
 

На основу члана 28. Закона о запошљавању и осигурању за случај незапослености ("Сл. гласник РС", 
бр. 36/2009, 88/2010, 38/2015, 113/2017),  

 Скупштина општине Велико Градиште, на 16. седници одржаној 29.03.2018. године доноси 

  

ОДЛУКУ О ОСНИВАЊУ САВЕТА ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ ОПШТИНЕ ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ 

 
Члан 1 

Оснива се Савет за запошљавање општине Велико Градиште.  
 

Члан 2 
Савет за запошљавање општине Велико Градиште има председника и 4 члана. 
Савет за запошљавање општине Велико Градиште састоји се од: представника локалне самоуправе, 

представника послодаваца, представника организационе јединице Националне службе за запошљавање, 
представника образовних установа и представника Центра за социјални рад.   
 

Члан 3 
Председника и чланове Савета за запошљавање општине Велико Градиште именује и разрешава  

Општинско веће. 
 

Члан 4 
Савет за запошљавање општине Велико Градиште даје мишљења и препоруке надлежним органима у 

вези са:   
-плановима запошљавања, 
-програмима и мерама активне политике запошљавања, 
-применом прописа из области запошљавања, 
-другим питањима од интерес за област запошљавања. 
 

Кључни задаци Савета су:  
-   праћење социо-економске ситуације, стања и токова на тржишту рада на територији општине; 
-  праћење националних и локалних стратешких и планских документа од значаја за политику запошљавања; 
-   давање предлога за увођење и спровођење мера активне политике запошљавања у складу са потребама 
локалног тржишта рада; 
-  давање мишљења на локални акциони план запошљавања, у склопу процедуре усвајања; 
-  идентификација извора и обезбеђивање средстава за реализацију локалног акционог плана запошљавања 
(национална, локална, донаторска средства и др.); 
-  праћење реализације локалног акционог плана запошљавања; 
- праћење резултата/ефеката мера активне политике запошљавања предвиђених локалним акционим планом 
запошљавања; 
- израда извештаја о реализацији локалног акционог плана запошљавања (на полугодишњем и годишњем 
нивоу); 
-  припрема информација и извештаја о стању и кретањима на локалном тржишту рада и реализацији локалног 
акционог плана запошљавања, по захтеву надлежног органа јединице локалне самоуправе; 
- учешће и израда предлога за препознавање и уграђивање кључних активности и планова из области локалне 
политике запошљавања у процесу израде стратешких и планских докумената за област локалног економског 
развоја; 
- континуирана сарадња са друштвеним актерима са нивоа јединице локалне самоуправе од значаја и утицаја 
на област политике запошљавања. 
 

Члан 5 
Ступањем на снагу ове одлуке престаје да важи Одлука о освивању Локалног савета за запошљавање 

општине Велико Градиште бр. 02-15/2006-01 од 03.04.2006. године.  



 
Члан 6 

Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику општине Велико 
Градиште“.  
 

Број: 02-11/2018-01-1 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ 

                                                                                                                                                 ПРЕДСЕДНИК 
                                                                                                                                       СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 
                                                                                                                                        Браниславка Шуловић,с.р 
 
   
 


