и члана 102 
Пословника Скупштине градске општине Обреновац ("Сл. лист града Београда" број 6/11), сходно члану 
41 Закона о запошљавању и осигурању за случај незапослености ("Сл. гласник РС" бр.36/09 и 88/10),  по 
прибављеном  мишљењу  Локалног  савет  за  запошљавање  градске  општине  Обреновац,  са  седнице 
одржане  25.  и  27.09.2012.  године,  на  предлог  Већа  градске  општине  са  седнице  одржане  21.09.  и 
01.10.2012. године, донела је 

ПРВУ ИЗМЕНУ И ДОПУНУ ЛОКАЛНОГ  АКЦИОНОГ  ПЛАНА 
 ЗАПОШЉАВАЊА  У ГРАДСКОЈ ОПШТИНИ ОБРЕНОВАЦ ЗА 2012. ГОДИНУ

1. У Локалном акционом плану запошљавања Градске општине Обреновац за 2012. годину ( у даљем 
тексту : ЛАПЗ) у   поглављу III иза мере 2.   АПЗ које треба да се реализују у 2012 години, додаје се 
мера 3 која гласи:

''3.  Субвенција доприноса за обавезно социјално осигурање ''.

2. . У Локалном акционом плану запошљавања Градске општине Обреновац за 2012. годину ( у даљем 
тексту : ЛАПЗ)  поглавље IV мења се и гласи:

''IV   СРЕДСТВА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ МЕРА
Средства  за  реализацију  програма  и  мера  АПЗ  из  овог  ЛАПЗ  –  а  за  меру  1  и  2  ,  а  у  складу  са 
критеријумима које  утврдјује   НСЗ,  обезбедиће се из  буџета  Градске општине Обреновац за 2012. 
годину  у износу од  3.100.000,00 динара.

 Bрој укључених лица и распоред  наведених средстава   дат је   у  наредној табели:

Бр. Мера активне политике запошљавања Средства
(у динарима)

Број 
незапослених 

лица
1. Подршка самозапошљавању (200.000 динара) 2.600.000,00

 
13

2. Субвенције  за  ново  запошљавање  (100.000 
динара)

500.000,00 
 

5

Укупно средстава и обухват лица 3.100.000,00. 18

Уколико надлежни орган Градске општине Обреновац донесе одлуку  да Градска општина  Обреновац 
поднесе захтев Министарству економије и регионалног развоја за учешће у финансирању програма или 
мера активне политике запошљавања у 2012. години (конкурс  објављен 21.11.2011.), целокупан износ 
средстава  обезбеђених  из  буџета  (3.100.000,00  динара)   укључиће  се  у  суфинансирање   наведених 
програма/мера   активне  политике  запошљавања  у  2012.  години.  У  том  случају,    наведени  износ 
представља 86,96% потребних средстава,  а из буџета Републике Србије  је обезбеђено 13,04 %, односно 
465.000,00 динара.

Укупан износ удружених средстава  у износу од  3.565.000,00 динара, употребиће се за реализацију мера 
АПЗ за 2012. годину која треба да резултира (само)запошљавањем укупно 19 незапослених лица, како је 
дато у  табели која следи:

Бр. Мера активне политике запошљавања Средства
(у динарима)

Број 
незапослених 

лица
1. Подршка самозапошљавању (200.000 динара) 390.000,00

 
1

2. Субвенције  за  ново  запошљавање  (100.000 
динара)

75.000,00
 

0

Укупно средстава и обухват лица 3.565.000,00. 19
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Треба нагласити  следеће:
1. За подршку  мера 1 и 2  АПЗ могу да конкуришу незапослена лица, односно послодавци који 

намеравају да/се баве: производним, занатским и услужним делатностима, као и трговином.
Приликом доделе средстава, приоритет  ће имати производне, занатске и услужне  делатности.
Приликом доделе средстава, приоритет ће имати циљне групе наведене у поглављу II, тачка 1.

2. Износ  од  3.100.000,00  динара  нису  једина  средства  којима  Градска  општина  Обреновац 
подржава мере АПЗ које су у функцији смањења незапослености.  Градска општина Обреновац, 
такође,  кроз  рад  Канцеларије  за  младе  и  „Предузетничког  центра  Обреновац“,  посредством 
којих  се  реализују  одређене  мере  АПЗ  (пре  свега,  обуке,  као  што  су  стицање  основне 
информатичке  писмености,  пословни  енглески,  Како  започети  сопствени  бизнис,  пословно 
планирање, пословне финансије, продаја, маркетинг, пословна комуникација и др.) реализује 
одређене активности  које су у функцији (самозапошљавања и смањења незапослености.

3. Средства за реализацију програма мера АПЗ из овог ЛАПЗ-а за меру  3. из поглавља III 
опредељена су  буџетом  градске општине Обреновац у 2012. години у износу од 2.000.000,00 
динара.

4. Ова мера ће се реализовати путем  јавног  позива који утврђује градска општина Обреновац у 
сарадњи са Националном службом за запошљавање  на следећи начин: 

4.1. објављивањем јавног позива незапосленим лицима са евиденције Националне службе     за 
запошљавање, и то незапосленим женама старости преко 50 година живота, мушкарцима 
старости  преко 55 година живота и незапосленим лицима која до испуњености једног од услова 
за остваривање права на пензију имају до 3 године, да у градској општини Обреновац преузму 
оверен ваучер, као потврду да ће  из буџета, послодавцу који прихвати да их запосли, 
рефундирати уплаћене порезе и доприносе на износ минималне зараде у трајању од најдуже 12 
месеци. 

4.2. незапослено лице које је испунило услове из јавног позива и које има оверен ваучер од стране 
градске општине Обреновац  има обавезу да пронађе  послодавца  који је заинтересован да са 
њим заснује радни однос на одређено време у трајању до 12 .месеци.

4.3. послодавац је дужан да поднесе пријаву о слободном радном месту НСЗ – Служба Обреновац.
4.4. извештај о извршеној реализацији  пријаве , уговор о раду за лицем које је засновало радни 

однос са послодавцем и поседовање овереног ваучера издатог од стране градске општине 
Обреновац, услов су да градска општина Обреновац закључи уговор са тим послодавцем.

 4.5.уговором  ће се регулисати међусобни односи градске општине Обреновац и послодавца у 
погледу рефундирања уплаћених пореза и доприноса на минималну зараду које  послодавац 
уплати  приликом сваке исплате зараде запосленом. 

5. Уколико се током имплементације овог ЛАПЗ у 2012. години обезбеде додатна средства из овог 
неког другог извора (пројекти, средства Министарства економије и регионалног развоја-МЕРР 
и др.), овлашћује се Локални савет за запошљавање да изврши њихову расподелу на мере 1-2, 
пропорционално или на неки други начин, у зависности од процене мера за коју/e постоји веће 
интересoвaњe незапослених, односно послодаваца.

6. Уколико се  током имплементације  овог  ЛАПЗ покаже  да  за  неку од  предложених мера  не 
постоји   довољно  интересовање,  или  подносиоци  захтева  не  испуњавају  прописане  услове,  
овлашћује се Локални савет за запошљавање да донесе одлуку о висини средства која се могу 
преусмерити за другу предложену меру АПЗ за коју постоји веће интересовање.''

3.  У  свему осталом Локални акциони план  запошљавања  Градске  општине Обреновац  за  2012. 
годину остаје непромењен.

СКУПШТИНА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ОБРЕНОВАЦ
VI-01 бр. 020-206 од  01. октобра 2012. године

Локални савет за запошљавање 
ГО Обреновац,
председник Владимир Лалић
        
                                                                            ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ  

                 Жељко Јоветић
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