Веће градске општине Обреновац на седници одржаној 26.12.2013. године, на основу члана 55
Статута градске општине Обреновац (’’Сл. лист града Београда’’ број 44/08, 4/10, 15/10 и 49/13),
члана 58. Пословника Већа градске општине Обреновац (’’Сл. лист града Београда’’ број 6/13) ,
Одлуке о буџету градске општине Обреновац за 2013. годину (''Сл. лист града Београда'' бр. 67/12,
12/13, 20/13, 40/13 и 49/13) и Закључака Скупштине градске општине Обреновац VI – 01 бр. 020234 од 04.12.2012. године и VII – 01 бр. 020-157 од 29.08.2013. године, на предлог Радне групе за
припрему и реализацију програма помоћи бившим запосленима холдинг предузећа ''Прва Искра''
ад у реструктурирању из Барича, ''Посавина'' ад у стечају из Обреновца и ДП ''Бора Марковић'' ,
доноси
ИЗМЕНУ И ДОПУНУ ПРОГРАМА
ОДОБРАВАЊА ЈЕДНОКРАТНЕ ИНТЕРВЕНТНЕ ПОМОЋИ
ЗА 2013 ГОДИНУ
1. У Програму одобравања једнократне интервентне помоћи за 2013. годину VII – 02 бр. 020-3/77
од 19.04.2013. године врши се допуна тако што се у тачки 1. , алинеји 1 додају следеће речи: '' и
потврда стечајног управника бр. 908 од 27.08.2013. године којом су верификовани бивши
запослени у наведеном привредном субјекту,'' и алинеја 3 додају следеће речи: '' и списак
запослених VIII-01 бр. I/1022 од 14.05.2013. године оверен од стране в.д. генералног директора
наведеног предузећа.
У истој тачки додаје се нова алинеја 4. која гласи: ''и уверења Републичког фонда за пензијско
и инвалидско осигурање о уплаћеном стажу осигурања за свако незапослено лице.''
2. У тачки 3. врши се измена тако што се речи: ''у укупном износу од 7.000,000 динара'' замењују
речима: ''у укупном износу од 8.220.000 динара''.
3. У тачки 4. алинеји 2, иза речи ''градској општини Обреновац'' додају се речи: ''уколико су на
евиденцији исте''.
4. У тачки 5, алинеја 1 врши се измена тако што се речи: ''у периоду након 2000.те године''
замењују речима: ''од 24.03.1999. године''.
У истој тачки, у алинеји 3 врши се допуна тако што се после речи: ''незапослени'' додаје
следеће речи: ''односно, да су у време расписивања јавног позива имали статус незапосленог
лица''.
5. У свему осталом Програм одобравања једнократне интервентне помоћи за 2013. годину VII –
02 бр. 020-3/77 од 19.04.2013. године остаје непромењен.
6. Ову Измену и допуну Програма објавити на огласној табли градске општине Обреновац,
званичној интернет презентацији и у локалним средствима јавног информисања.
ВЕЋЕ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ОБРЕНОВАЦ
VII – 02 бр. 020-3/ 188 од 26.12.2013. године
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