
 

                                                                                                  
Република Србија 

ОПШТИНА ЦРНА ТРАВА 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 

Број: 06-288/2016-01 

Датум: 07.10.2016. године 

ЦРНА ТРАВА 

 

 

На основу члана 28. став 3. Закона о запошљавању и осигурања за случај 

незапослености („Службени гласник РС“, број 36/2009, 88/2010 и 38/2015) и члана 28. 

Статута општине Црна Трава („Службени гласник града Лесковца“, број 17/2012), 

 Скупштина општине Црна Трава, на својој седници одржаној дана 07.10.2016. 

године донела је 

 

ОДЛУКУ  

о оснивању Савета за запошљавање општине Црна Трава 

 

Члан 1. 

Оснива се Савет за запошљавање општине Црна Трава (у даљем тексту: Савет) 

као стручно и саветодавно тело са циљем смањења незапослености, помоћи 

незапосленима и подршке развоја малих и средњих предузећа и предузетништва у 

општини Црна Трава. 

 

Члан 2. 

Савет за запошљавање даје мишљење и препоруке надлежном органу општине у 

вези са: 

1. доношењем програма; 

2. организовањем јавних радова и радним ангажовањем незапослених у извођењу 

јавних радова; 

3. додатним образовањем и обуком; 

4. другим питањима од интереса за запошљавање. 
 

Члан 3. 

Савет за запошљавање се састоји од председника и 2 члана, које именује 

Скупштина општинe Црна Трава. 

Мандат чланова Савета је четири године и почиње да тече од дана именовања. 

У Савет за запошљавање именују се представници локалне самоуправе, 

репрезентативних синдиката, удружења послодаваца, Националне службе за 

запошљавање, агенције за запошљавање, удружења од значаја за запошљавање и 

стручњаци за област запошљавања. 
 

Члан 4. 

У раду Савета могу да учествују и удружења која се баве заштитом интереса 

одређених категорија незапослених (инвалида, етничких мањина, учесника оружаних 



сукоба, жена, омладине и слично), као и стручњаци за одређене области који могу 

допринети бољем раду савета. 

Лица која нису чланови Савета немају право гласа у Савету. 
 

Члан 5. 

Савет ради и одлучује у јавним седницама. 

На рад Савета сходно ће се примењивати одредбе Пословника Скупштине 

општине Црна Трава којима је регулисан рад скупштинских радних тела. 
 

Члан 6. 

Стручне и административно-техничке послове за потребе Савета обављаће 

Општинска управа општине Црна Трава. 
 

Члан 7. 

Ова одлука ступа на снагу даном доношења и биће објављена у ''Службеном 

гласнику града Лесковца“. 

 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЦРНА ТРАВА 
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