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Уводно разматрање 
 

Акциони план запошљавања, представља основни инструмент спровођења активне 
политике запошљавања. 

Локалним акционим планом запошљавања (ЛАПЗ) дефинишу се циљеви и 
приоритети политике запошљавања и утврђују програми и мере које ће се реализовати у 
локлној заједници.  

Основни циљ акционог плана је одрживо повећање запослености и смањење 
незапослености. 

Правни основ за утврђивање ЛАПЗ-а представља члан 41 став 1.Закона о запошљавању 
и осигурању за случај незапослености („Сл. гласник РС”, бр. 36/2009, 88/2010, 38/2015 и 
113/2017) којим је утврђено да надлежни орган локалне самоуправе по прибављеном 
мишљењу Локалног савета за запошљавање може усвојити локални акциони план 
запошљавања (ЛАПЗ). 

ЛАПЗ је у складу са правцем и циљевима Акционог плана за период од 2021. године 
до 2023. године за спровођење Стратегије запошљавања у Републици Србији за период од 
2021. године до 2026. године, као и циљевима, приоритетима и плановима активности 
усвојених националних, покрајинских стратегија и развојних докумената. 

ЛАПЗ се руководи приоритетима и смерницама за одржив и инклузивни привредни 
раст како би створио могућност за висок ниво запослености, продуктивности, социјалне и 
територијалне кохезије. 

ЛАПЗ садржи: 
- Опши део, 
- Стање и токове на тржишту рада, 
- Циљеве и приоритете политике запошљавања, 
- Програме и мере активне политике запошљавања,  
- Финансијски оквир и изворе финансирања политике запошљавања, 
- Носиоце послова реализације ЛАПЗ-а, 
- Индикаторе успешности реализације програма и мера, 
- Начин доношења и учеснике у изради. 

Правни и институционални оквир политике запошљавања представљају: 
 

- Закон о запошљавању и осигурању за случај незапослености, 
- Закон о професионалној рехабилитацији и запошљавању особа са инвалидитетом1, 
- Акциони  план за период од 2021. године до 2023. године за спровођење Стратегије 

запошљавања у Републици Србији за период од 2021. године до 2026. године,  
- Стратегија запошљавања у Републици Србији за период од 2021. године до 2026. 

године. 
 
Законoм о запошљавању и осигурању за случај незапослености (члан 59) прописано је 

да се програми и мере активне политике запошљавања финансирају из: 
- Буџета Републике Србије;  
- Средства територијалне аутономије и локалне самоуправе;  
- Поклона, донација, легата, кредита, камата и других средстава у складу са законом;  
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- Доприноса за случај незапослености; 
- Других извора у складу са законом. 

Утврђена је и могућност (члан 60) да локална самоуправа која локалним акционим 
планом запошљавања обезбеђује више од половине средстава потребних за суфинансирање 
одређеног програма или мера активне политике запошљавања, може поднети захтев 
Министарству за рад, запошљавање, борачка и социјална питања, посредством Националне 
службе за запошљавање (НЗС), за учешће у суфинансирању предвиђених програма и мера.  

У складу са Акционим планом за период од 2021. до 2023. године јединица локалне 
самоуправе може преко надлежне филијале НСЗ, поднети министарству надлежном за 
послове запошљавања захтев за учешће у финансирању програма или мера активне политике 
запошљавања. 

Узимајући у обзир мишљења филијала на поднете захтеве, НСЗ доставља министарству 
предлог за учешће у финансирању програма или мера активне политике запошљавања, у року 
од 30 дана од дана истека рока за подношење захтева. 

У 2021. години одобраваће се учешће у финансирању програма или мера активне 
политике запошљавања из средстава опредељених за реализацију Акционог плана, и то: 

1.Програм стручне праксе подразумева стручно оспособљавање незапосленог лица за 
самосталан рад у струци, за које је стечено одговарајуће образовање, ради обављања 
приправничког стажа, односно стицања услова за полагање стручног испита; 

2. Мера приправништва за младе са високим образовањем подразумева стручно 
оспособљавање незапосленог за самосталан рад у струци за коју је стечено високо 
образовање, ради обављања приправничког стажа, односно стицања услова за полагање 
стручног испита; 

3.Мера приправништва за незапослене са средњим образовањем подразумева 
стручно оспособљавање незапосленог за самосталан рад у струци за коју је стечено средње 
образовање, ради обављања приправничког стажа, односно стицања услова за полагање 
стручног испита; 

4.Мера стицања практичних знања за неквалификована лица, лица са средњим 
образовањем и дугорочно незапослене; 

5.Мера обука на захтев послодавца за незапослене подразумева учешће у 
финансирању обуке ради стицања знања и вештина потребних за обављање послова на 
конкретном радном месту; 

6.Субвенција за запошљавање незапослених лица из категорије теже запошљивих - 
може се доделити за запошљавање незапослених лица из једне или више категорија теже 
запошљивих, а које су утврђене у складу са стањем и потребама локалног тржишта и наведене 
у ЛАПЗ; 

7.Субвенција за самозапошљавање - одобрава се незапосленом лицу ради оснивања 
радње, задруге или другог облика предузетништва као и за оснивање привредног друштва 
уколико оснивач заснива у њему радни однос, у делатностима дефинисаним у складу са 
потребама локалног економског развоја у ЛАПЗ;  

8.Програм јавних радова - у програм јавних радова могу се укључити незапослена 
лица из свих категорија теже запошљивих, у складу са стањем и потребама локалног тржишта 
рада утврђеним у ЛАПЗ. 
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Услов за одобравање учешћа у финансирању програма или мера активне политике 
запошљавања је да аутономна покрајина односно јединица локалне самоуправе има: 

• формиран локални савет за запошљавање, 
• донет локални акциони план запошљавања (ЛАПЗ), 
• обезбеђено више од половине потребних средстава за финансирање одређеног 

програма или мере. 
• усклађене програме и мере са приоритетима и циљевима локалног економског развоја 

и локалног тржишта рада. 

 

Општи подаци 
 

Општина Петровац на Млави се налази на истоку Србије, у Браничевском округу, који 
представља једну од кључних геостратегијских тачака југоисточне Европе, ограничену са 
западне стране реком Великом Моравом, са северне и источне Дунавом, а са јужне 
планинским ланцем који чине Бељаница, Хомољске планине и Северни Кучај. 

Општина Петровац на Млави заузима средишњи део слива реке Млаве и нaлази се 
између Хомољских планина и стишке равнице. Простире се на површини од 654, 9 км² и 
сачињава је 34 насеља (Бистрица, Бошњак, Буровац, Бусур, Везичево, Велики Поповац, Велико 
Лаоле, Витовница, Вошановац, Добрње, Дубочка, Ждрело, Забрђе, Каменово, Кладурово, 
Кнежица, Крвије, Лесковац, Лопушник, Мало Лаоле, Манастирица, Мелница, Орешковица, 
Орљево, Панково, Петровац на Млави, Рановац, Рашанац, Стамница, Старчево, Табановац, 
Трновче, Ћовдин и Шетоње). 

У административно - политичком погледу, општина Петровац на Млави се граничи са 
општинама Мало Црниће, на северу, Деспотовац на југу, Жабари и Свилајнац на западу и 
Кучево и Жагубица на истоку. Општина се налази на једном од саобраћајно најзначајнијих 
праваца у оквиру Браничевског округа који повезује Бор, Жагубицу и Петровац, на једној, са 
Пожаревцем и аутопутем Београд- Ниш, на другој страни. Петровац на Млави, као општински 
центар, налази се на обалама реке Млаве и кроз њега пролази више регионалних путних 
праваца. 

Посматрано са туристичког аспекта општину Петровац на Млави одликује добар 
туристичко–саобраћајни положај. Налази се релативно близу Београда (око 110 km), као 
главног града Републике Србије и највећег емитивног центра у земљи. Самим тим има добру 
повезаност и са аеродромом „Никола Тесла“. Од аутопута Е -75 удаљена је око 50 км, од Новог 
Сада и Ниша  око 200 км. 

. 
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Карта 1: Географски положај општине Петровац на Млави; Карта 2: Административна карта 
Браничевског управног округа 

 

На територији општине Петровац на Млави, у 34 насеља, према проценама 2017. 
године живи 28.602 становника, са просечном густином насељености од 44 становника на km2 
што је сврстава и у слабо насељене општине. 
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Стање у привреди 
 

Привреда општине Петровац на Млави је карактеристична, пре свега, по трговинским и 
услужним делатностима а затим и по прерађивачким делатностима. У привреди општине, као 
и свуда, доминира сектор малих и средњих предузећа. 

На основу структуре запослених према статистичким подацима из 2021. године од 
6.906 запослених највећи број запослених ради у сектору трговине 1247 радника, здравства и 
социјалне заштите 776, прерађивачке индустрије 683, образовања 439, грађевинарства 289 док 
највећи број од 1829 чине регистровани индивидуални пољопривредници. 

Привредна друштва, њих 206, запошљава 1462 радника, у 2018. У устој години, у 
Петровцу је било активно 63 предузетника, са укупно 185 запослених.  

Укупан број запослених, према подацима АПР-а, на територији општине Петровац на 
Млави износи 6.832 лица, а број незапослених 1.028. Као што се из табеле види, у односу на 
2016. годину дошло је до пада и у броју запослених и броју незапосленихсве до марта 2020. 
године када се због појаве епидемије Ковид-19 број незапослених поново повећао. У другој 
половини 2021. године локална привреда је забележила солидан опоравак јер се у 
међувремену укупан број незапослених смањио за готово 20 процената, односно за више од 
200 радника. Само кроз мере Националне службе и Општине Петровац на Млави упослено је 
више од двадесет лица. Кроз програм „Моја прва плата“ упослено је по први пут више од 60 
лица који су били евидентирани као незапослени. Број запослених за период од 2017. до 2022. 
године исказан је у табели испод текста. 

 

БРОЈ ЗАПОСЛЕНИХ/НЕЗАПОСЛЕНИХ  И 

ПРОСЕЧНЕ ЗАРАДЕ 

2017 2018 2019 2020 2021  2022  

01. Број запослених 7.132 6.961 6.929 6934 6932 6832 

02. Број незапослених 1.217 1.117 1.017 1.080 1249 1028 

03. Просечна нето зарада (у РСД) 33.209 37.585 41.442 45.225 48.197 49.459 

Извор: https://pretraga2.apr.gov.rs/APRMapePodsticaja/# 

Од укупног броја запослених  46% су запослени у правним лицима (привредна друштва, 
установе, задруге и друге организације), 22% су приватни предузетници (лица која самостално 
обављају делатност) и запослени код њих и 32% регистровани индивидуални 
пољопривредници. 

Од укупног броја незапослених, према попису из 2021.год, 205  незапослених лица 
први пут тражи посао док 52% од укупног броја незапослених су жене. Оно што највише 
забрињава јесте податак да је скоро половина незапослених лица (43,5%)  без квалификација. 
Из овог разлога потребно је уложити значајније напоре на преквалификацији и 
доквалификацији овог корпуса радне снаге. 

Број предузетника бележи линеарни раст од 880 предузетника у 2017. години до 1000 
предузетника у 2021. години. Кретање броја предузетника по годинама исказан је у табели 
испод текста.  

https://pretraga2.apr.gov.rs/APRMapePodsticaja/
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БРОЈ ПРЕДУЗЕТНИКА 2017 2018 2019 2020 2021 

01. Активних 880 923 957 956 1000 

02. Новооснованих 115 120 112 28 46 

03. Брисаних/угашених 77 75 80 30 24 

Извор: https://pretraga2.apr.gov.rs/APRMapePodsticaja/# 

Број предузетника исказан је и графички на дијаграму испод текста, за временски 
интервал од 2017. до 2021. године. 

 

 

Број привредних друштава мањи више остао је непромењен у проматраном периоду 
од 2017. до 2021. године. Кретање броја привредних друштава по годинама исказан је у 
табели испод текста.  

БРОЈ ПРИВРЕДНИХ ДРУШТАВА 2017 2018 2019 2020 2021 

01. Активних 228 237 219 227 246 

02. Новооснованих 13 10 13 9 9 

03. Брисаних/угашених 12 7 43 1 3 

Извор: https://pretraga2.apr.gov.rs/APRMapePodsticaja/# 
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Према диференцијацији предузећа по величини, доминирају микро и мала предузећа 
до 50 запослених. Највећа предузећа која послују на подручју општине Петровац на Млави су: 
„Каструм“ ДОО 213 запослених, „МБС Галеника“ 97, Млекара „Хомоље“ – Екофил 66, „СЗР 
„Милановић“ 55, „Грин“ 44, „Екостеп пелет“ 44, „Врело продукт“ 42, „Гума центар“ 38 
запослених, итд. 

Пољопривреда 

Пољопривреда и прехрамбена индустрија представљају основну економску базу 
развоја Општине, те је основни циљ у овој области боље коришћење расположивих 
производних потенцијала и повећања обима пољопрвредне производње. Најзначајнији 
природни ресурс Општине је земљишни фонд кога карактерише геоморфолошка хомогеност, 
висока потенцијална плодност и испресецаност воденим токовима. Разноврсност намена 
коришћења и велики број корисника пољопривредног земљишта представља најважнији 
фактор развоја Општине. Од односа свих корисника пољопривредног земљишта према начину 
и структури коришћења и према облицима својине, зависиће и ефекти будућег економског 
развоја.  

Средишњи део реке Млаве, између Хомољских планина и Стига који заузима општина 
пружа одличне услове за развој пољопривреде, посебно сточарства, воћарства и ратарства. 
Сточарство је најзаступљеније, и према Попису из 2012.године, Петровац на Млави је међу 10 
% општина са највећим сточним фондом. Обим сточног фонда процењује се на више од 
400.000 јединки. Општина Петровац на Млави позната је и по производњи меда и пчелињих 
производа. Са више од 11.000 кошница сврстава се у ред општина за највећом производњом 
меда у држави. Производња меда сматра се највећом извозном шансом општине. 
 У структури пољопривредног земљишта, према начину коришћења преовладава 
учешће ораничeних површина 72% (33.744,38 ha), што има велики значај за производњу 
ратарских, повртарских и крмних култура и посредно за развој сточартсва. У односу на 
ораничне површине, скоро 50% се традиционалнокористи за ратарску производњу.  

Од укупног броја становника,  ангажованих у пољопривреди је око 14.579, што је 
значајан број, односно 50,97 % становништва. Међутим, пољопривредна производња 
углавном се одвија на уситњеним индивидуалним пољопривредним газдинствима.На основу 
статистичких података РЗЗС и Управе за трезор у претходној години (2020.) на подручју 
општине Петровац на Млави постоји 2644 пољопривредних газдинстава од који су активна 
2485. 

Око 341 пољопривредних газдинстава према доступним подацима бави се другим 
профитабилним активностима везаним за пољопривреду и рурални развој, од тога 238 се бави 
прерадом пољопривредних производа и то 107 прерадом меса, прерадом млека 154, 
прерадом воћа и поврћа 38, прерадом других пољопривредних производа 120. Обрадом 
дрвета се бави 19, активности у шумарству има 23, у туризму 8, народној радиности 9.  

Од предузећа и других привредних субјеката који послују у оквиру пољопривредно-
прехрамбеног сектора издаваја се неколико производно-прерађивачких погона који су од 
изузетног значаја за локалну привреду. Млекара “Хомоље” – Екофил ДОО, некада део 
националног гиганта “Имлек”, успешно је приватизована и реконструисана, а данас је 
вероватно најуспешнија приватизована  компанија у Петровцу на Млави. Данас запошљава 67 
радника.  Кланица “8. Октобар ”је приватизована и остала у функцији,  иако запошљава само 
трећину укупног броја запослених пре приватизације. Поред ње, на подручју општине послују 
још три кланице са својим производно-прерађивачким капацитетима а то су: „Пертвел“ ДОО 
Велико Лаоле, „Врело продукт ИМ“ Шетоње и „Каструм производња“ ДОО. На подручју 
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општине послује и “Фарма свиња” изграђена током седамдесетих година прошлог века и сада 
је у власништву предузећа “Унион МЗ” из Пожаревца. 

Туризам 

Туристички потенцијали општине нису активирани (мада се последњих година тренд 
умногоме побољшао улагањем локалне самоуправе у изградњу туристичке инфраструктуре) па 
је туристичко-угоститељска делатност задржала релативно ниско учешће у структури 
друштвеног производа. У својинској структури доминира приватни сектор чији се удео стално 
повећава. 

Укупан смештајни капацитет на територији општине Петровац на Млави, на основу 
Анкете Туристичке организације, износи 401 лежај у 14 смештајних објеката. Општина 
Петровац на Млави у оквиру своје туристичке понуде пружа смештај у сеоским домаћинствима 
која се налазе недалеко од Рекреативно- угоститељског центра „Ждрело“. То су домаћинстава 
„Јенић“, „Симоновић“ , „Новаковић“, „Маринкић“, „Радовановић“ као и домаћинства „Илић“, 
„Скуратенко“ и „Миленковић“ у Малом Лаолу. 

Објекат са највећим смештајним капацитетом на територији општине Петровац на 
Млави је Рекреационо – угоститељски центар „Ждрело“.Доградњом хотела и изградњом аква 
парка са термоминералном водом, која се може користити и лети и зими, Рекреационо – 
угоститељски центар „Ждрело“ постаје једна од главних туристичких тачака, који посећују 
бројни гости. Располаже капацитетом од 140 лежајева распоређених у 64 смештајне јединице. 

Број пријављених ноћења на територији општине Петровац на Млави је 2019. године 
износио 27848, што је за 7136 (25,6%) пријављених ноћења више у односу на 2016. годину када 
је тај број износио 20712 пријављених ноћења (година са најмање остварених ноћења). 
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Стање на тржишту рада у општини Петровац на Млави 
 
Праћењем стања на тржишту рада бави се Национална служба за запошљавање – 

филијала Пожаревац, испостава Петровац на Млави (у даљем тексту: НСЗ). НСЗ је модеран 
јавни сервис који пружа услуге незапосленим лицима и послодавцима. Оријентисана је на 
кориснике, чији интерес је у првом плану. Услуге се континуирано унапређују, уз непрекидно 
поређење остварених резултата са постављеним циљевима. Са партнерима развија међусобно 
корисне односе, ради успостављања дугорочне сарадње. Запослени су потпуно оспособљени, 
што је постигнуто кроз више додатних обука и тренинга у области рада са клијентима. 

 
Према подацима НСЗ на евиденцији испоставе Петровац на Млави на дан 31. март 2021. 

године је 1028 лица од чега је 538 незапослених жена. Анализирајући старосне групе највише 
незапослених је у интервалу од  25-29 година (126), 45-49 година старости (115), 30-34 година 
(115). Ако бисмо анализирали циљну групу младих од 15 до 30 година онда би тај број лица 
износио 269 (146 су жене). Приметан је и већи број незапослених у ткз. тешко запошљивим 
групама, 50-54 година старости (102), 55-59 година старости (114). Детаљније податке о 
лицима по полу и годинама старости можете видети у табели 1 – Лица која траже запослење 
по полу и годинама старости,  стање на дан 31.12. 2021. године. 

 
 СТАРОСНЕ ГРУПЕ 

 15-19 
година 

20-24 
године 

25-29 
година 

30-34 
године 

35-39 
година 

40-44 
године 

45-49 
година 

50-54 
године 

55-59 
година 

60-64 
године 

65 и 
више 
година 

Укупно 34 109 126 115 111 107 115 102 114 95  

Жене 16 52 78 61 77 58 54 50 52 40  

Табела 1: Лица која траже запослење по полу и годинама старости, стање на дан 31.12.2021. 
године.Извор: НСЗ. 

 
Анализирајући степен стручне спреме незапослених лица највише незапослених је из 

категорије нискоквалификованих лица односно лица која имају I степен стручне спреме (448) а 
након њих следи категорија лица са IV степеном (276). Од високо образованих лица са VII 
степеном стручне спреме на евиденцији је 72 лица од којих су 47  жена. Лица која су стекла VIII 
степен (докторат) нису евидентирана у евиденцији. Детаљније податке о лицима на основу 
стручне спреме можете видети у табели 2 – Лица која траже запослење по полу и степену 
стручне спреме, стање на дан 31.12. 2021 .године. 

 
 СТЕПЕН СТРУЧНЕ СПРЕМЕ 

  
I 

 
II 

 
III 

 
IV 

 
V 

 
VI-1 

 
VI-2 

 
VII-1 

 
VII-2 

 
VIII 

Укупно 448    18    162    276      3    10    39    72   

Жене 225      6     66    159      1     7    27    47   

Табела 2: Лица која траже запослење по полу и степену стручне спреме, стање на дан 31.12. 
2021.године. Извор: НСЗ. 

 
Послодавци са територије Општине Петровац на Млави су исказали потребу за 

радницима који поседују додатне вештине и то: 
- практична знања у производним занимањима; 
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- основни ниво информатичке обуке; 
- рад у оперативним програмима Microsoft Office (Word, Excel, Outlook) , електронско 

пословање; поседовање сертификата као што су атест код заваривача, сертификата за 
књиговође и пословне секретаре, стручни испит за противпожарну заштиту, испит за ношење 
ватреног оружја; виши ниво знања страних језика; поседовање возачке дозволе. 

 
Дефицитарна занимања су: руковаоци грађевинских машина, заваривачи, месари, 

кувари, конобари, овлашћене рачуновође, зидари, тесари, столари, професионални  возачи 
али и геодетски инжењери, дипломирани фармацеути, социјални радници, дипломирани 
инжењери електротехнике, дипломирани инжењери грађевине, агрономи, професори 
математике, хемије, физике. 

Суфицитарна занимања су: матуранти гимназије, трговци, економски техничари,  
економисти, менаџери,  продавци, правни техничари, дипломирани правници. 
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Политика запошљавања у општини Петровац на Млави 
 
Формирањем Локалног савета за запошљавање и доношењем Програма активне 

политике запошљавања, општина Петровац на Млави је препознала могућност да утиче  на 
политику запошљавања на својој територији и да установљава мере за смањење 
незапослености и повећања запослености. 

У складу са  Акционим  планом за период од 2021. године до 2023. године за 
спровођење Стратегије запошљавања у Републици Србији за период од 2021. године до 2026. 
године , ЛСЗ предлаже програм активне политике запошљавања општине Петровац на Млави 
за 2022. и 2023. годину којима су дефинисани приоритети политике запошљавања, мере за 
остваривање приоритета, извори финансирања и рок реализације појединих мера.  

Акциони  план за период од 2021. године до 2023. године за спровођење Стратегије 
запошљавања у Републици Србији за период од 2021. године до 2026. године, представља 
документ јавне политике који се доноси ради операционализације и остваривања општег и 
посебних циљева предвиђених Стратегијом запошљавања у Републици Србији за период од 
2021. до 2026. године („Службени гласник РС”, број 18/21).  

Општи циљ Стратегије запошљавања у Републици Србији за период од 2021. до 2026. 
године је успостављен стабилан и одрживи раст запослености заснован на знању и 
достојанственом раду, док су као посебни циљеви утврђени: 1. Остварен раст квалитетне 
запослености кроз међусекторске мере усмерене на унапређење понуде рада и тражње за 
радом; 2. Унапређен положај незапослених лица на тржишту рада; 3. Унапређен 
институционални оквир за политику запошљавања. 

Државне институције, социјални партнери, јединице локалне самоуправе и 
организације цивилног друштва дале су значајан допринос у изради овог документа, али су 
важност њихове партиципације, помоћи и подршке од посебног значаја како за остваривање, 
тако и одржање постигнутих резултата. 

У оквиру појединих мера активне политике запошљавања дефинисане су категорије 
теже запошљивих лица која се укључују у меру, а у мерама у оквиру којих нису дефинисане 
категорије, приоритет за укључивање имају незапослена лица из следећих категорија у складу 
са Акционим планом за период 2021. године до 2023. године за спровођење Стратегије: 

 - лица без основног образовања; 
 - лица без завршене средње школе; 
 - лица старости 50 и више година; 
 - дугорочно незапослена лица која посао траже дуже од 12 месеци, а посебно 

незапослена лица која посао траже дуже од 18 месеци; 
 - жене, посебно дугорочно незапослене жене; 
 - млади до 30 година старости, а посебно младе жене, 
 млади без завршене средње школе, као и млади без радног искуства; 
 - особе са инвалидитетом; 
 - Роми; 
 - корисници новчане социјалне помоћи;  
- лица у статусу вишка запослених.  
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Такође, у мере активне политике запошљавања укључиваће се и незапослена лица из 
следећих теже запошљивих категорија: 

 - млади у домском смештају, хранитељским и старатељским породицама;  
 - жртве породичног насиља;  
- жртве трговине људима; 
 - избегла и расељена лица, повратници према Споразуму о реадмисији; 
 - самохрани родитељи;  
- супружници из породице у којој су оба супружника незапослена; 
 - родитељи деце са сметњама у развоју;  
- бивши извршиоци кривичних дела. 
 Посебан приоритет за укључивање у мере активне политике запошљавања имају лица 

која се суочавају са више фактора отежане запошљивости, односно, која припадају у две или 
више претходно наведених категорија теже запошљивих лица. У локалном планском 
документу у области запошљавања могу се утврдити и друге категорије теже запошљивих лица 
према утврђеном стању на локалном тржишту рада.  

Локални савет за запошљавање општине Петровац на 
Млави 

Доношењем Закона о запошљавању и осигурању за случај незапослености, 2003. 
године створена је могућност да се формирају Локални савети за запошљавање (даље: ЛСЗ) 
који би са укључивањем социјалних партнера, утицали да се кроз доношење програма 
активне политике запошљавања на локалном нивоу смањи стопа незапослености. Општина 
Петртовац на Млави је препознала неопходност формирања ЛСЗ што је и довело до првог 
формирања Локалног Савета за запошљавање у 2011. години. У 2016. години дошло до 
измена који се односе на чланове у ЛСЗ и састав од тада није мењан. Тренутно ЛСЗ има 5 
чланова, од којих су заступљени представници локалне самоуправе, представник НСЗ 
Пожаревац - испостава Петровац на Млави као и представник испред удружења 
привредника. 

Чланови ЛСЗ активно учествују у решавању проблема запошљавања на  територији 
општине Петровац на Млави кроз доношење програмских докумената за спровођење 
мера активне политике запошљавања. Као резултат рада Савета у периоду од 2016. до 
данас донето је 6 годишњих акционих планова за запошљавање чијом реализацијом у 
сарадњи са Националном службом за запошљавање је за стално или повремено упослено 
више од 180 лица евидентираних на евиденцији Националне службе за запошљавање као 
незапослена лица. 
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Мере активне политике запошљавања општине Петровац 
на Млави за 2022-2023. годину 

 
Утврђени приоритети, циљеви и задаци постижу се спровођењем мера активне 

политике запошљавања. Мере активне политике запошљавања реализују надлежне службе 
Управе општине Петровац на Млави и Локални савет за запошљавање у сарадњи са 
Националном службом за запошљавање и осталим установама, организацијама и 
удружењима из области запошљавања. 

Локалним акционим планом запошљавања (ЛАПЗ) за 2022-2023. годину предвиђене су  
следеће мере:  

1. Организовање јавних радова од интереса за локалну заједницу ради запошљавања 
теже запошљивих категорија незапослених лица. 

2. Подршка самозапошљавању 
3. Субвенција за запошљавање незапослених лица из категорије теже запошљивих 

Јавни радови 
Јавни радови од интереса за локалну заједницу су мера активне политике 

запошљавања (АПЗ) који се организују у циљу запошљавања теже запошљивих незапослених 
лица, очувања и унапређења радних способности незапослених, као и ради остваривања 
одређеног друштвеног интереса.  

У 2021. години организоваће се јавни радови у области одржавања и обнављања јавне 
инфраструктуре и одржавања и заштите животне средине и природе. За особе са 
инвалидитетом јавни радови се могу организовати у области социјалне заштите и 
хуманитарног рада, одржавања и обнављања јавне инфраструктуре, одржавања и заштите 
животне средине и природе и културе. Јавни радови се спроводе у временском периоду од 
највише четири месеца.  

Приоритет при избору извођача за спровођење јавних радова имаће послодавци који 
обезбеђују запошљавање лица која припадају категорији теже запошљивих лица. Локални 
савет за запошљавање може да оцени оправданост поднете пријаве односно предлога 
пројекта и да мишљење о истом. Одлуку о поднетим пријавама предлога пројеката доноси 
Национална служба за запошљавање, на основу донетог мишљења Локалног савета за 
зпошљавање општине Петровац на Млави.  

Послодавац који спроводи јавне радове закључује са незапосленим уговор о радном 
ангажовању у складу са прописима о раду и јавним конкурсом.  

Средства намењена за организовање јавних радова користе се за: 1) исплату накнаде 
за обављен посао лицима ангажованим на јавним радовима (по основу уговора о 
привременим и повременим пословима у висини до 22.000,00 динара на месечном нивоу за 
пун фонд радних часова, односно сразмерно времену радног ангажовања на месечном нивоу, 
која се увећава за припадајући порез и доприносе за обавезно социјално осигурање и која 
обухвата и трошкове доласка и одласка са рада); 2) накнаду трошкова спровођења јавних 
радова послодавцу (највише до 2.000 динара по лицу, једнократно, у зависности од трајања 
јавног рада); 3) накнаду трошкова обуке (у једнократном износу од 1.000,00 динара по 
ангажованом лицу које је завршило обуку), која се у зависности од врсте и сложености послова 
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може организовати по интерном програму послодавца извођача јавног рада или програму 
образовне установе. 
Послодавац – извођач јавног рада може организовати спровођење јавних радова уколико 
укључи незапослена лица из следећих категорија: 

1. радно способни корисници новчане социјалне помоћи, 
2. Роми, 
3. лица без завршене средње школе, 
4. лица која посао траже дуже од 18 месеци, 
5. особе са инвалидитетом. 
6. Остала лица чији је статус теже запошљивих лица  дефинисан ЛАПЗ-ом и Акционим 

планом. 
 
Подршка самозапошљавању 
 
Субвенција за самозапошљавање намењена је незапосленима који се воде на 

евиденцији Националне службе за запошљавање (у даљем тексту: Национална служба) и имају 
завршену обуку за развој предузетништва. Субвенција за самозапошљавање додељује се у 
једнократном износу од 300.000,00 динара, односно 330.000,00 динара за незапослене особе 
са инвалидитетом, ради оснивања радње, задруге или другог облика предузетништва, као и 
оснивања привредног друштва, уколико оснивач заснива у њему радни однос. 

 Незапослени који оствари право на субвенцију за самозапошљавање у обавези је да 
обавља регистровану делатност и по том основу измирује доприносе за обавезно социјално 
осигурање најмање 12 месеци, почев од дана отпочињања обављања делатности. Право на 
субвенцију може се остварити и удруживањем више незапослених, оснивањем привредног 
друштва ради самозапошљавања. Уколико се више незапослених удружи, у складу са законом, 
свако лице појединачно подноси захтев за самозапошљавање и остваривање права на 
субвенцију од 300.000,00 динара, односно 330.000,00 динара у случају када су подносиоци 
захтева особе са инвалидитетом. 

 
Приоритет код одобравања субвенције за самозапошљавање имају: 

1) млади до 30 година старости, 
2) старији од 50 година, 
3) вишкови запослених, 
4) Роми, 
5) особе са инвалидитетом, 
6) жене, 
7) сва остала лица чији је статус теже запошљивих лица дефинисан ЛАПЗ-ом и 

Акционим планом. 
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Субвенција за запошљавање незапослених лица из категорије теже запошљивих 
 
Послодавци који припадају приватном сектору, могу за запошљавање незапослених 

лица из категорије теже запошљивих остварити право на субвенцију за запошљавање. 
Циљна група су незапослена лица са евиденције Националне службе за запошљавање 

из једне или више категорија теже запошљивих а које су утврђене у складу са стањем и 
потребама локалног тржишта  и наведене у ЛАПЗ-у. 

Програм се реализује у складу са расписаним јавним позивом и подразумева 
једнократну исплату субвенције. Висина субвенције је одређена степеном развијености 
јединица локалне самоуправе према месту рада лиа, а  складу са посебним прописом Владе 
Републике Србије и то: 

-250.000,00 динара по лицу у четвртој групи јединица локалних самоуправа и 
девастираним подручјима. 

-225.000,00 динара  по лицу у трећој групи јединица локалних самоуправа. 
-200.000,00 динара по лицу у првој и другој групи јединица локалних самоуправа. 
 
Наведени износи субвенције за самозапошљавање особа са инвалидитетом, радно 

способних корисника социјалне помоћи, младих у домском смештају, хранитељским 
породицама и старатељским породицама и жртвама породичног насиља увећавају се за 20 
процената. 
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Финансијски оквир за реализацију ЛАПЗ за период 202-2023. 
година 
 

За реализацију планираних програма и мера активне политике запошљавања 
користиће се сопствена средства Општине Петровац на Млави предвиђена Одлуком о буџету 
општине Петровац на Млави за 2022. годину, средствима које се планирају у 2023. години на 
основу Средњорочног плана општине Петровац на Млави за период 2022-2024,  као и 
средстава из републичког буџета, по следећем: 

 
 
Извор финансирања за реализацију 
ЛАПЗ-а 2022-2023. 
 

 
2022 

 
2023 

 
Општина Петровац на Млави 

 

 
2.649.979 

 
2.649.979 

 
Национална служба за запошљавање 

 
2.632.021 

 
2.632.021 

 
УКУПНО: 

 
5.282.000 

 
5.282.000 

Табела 3: Збирни преглед средстава потребних за реализацију и спровођење мера активне 
политике запошљавања и складу са ЛАПЗ-ом за период 2022 – 2023. година. 
 

 
Категорија лица 

 
Износ по лицу 

 
Број 
лица 

Трајање  
у       

месецим
 

 
Укупан 
износ 

Извор финансирања и % 

ЈЛС НСЗ Остал
и 

  
Радно способни 
корисници новчане 
социјалне помоћи, 
Роми, 
лица без завршене 
средње школе, 
лица која посао 
траже дуже од 18 
месеци, 
особе са 
инвалидитетом, 
остала лица чији је 
статус теже 
запошљивих лица  
дефинисан ЛАПЗ-
ом и Акционим 
планом. 

 
 

 
 

накнада 
и превоз 

22.000 

доприноси 14.600 

 
 
 
 
 

5 

 
 
 
 
 

4 

 
 
 
 
 

732.000 

 
 
 
 
 

367.244 

 
 
 
 
 

364.756 

 
 
 
 
 

0 

УКУПНО:  5  732.000 

 

 

367.244 
50.17% 

364.756 
49.83% 

0 

Табела 4: Преглед калкулације потребних средстава за реализацију програма јавних радова 
на основу предвиђених износа за 2022.  и 2023. годину. 
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Категорија лица 

 
Износ по лицу 

 
Број 
лица 

Праћење 
у      

месецим
 

 
Укупан 
износ 

Извор финансирања и % 

ЈЛС НСЗ Остал
и 

 
Млади до 30 год. и 
старији од 50 год., 
вишкови запослених, 
Роми, особе са 
инвалидитетом, жене, 
сва остала лица чији је 
статус теже 
запошљивих лица 
дефинисан ЛАПЗ-ом и 
Акционим планом 

 
 
 

накнада 300.000 

 
 
 

11 

 
 
 

12 

 
 
 

3.300.000 

 
 
 

1.656.610 

 
 
 

1.644.390 

 
 
 

0 

УКУПНО:  11  3.300.000  1.656.610 
50.17% 

1.644.390 
49.83% 0 

Табела 5: Преглед калкулације потребних средстава за реализацију подршке само-
запошљавању на основу предвиђених износа за 2022. и 2023. годину. 
 

 
 
Категорија лица 

 
Износ по лицу 

 
Број лица 

Праћење у      
месецима 

 
Укупан износ 

Извор финансирања и % 

ЈЛС НСЗ Остали 
извори 

 
Млади до 30 год. и 
старији од 50 год., 
вишкови запослених, 
Роми, особе са 
инвалидитетом, жене, 
сва остала лица чији је 
статус теже 
запошљивих лица 
дефинисан ЛАПЗ-ом и 
Акционим планом 

 
 
 
накнада  250.000 

 
 
 

5 

 
 
 

12 

 
 
 

1.250.000 

 
 
 

627.125 

 
 
 

622.875 

 
 
 

0 

УКУПНО:  5  1.250.000 627.125 
50.17% 

622.875 
49.83% 

0 

Табела 6: Преглед калкулације потребних средстава за реализацију субвенција за запошљавање лица  из 
категорије теже запошљивих на основу предвиђених износа за 2022. и 2023. годину. 

 
Општина Петровац на Млави је буџетом за 2022. годину планирала 2.650.000,00 

односно 2.649.979,00 динара за имлементацију Програма  активне политике запошљавања.  
 
С обзиром да недостају средства у износу од 2.632.021,00 динар, планирана за 

реализацију ЛАПЗ општине Петровац на Млави, општина ће поднети захтев НСЗ за додатно 
учешће у финансирању наведеног програма сходно Акционом плану за период од 2021. до 
2023.године за спровођење Стратегије запошљавања у Републици Србији за период од 2021. 
године до 2026. године. 
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Праћење, оцена и извештавање о реализацији ЛАПЗ-а 
 
Праћење, оцена и извештавање о реализацији ЛАПЗ су изузетно значајни јер од 

процеса праћења, оцене и извештавања, односно од одговора да ли су применом одређене 
мере постигнути очекивани ефекти, зависи да ли ће се и у будућности спроводити иста 
решења, или их је потребно мењати, односно да ли је и у којој мери потребно вршити 
корекције буџета ЈЛС у делу који се односи на локалну политику запошљавања. Праћење 
реализације ЛАПЗ, степен остварених резултата и ефективности спроведених мера, динамика 
реализације ЛАПЗ, праћења и извештавања и одговорности за реализацију наведеног процеса, 
као и јасни, релевантни и мерљиви показатељи успеха биће приказани кроз информације 
наведене у табели 5. 

 
Мера/активност Индикатор Одговорност 

- подношење захтева за учешће у 
суфинансирању програма или мера 
АПЗ у 2021.год. 

-потврда о подношењу  
ЈЛС 

- одлука о учешћу у финансирању 
програма или мера АПЗ 

 
- пријем обавештења 

 
НСЗ 

- потписивање споразума о 
сарадњи са НСЗ -потписан споразум ЈЛС и НСЗ 

- расписивање јавних позива - расписано xy јавних 
позива 

ЈЛС и НСЗ 
(уз учешће ЛСЗ) 

- укупан број лица по поднетим 
захтевима који су у поступку 
одлучивања (по мерама) 

 
- xy лица (по мерама) 

 
ЈЛС и НСЗ 

- одлучивање по захтевима - xy захтева одобрено ЈЛС и НСЗ 
(уз учешће ЛСЗ) 

 
- укупно укључена лица у мере 

- xy лица у мерама (по 
мерама и циљним 
групама) 

ЈЛС и НСЗ (ЛСЗ) 

- укупан број лица која су 
завршила меру 

- xy лица у мерама (по 
мерама и циљним 
групама) 

ЈЛС и НСЗ (ЛСЗ) 

 
- ефекат мере на запошљавање 
(бруто ефекат) 

- xy лица запослено (по 
мерама и циљним 
групама) 

 
НСЗ 

(ЛСЗ) 

 
- утрошак средстава - утрошак средстава по 

мерама 

 
ЈЛС и НСЗ 

- анализа успешности ЛАПЗ - израђена анализа ЛСЗ 
Табела 5: Праћење, оцена и извештавање о реализацији ЛАПЗ. 
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