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УВОД 

 
Локални акциони план запошљавања општине Бела Црква представља инструмент 

спровођења активне политике запошљавања у 2016. години, којим се дефинишу циљеви и 

приоритети, односно утврђују програми и мере политике запошљавања који ће се реализовати у 

току 2016. године. Израђен је у складу са са циљевима Националног плана за запошљавање за 

2016.годину како би се допринело остваривању стратешког циља политике запошљавања до 2020. 

године, постављеног Националном стратегијом запошљавања за период 2011-2020. године 

(„Службени гласник РС”, број 37/11). 

 

У изради овог документа и дефинисању циљева и приоритета политике запошљавања 

учествовали су социјални партнери, релевантне институције и остале заинтересоване стране, ради 

свеобухватног сагледавања и спровођења политика и реформских процеса од значаја и утицаја на 

политику запошљавања. 

 

Основни циљеви активне политике запошљавања у наредном периоду на локалном нивоу 

су:  побољшање услова на тржишту рада и унапређење институција тржишта рада, подстицање 

запошљавања и укључивања теже запошљивих лица на тржиште рада и унапређење квалитета 

радне снаге. 

  Правни основ за доношење Локалног Акционог плана је одредба 41. став 1. Закона о 

запошљавању и осигурању за случај незапослености (“Службени гласник РС“ бр.36/09, 88/10, 

38/2015), којом је утврђено да надлежни орган локалне самоуправе може по прибављеном 

мишљењу Локалног савета за запошљавање усвојити локални акциони план запошљавања.  У 

складу са одредбом 41. став 3. Закона о запошљавању и осигурању за случај незапослености, 

Акциони план је у сагласности са Републичким акционим планом запошљавања за 2016. годину. 

Акциони план садржи све елементе предвиђене чланом 39. Закона о запошљавању и осигурању за 

случај незапослености. 

Према  Националном плану за запошљавање за 2016.годину   Аутономна покрајина 

односно јединица локалне самоуправе, може до 29. фебруара 2016. године, преко надлежне 

филијале НСЗ, поднети министарству надлежном за послове запошљавања захтев за учешће у 

финансирању програма или мера активне политике запошљавања. 

У 2016. години одобраваће се учешће у финансирању програма или мера активне политике 

запошљавања, и то: 

- јавни радови, 

- програм стручне праксе, 

- програм стицања практичних знања, 

- субвенције за запошљавање незапослених лица из категорије теже запошљивих. 

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. Изузетно, уколико се ради о неразвијеној јединици локалне самоуправе, 

министар надлежан за послове запошљавања, у складу са Законом о запошљавању и осигурању за 

случај незапослености („Службени гласник РС”, бр. 36/09, 88/10 и 38/15) може одобрити учешће у 
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 финансирању и кад је обезбеђено мање од половине потребних средстава;- усклађене 

програме и мере са приоритетима и циљевима локалног економског развоја и локалног тржишта 

рада. 

 

 

1. АНАЛИЗ СТАЊА НА НИВОУ ОПШТИНЕ БЕЛА ЦРКВА 

1.1. Положај 

Општина Бела Црква је подунавска, пригранична и равничарска општина, која се простире 

у североисточном делу Србије, на крајњем југоистоку Војводине и Баната. У географском смислу 

општина Бела Црква је окружена обронцима Карпата, Вршачким планинама, Дунавом и делом 

Панонске низије. Бела Црква се простире на површини од 353 квадратна километра и састоји се 

од двадесет катастарских општина и 14 насеља: Бела Црква, Банатска Паланка са Старом 

Паланком, Банатска Суботица, Врачев Гај, Гребенац, Добричево, Дупљаја, Јасеново, Кајтасово, 

Калуђерово, Крушчица, Кусић, Црвена Црква и Чешко Село. Четири катастарске општине 

подељене су на два или три дела. Насеље Банатска Паланка је у КО Банатска Паланка И, Врачев 

Гај је у КО Врачев Гај И, насеље Калуђерово је у КО Калуђерово И и Кусић у КО Кусић И. 

Иако има периферан положај у Србији, општина је саобраћајно веома добро повезана са 

суседним општинама. Саобраћајна повезаност огледа се у мрежи регионалних и магистралних 

путева, међународним граничним прелазом - Калуђерово, најстаријом железницом на Балкану из 

1856. године, воденим саобраћајницама Дунавом, хидросистемом Дунав-Тиса-Дунав, као и 

аеродромом у Ц категорији. Добра саобраћајна повезаност са Вршцем, Ковином, Панчевом, 

Београдом и Смедеревом, као и гранични прелаз код Калуђерова доприносе да општина Бела 

Црква има повољан географски положај. 

 

 
Слика 1. Мапа насеља општине Бела Црква 
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1.2. Демографско стање 

У Општини Бела Црква према попису из 2011.  живи 17.367 становника, (8568 М и 8799 

Ж). Од укупног броја становника 9080 (4432 М и 4648 Ж) становника живи у градском 

подручју , док 8287 (4136 М и 4151 Ж) живи у осталим насељеним местима. Површина 

општине износи 353 км2, што значи да је просечна густина насељености око 49 становника 

по км2. 

 

 Пол  

Женски Мушки Укупно 

    Године старости 

0-4 334 418 752 

5-9 430 467 897 

10-14 454 488 942 

15-19 510 551 1061 

20-24 461 542 1003 

25-29 480 541 1021 

30-34 492 567 1059 

35-39 583 620 1203 

40-44 530 553 1083 

45-49 557 542 1099 

50-54 650 673 1323 

55-59 817 755 1572 

60-64 790 737 1527 

65-69 433 359 792 

70-74 485 357 842 

75-79 416 241 657 

80-84 243 115 358 

85и више 134 42 176 

Укупно 8799 8569 

 

17367 

Табела 1. Број становника према полу и старости по попису из 2011. године 

(Републички завод за статистику) 
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Становништво према старосним групама, 2014. 

Анализа структуре становништва по великим добним групама указује на неповољну 

старосну структуру становништва. Према критеријумима ОЕСР, Бела Црква спада у општине које 

имају густину насељености испод 150 становника по км2, тј. у руралне општине. Основне 

демографске карактеристике општине су: смањење укупног броја становника, веома изражен 

негативан природни прираштај, погоршање старосне структуре и виталних карактеристика 

популације, незапосленост, неповољна образовна и квалификациона структура становништва. 

Поред негативних демографских карактеристика један од великих проблема општине је и велика 

незапосленост. Број незапослених лица у децембру месецу према подацима Национлне службе за 

запошљавање је 3450 од којих 1680 женског пола . 

Бела Црква има изразито мултиетнички карактер. Према попису становништва од 2011. 

Године У Белој Цркви од укупног броја становника, 17367, као Срби изјаснило се 12715 

Становништво према старосним групама и полу, 2013─2014.  

 
2013 

 
2014 

  

 женско мушко  женско мушко 

Деца старости до 6 година (предшколски 

узраст) 
485 559  474 532 

Деца старости 7─14 година (узраст 

основне школе) 
703 738  686 745 

Становништво старости 15─18 година 

(узраст средње школе) 
397 461  382 417 

Деца (0─17 година) 1480 1640  1438 1572 

Млади (15─29 година) 1412 1637  1387 1597 

Радни контингент становништва (15─64 

година) 
5683 5926  5558 5797 

Укупан број становника 8616 8418  8503 8341 

 



становника, Албанци 11, Бошњаци 10, Бугари 13, Буњевци 1, Власи 1, Југословени 52, Мађари 

425 , Македонци 97, Муслимани 23, Немци 59, Роми 791, Румуни 842, Руси 
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16, Русини 1, Словаци 16, Словенци 14, Украјинци 4, Хрвати 61, Црногорци 66, Остали 666, Не 

жели да се изјасни 747, По регионалној припадности 237, непознато 498. 

Према подацима Републичког завода за статистику током 2014. године 124.472 лица 

променило је пребивалиште, односно преселило се из једног у друго насеље на територији 

Републике Србије. Просечна старост лица која су променила пребивалиште је 33,2 године (за 

мушкарце 33,9 година, а за жене 32,7 година). 

 
Досељена и одсељена лица 2012-2014  на територији општине Бела Црква, извор РЗС 

На графикону је приказан однос одсељених и досељених лица на територији општине Бела 

Црква, разлика броја одсељених и досељених лица, по годинама расте, у 2012.год износиилаје 10, 

2013. 43 и у 2014.год 59 лица. 

Површина (у км2) 353 (2013) 

Број насеља 14 (2013) 

Становништво ─ процена средином године 16844 (2014) 

Густина насељености (број становника по км2) 48 (2014) 

Стопа живорођених 7 (2014) 

Стопа умрлих 15 (2014) 

Стопа природног прираштаја -7 (2014) 

Очекивано трајање живота живорођених (просек 

година) 
73 (2014) 

Просечна старост (у годинама) 43 (2014) 

Индекс старења (60+ год. / 0─19 год.) 131 (2014) 

Просечан број чланова домаћинства 2.87 (2011) 

Пројектован број становника (средња варијанта - 

нулти миграциони салдо) 
13343 (2041) 



Пројектован број становника (средња варијанта са 

миграцијама) 
13416 (2041) 

Табела 3 Извори: РЗС – Попис становништва, Витална статистика, Територијални регистар и Републички геодетски завод 
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2. МАКРОЕКОНОМСКИ ОКВИР 

2.1 Економска ситуација 

Процењено је да укупне економске активности у 2015. години, мерене бруто домаћим 

производом и исказане у сталним ценамa, имају реални раст од 0,8% у односу на претходну 

годину. Посматрано по делатностима, реални раст бруто додате вредности имају: сектор 

прерађивачке индустрије, сектор грађевинарства и сектор снабдевање електричном енергијом, 

гасом и паром. Реални пад бруто додате вредности забележен је у сектору пољопривреде, сектору 

јавних услуга и осталих услуга. 

Процењено је да је индустријска производња у 2015. години имала раст физичког обима од 

8,2% у односу на претходну годину. Највећи раст физичког обима има сектор снабдевање 

електричном енергијом, гасом и паром. Процењено је да је пољопривредна производња у 2015. 

години имала пад физичког обима од 8,0%. 

Процењено је да вредност изведених радова у грађевинарству у 2015. години бележи раст 

од 20,5% у односу на претходну годину. Промет у трговини на мало бележи реални раст од 1,4%, 

док промет у трговини на велико бележи раст од 2,5% у текућим ценама. У сектору услуге 

смештаја и исхране у 2015. години забележен је реални раст од 1,8%, док је број ноћења туриста 

повећан за 8,8%. Сектор саобраћај и складиштење имао је раст физичког обима од 7,7%, а област 

телекомуникација раст од 0,8%. 

Стопа незапослености, која је у трећем кварталу 2015. године износила 16,7%, добијена је 

на основу Анкете о радној снази. 

Зараде без пореза и доприноса номинално су мање у 2015. години, у односу на 2014. за 

0,4%, а реално за 2,2%. На пад зарада у 2015. највише је утицала примена закона о умањењу зарада 

запослених у јавном сектору. 

Процењено је да ће годишња стопа инфлације износити 1,6%. 

Извор: Републички завод за статистику 

 

2.2 Економска развијеност oпштине Бела Црква 
Општина Бела Црква по својим карактеристикама спада у III групу економске развијености 

општина. Општина  Бела Црква је у равничарском подручју, у пољопривредном региону I. 

Пољопривредна површина чини 76,7% површине општине, а доминантна грана пољопривреде је 

воћарство, ратарство и сточарство. Пољопривредно становништво чини 32,5% целокупног 

становништва општине Бела Црква, од чега групацији активног пољопривредног становништва 

припада 65,3%. Индивидуални пољопривредници у укупном пољопривредном становништву 

општине учествују са 61,7%. У општини је приметна тенденција миграција из села у град, па је 

сеоско становништво у просеку старо. Приступ селима је отежан због лоше путне 

инфраструктуре. Општина се сврстава у један од најзначајнијих воћарских региона, са око 1500 

ха воћњака, што представљамогућност даљег развоја агро-индустријског комплекса. У воћњацима 

се узгаја средњеевропско воће. 

Узимајући у обзир тренутно стање пољопривреде у општини, може се приметити да су 



неки од највећих проблема 

 депопулација села; 

 неедукованост сеоског становништва; 

 лоша инфраструктура и механизација; 

 неповољна економска ситуација. 
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У привредном смислу,у циљу развоја туризма, потенцијал општинског развоја представља 

река Дунав, као и реке Караш и Нера. У Делиблатској пешчари налазе се ловишта и узгајалишта 

свих врста дивљачи. Један од значајнијих привредних потенцијала општине представљају седам 

кристално чистих језера укупне површине од 150 ха.Такође, значајан потенцијал представљају 

велике наслаге високо квалитетног шљунка, кога по анализама има око 700 милиона кубика. 

У Белој Цркви је испод просечна економска снага становништва – остварени доходак на 

територији општине последњих година има негативан тренд. Стање у области привредне и 

комуналне инфраструктуре представља једно од највећих развојних ограничења. Неопремљеност 

регионалне путне мреже, нефункционалност железничког саобраћаја и изразито ниска 

опремљеност општине комуналном инфраструктуром су основне карактеристике Беле Цркве. 

Повезивањем ратарске, сточарске и воћарско-виноградарске производње са одговарајућим 

прерађивачким капацитетима који већ постоје на овом подручју, уз доградњу нових, за које се 

искаже потреба, би се могла сврстати међу најзначајније произвођаче хране у југоисточном 

Банату. Близина великог потрошачког центра какав је Београд, пружа велике могућности пласмана 

пре свега свежег воћа и поврћа.Најзначајније потенцијале будућег привредног развоја општине 

чине: повољни услови за призводњу здраве хране (квалитетно земљиште, традиција 

пољопривредне производње), минералне сировине, постојећи капацитети у области примарног и 

секундарног сектора и др. 

Приходи и примања буџета локалне самоуправе  

(у хиљадама РСД) 

412155 (2013) 

Приходи и примања буџета локалне самоуправе по 

становнику (РСД) 

24196 (2013) 

Расходи и издаци буџета локалне самоуправе  

(у хиљадама РСД) 

396258 (2013) 

Расходи и издаци буџета локалне самоуправе по 

становнику (РСД) 

23263 (2013) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

01. март 2016.         СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БЕЛА ЦРКВА          Број 3.        Страна 54. 

 

 

Број активних привредних друштава 133 (2014) 

Број активних предузетника 420 (2014) 

Подстицаји регионалног развоја  

(у хиљадама РСД) 

187220 (2014) 

Табела 6  Извор: национални рачун, РЗС, Министарство финансија и Агенција за привредне 

регистре 
 

 
Учешће расхода према делатностима у укупним расходима корисника буџетских средстава, 

2013 

 

Процес реструктуирања малих и средњих треба да буде усмерен у правцу повећања 

рентабилности и профитабилности предузећа, чиме се стварају услови за оживљавање 

инвестиционе активности и модернизацију производње. Од не мањег значаја је стварање способне 

предузетничке и менаџерске структуре која треба да постане носилац развојних аспирација. 

Оријентација на развој конкурентне и оријентисане индустријске структуре малих и 

средњих предузећа, Беле Цркве суочава се, међутим, са великим ограничењима. Најзначајнија 

ограничења су недостатак капитала и застарела технологија предузећа. Производња 

најдинамичнијих индустријских грана у свету је капитално интензивна, а заснива се на примени 

савремених технологија, квалификованој радној снази и високом квалитету производа. Насупрот 

томе, садашњи производња у Србији, а самим тим и у Белој Цркви заснива се на 

стандардизованим производима мале технолошке сложености и ниским ценама, а почива на 

јефтиној радној снази. Да би се обезбедили услови за брже запошљавање и пораст прихода 

становништва (нарочито сеоских насеља), веома важан развојни приоритет треба да буде развој 

малих и средњих предузећа. Значајни просторни и сировински потенцијали сеоских насеља, као 

и недовољно ангажована радна снага треба да се активира обезбеђењем услова за развој 



прерађивачких капацитета мањег обима (нарочито прерада пољопривредних производа, услужне 

делатности итд.), чиме би се обезбедио и бржи трансфер становништва из примарних делатности. 

Интензивирањем привредног и укупног развоја општине ангажоваће се највећи део контигента 

радно способног становништва. 
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Број брисаних/угашених и новооснованих привредних друштава,2012-2014 

 

 

 
Број брисаних/угашених и новооснованих предузетника,2012-2014 

Подршка даљем развоју малих и средњих предузећа и предузетништва треба да се спроводи у 

следећим економским секторима: 

• агроиндустријског комплекса,  који обухвата развој пољопривреде и прерађивачке, пре 

свега прехрамбене индустрије 

• производња камена и песка,као и даљи развој производње грађевинског материјала, 

• туризма 

 

Такође је неопходно подржати њихово повезивање, како међусобно, тако и са великим 

предузећима. 

 

2.3 Зараде 

 

  Просечна зарада исплаћена у децембру 2015. године износи 70.763 динара. У односу на 

просечну зараду исплаћену у новембру 2015. године, номинално је већа за 16,2% и реално је већа 

за 16,4%.Просечна зарада без пореза и доприноса исплаћена у децембру 2015. године износи 



51.485 динара. У поређењу са просечном зарадом без пореза и доприноса исплаћеном у новембру 

2015. године, номинално је већа за 16,6% и реално је већа за 16,8%. Просечна зарада исплаћена у 

децембру 2015. године номинално је већа за 2,9% и реално је већа за 1,4% од просечне зараде 

исплаћене у децембру 2014. 
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Године. Просечна зарада без пореза и доприноса исплаћена у децембру 2015. године номинално 

је већа за 3,0% и реално је већа за 1,5% у односу на просечну зараду без 

пореза и доприноса исплаћену у децембру 2014. године.Просечна зарада исплаћена у периоду 

јануар–децембар 2015. године, у поређењу са  просечном зарадом исплаћеном у периоду јануар–

децембар 2014. године, номинално је мања за 0,5%, а реално је мања за 2,4%.  Просечна зарада 

без пореза и доприноса исплаћена у периоду јануар–децембар 2015. године, номинално је мања 

за 0,2 и реално је мања за 2,1% у односу на просечну зараду без пореза и доприноса исплаћену у 

периоду јануар-децембар 2014. године. 

(извор РЗС) 

Просечнa бруто зaрaдa у Војводини у јуну 2015. године износилa је 58.556 динaрa и имaлa 

је номинaлaн рaст од 2,4% у односу нa мaј 2015. године.Укупнa просечнa зaрaдa без порезa и 

доприносa у Војводини у истом месецу, износилa је 42.576динaрa и билa је номинaлно мaњa зa 

0,7% у односу нa јун 2014. године, док је у периоду шест месеци,у односу нa прво полугодиште 

2014.године, номинaлно мaњa зa 0,4%. 

Код просечне зaрaде зa шест месеци ове године, у односу нa исти период претходне 

године,номинaлaн рaст је износио 0,4%.Просечнa јунскa зaрaдa без порезa и доприносa износилa 

је 46.644 динaрa. У поређењу сa претходним месецом, номинaлно је порaслa зa 2,2%, док је код 

просечне нето зaрaде зa шест месеци ове године, у поређењу 

сa истим периодом 2014.године, дошло до рaстa у номинaлном изрaзу зa 0,6%.Нaјвише просечне 

зaрaде без порезa и доприносa исплaћене су у општини Вршaц 61.005 динaрa и грaду Пaнчеву 

47.666 динaрa, док су нaјнижу зaрaду зaбележиле општине Алибунaр 28.248 динaрa и Ковaчицa 

28.457 динaрa. 

Просечна зарада у Белој Цркви у јуну  2015 .године износила је 44.339,00 динара, а по 

одбитку пореза и доприноса 32.4397,00 динара 

 

 

Просечна 

зарада (РСД) 

Номинални индекси Просечна 

зарада без 

пореза и 

доприноса 

 

VI 2015 I-VI2015  

V 2015 I-VI2014  

Република 

Србија 
   61.302 101.3 99.3 44.583 

Војводина          58.556 102.4 100.4 42.576 

Јужно-

банатски округ 
64.489 102.1 100.4 46.644 

Алибунар 39.010 98.9 95.3 28.248 

Бела Црква 44.339 96.0 101.7 32.397 

Вршац 84.808 121.8 102.6 61.005 

Ковачица 39.253 100.4 97.7 28.457 

Ковин 50.398 92.9 95.5 36.847 

Опово 47.617 106.7 95.5 34.489 



Панчево - град 65.841 94.7 99.6 47.666 

Пландиште 39.390 93.6 108.8 28.663 

Табела 7 Зараде по запосленом – јун 2015. - по општинама (извор билтен ПКП о 

привредним кретањима ) 
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3. СТАЊЕ НА ТРЖИШТУ РАДА ОПШТИНЕ БЕЛА  ЦРКВА 

3.1 . Запосленост у Републици Србији 

 

Укупaн број зaпослених рaдникa у Републици Србији у јуну 2015. године процењује се нa 

1.714.480 лицa, што је незнaтно мaње (зa 0,1%) него у претходном месецу, a у односу нa јун 

2014.године зaпосленост је порaслa зa 0,6% или 10.215 лицa.Од укупног бројa зaпослених, 

процењује се дa је код прaвних лицa рaдило 1.345.171 лице, a у оквиру привaтног предузетништвa 

369.309 лице. 

У мaрту 2015. у односу нa септембaр 2014. године нaјвеће смaњење бројa зaпослених 

зaбележено је у сектору здрaвственa и социјaлнa зaштитa (4.095 лицa), док је нaјвећи порaст 

зaпослених зaбележен у сектору прерaђивaчке индустрије (5.279 лицa). 

Нa подручју Војводине, укупaн број формaлно зaпослених лицa у мaрту 2015 године 

износио је 446.526, од тогa привaтних предузетникa, лицa којa сaмостaлно обaвљaју делaтност и 

зaпослени код њих 95.165, a у прaвним лицимa ( привреднa друштвa, предузећa, зaдруге, устaнове 

и др.оргaнизaције ) 351.361. лицa. 

Нa територији јужнобaнaтске облaсти, у мaрту месецу текуће године је било зaпослено 

54.925 лицa, што у односу нa септембaр прошле године предстaвљa пaд од 1,0% или 564 лицa. Код 

прaвних лицa зaпослених је било 41.242, што је у односу нa септембaр 2014. блaги рaст од 0,6%, 

док је број регистровaних предузетникa и зaпослених 

код њих у мaрту 2015. износио 13.683, што уодносу нa септембaр 2014. предстaвљa пaд од 5,5% 

или 782 лицa.У односу нa исти месец претходне године зaпосленост је смaњенa зa 1,8% или 1.024 

лицa.У структури бројa зaпослених код прaвних лицa у мaрту 2015. године нaјвеће учешће имaју 

секторипрерaђивaчкa индустријa (28,3%), здрaвственa и социјaлнa зaштитa (13,9%), обрaзовaње 

(12,1%), трговинa нa велико и мaло и попрaвкa моторних возилa (9,0%). 

 

3.1.1 Запосленост у општини Бела Црква 

Број запослених 2353 (2014) 

Запослени у односу на број становника 

(у %) 

14.0 (2014) 

Просечне зараде без пореза и доприноса 

(РСД) 

33187 (2014) 

Број регистрованих незапослених 3475 (2014) 

Регистровани незапослени на 1 000 

становника 

206 (2014) 

Табела 5 Извор: национални рачун, РЗС, Министарство финансија и Агенција за привредне 



регистре 
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                                  Запослена 

и регистрована незапослена лица према полу, 2014. 
Укупан број запослених у општини Бела Црква у 2014. години био је 2353 Од укупног броја 

запослених 1607 лица запослено је у правним лицима (привредна друштва, предузећа, задруге, 

установе и друге организације) од тога је 805 жена, Приватнипредузетници (лица која самостално 

обављају делатност) и запослени код њих) 746 од чега је 325 жена. У структури броја запослених 

код правних лица у 2014. години највеће учешће имају сектори Образовање (24,6%), здравство и  

социјална заштита (18,1%) и пољопривреда, шумарство и рибарство (15,5%). 

3.2 Незапосленост 

Премa евиденцији Нaционaлне службе зa зaпошљaвaње, у јуну 2015. године је у Републици 

Србији укупно било 746.010 лицa без зaпослењa. У поређењу сa претходним месецом 

незaпосленост је опaлa зa 1,0%, a у односу нa јун претходне године зa 3,5%, што укaзује нa извесне 

позитивне помaке у кретaњу незaпослености.Дугорочнa незaпосленост је смaњенa и то зa 0,7% у 

односу нa претходни месец и зa 2,8% у поређењу сa јуном 2014.године. Овaј тренд се одрaжaвa и 

нa постепено смaњивaње aдминистрaтивне стопе незaпослености, којa је у јуну износилa 28,7%. 

Смaњен је и број пријaвa потребa зa зaпошљaвaњем у односу нa мaј 2015. зa 16,4%, aли је у односу 

нa јун претходне године број ових пријaвa удвостручен. Број нових зaпошљaвaњa је у јуну износио 

98.860, што је зa 1,8% мaње у односу нa мaј, aли зa 7,4%више у поређењу сa јуном претходне 

године.Нa подручју Војводине је у истом месецу евидентирaно 182.837 незaпослених лицa, што 

је пaд од 7,3% у односу нa исти месец 2014. године, при чему је учешће женa 50%. Број 

незaпослених лицa је смaњен и у односу нa претходни месец, кaо и у односу нa просек 2014.године 

– 1,9% и 0,8%, респективно. Нa територији Јужног Бaнaтa, премa подaцимa Нaционaлне службе 

зa зaпошљaвaње, нa крaју месецaн јунa 2015. године, регистровaно је 33.529 незaпослено лице, од 

чегa је било 16.916 женa или 50,5%. Незaпосленост је у односу нa претходни месец смaњенa зa 

0,9%, a у односу нa јун претходне године зa 1,8%. У јуну 2015. године укупно је евидентирaно 

1.642 новопријaвљено лице нa евиденцију, односно 165 пријaвљених потребa зa зaпошљaвaњем. 

Нaјвеће учешће у регистровaној незaпослености, премa дужини чекaњa нa зaпослење, имaју лицa 

којa нa посaо чекaју 1–2 године (14,9%), зaтим следе онa којa чекaју 3-5 годинa (14,2%), од 5-8 

годинa (12,4%), преко 10 годинa (11,8%), од 2-3 године (10,7%), до 3 месецa (10,4%), од 3-6 месеци 

(9,5%), од 6-9 месеци (6,9%), од 9 -12 месеци (5,4%) и од 8-10 годинa (4,3% ). Од укупног бројa 

незaпослених лицa, преко 12 месеци (дуготрaјнa незaпосленост), нa зaпослење чекa 22.807 лицa 



или 68,1%, од чегa је 52,9% или 12.059 женa. 
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3.2.1 Незапосленост у општини Бела Црква 

 
Број лица на евиденцији НСЗ филијала Вршац-Општина Бела Црква:  јануар  2012 -  

децембар  2015 

Статистички показатељи активности локалног тржишта рада у општини Бела Црква 

показују број незапослених у претходне три године, уочавамо да је 2012.год децембра месеца 

на евиденцији Националне службе за запошљвање било 3.625 лица од чега 1737 жена , а у 

децембру 2015.године 3450 лица од чега 1680 жена. 

 

 

 

 

 
Број лица на евиденцији по насељеним местима општине Бела Црква 
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Учешће незапослених према старосним групама у укупном броју незапослених, 2014. 

 
Учешће незапослених према старосним групама и полу у укупном броју незапослених, 

2014. 

Поред негативних демографских карактеристика један од великих проблема општине је и 

велика незапосленост. Број незапослених лица у децембру месецу према подацима Национлне 

службе за запошљавање је 3450 од којих 1680 женског пола . 

 

Назив 

општ

ине 

Незапослена 

лица 

новопријављен

и 

Прија

вљене 

потре

бе за 

запош

љава

њем 

Запошљавање Запослени са 

евиденције 

Бела 

Црква 

Укупно Жене Укупно Жене / Укупно Жене неод

ређе

но 

одр

еђе

но 

Укуп

но 

Жене 

3450 

 

1680 

 

92 47 163 92 9 154 35 8 

 

Табела8. Подаци о незапосленим и запошљавању у децембру 2015.год. 
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Степен Стручен 

Спреме 

Укупно Жене 

I 1.389 725 

II   229 99 

III  792 289 

IV 831 450 

V  20 4     

VI-1   65 46 

VI-2   43 24 

VII-1  80 43   

VII-2    1 0    

VIII    0 0 

Укупно 3 450 1 680 

                               Табела 9 Незапослени према степену стручне спреме и полу 
     

Највећи број лица на евиденцији Националне службе су лица са I степеном стручне       

спреме 1.389 лица од чега је 725 жена, након чега иду лица са IV степеном 831 од чега је 450 

жена, највећи број незапослених жена је у категорији са I степеном стручне спреме, 725  жена 

што чини 43% од укупног броја незапослених жена. 

 

Старосно доба  Укупно Жене 

15-19 116 54   

20-24 374 176 

25-29 384 192 

30-34 398 224 

35-39 415 207 

40-44 479 250 

45-49 345 174 

50-54 349 172 

55-59   376 175 

60-64 214 56   

Укупно 3 450 1 680 

Табела 10 Незапосленост према старости и полу 

 

 

Према старосној структури , највише је незапослених лица од 40-44 година, 479 лица   

од чега је  250 жена. Уочљиво је да је 2014.године такође највећи број незапослених био ове 

страосне структуре као и да је број незапослених у тој старосној групи у порасту (децембар 

2014. : 462 лица од чега 235 жена). Велики број незапослених налази се и у грпама од 35-39 

година живота. 



 

 

 

01. март 2016.         СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БЕЛА ЦРКВА          Број 3.        Страна 62. 

 

 

 

 

Време трајања  Укупно Жене 

До 3 месеца 281 133 

3-6 месеца 230   99 

6-9 месеци 153 82 

9-12 месеци 136 67 

1-2 година 423 204 

2-3 година 317 141 

3-5 година 615 270 

5-8 година 624 310 

8-10 година 206 104   

Преко 10 година 465 270 

Укупно 3 450 1 680 

                   Табела 11 Незапослена лица према трајању незапослености и полу 

 

Највећи број лица на евиденцији Националне службе је са дужином боравка на 

еввиденцији  између 5-8 година, затим лица која су на евиденцији 3- 5 година. 

 

  

3.2.2 Угрожене категорије 

 Као доминатно угрожена категорије  појављују се лица у старосној доби од 40 до 44 година 

живота, неквалификована лица, као илица која су на евиденцији од 5 -8година. 

Лоша перспектива је пре свега из разлога кашњења у економском реструктурирању, ниског 

прилива страних и домаћих инвестиција и недовољно диверсификованом привредном 

структуром. 

 У угрожене групе спадају Роми 154 лица од чега су 67 жене, особе са инвалидитетом 32 

лица од чега је 7 жена, избеглице 5 (3Ж) , интерно расељена лица 2 (1Ж) и страни 

држављани 5 (5Ж). Од укупног броја  особа са инвалидитетом  7 лица (4жене) је у 

старосном раздобљу од 55-59 година живота, 9 лица је у раздобљу од 60-64 година 

старости.Трећина особа са инвалидитетом је са првим степеном стручне спреме, осам 

лица је са четвртим степеном стручне спреме. Међу ромском популацијом, највећа је 

незапосленост у старосној доби 20-24 година живота. Уочљиво је да је од 154 лица Ромске 

националности чак 132 лица са првим степеном стручне спреме од чега је 61 жена. 

Узимајући у обзир да је укупан број Ромкиња на тржишту рада 67, овај проценат је 91%. 
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3.4 SWOT анализа у области тржишта рада за потребе ЛАПЗ 2016 

 
Као квалитативна допуна статистичкој анализи користи се техника SWOT анализе (SWOT 

je акроним енглеских речи: strenghts – снаге, weaknesses –слабости, opportunities – шансе, threats 

– опасности). 

По овом моделу, све прикупљене информације о стању на тржишту рада и перспективама 

у интерном и екстерном економском и социјалном окружењу класификују се у оквиру четири 

категорије: снаге, слабости, шансе и опасности. Анализа служи за откривање унутрашњих и 

спољних фактора који имају позитивни или негативни утицај на остварење циља – повећање 

запошљавања. Анализа унутрашњих фактора подразумева њихову класификацију на снаге и 

слабости које смо препознали код себе (јединица посматрања). Анализа екстерних фактора 

подразумева њихову класификацију на шансе или опасности које долазе, односно прете из 

окружења у којем јединица посматрања постоји и послује. 

Циљ примене SWOT анализе, јете јасног сагледавања ситуације, као и повезивање 

интерне карактеристике локалне средине и утицаји који долазе из њеног окружења. 

 

 
СНАГЕ СЛАБОСТИ 

 

-    постојање Локалног савета за запошљавање 

-    формиран Регионални савет за запошљавање 

-  Постојање општинске канцеларије за локални 
економски раѕвој 

-    Висок удео високообразованог кадра 

 -  постојање услова за преквалификацију 

- спремност за рад незапослених 

- Усвојена „Стратегија одрживог  развоја општине 

Бела Црква 2014-2020“ 

- Усвојена „Стратегија социјалне заштите 

Општине Бела Црква 2014-2020“ 

- Потенцијал за развој туризма 

- Велики број brownfield локација 

 

- висока стопа незапослености 

- висок удео  младих у незапослености 

- непоклапање структуре квалификација и потреба 
привреде 

- лоша економска ситуација 

- прилив радне снаге је већи од расположивих 

радних места 

- неразвијеност општине 

- рурално подручје без значајних привредних 

активности 

- Недовољна промоција општинских потенцијала 

- Непостојање локалних великих предузећа 

- дугорочна незапосленост 

- висок удео нискоквалификоване радне снаге 

ШАНСЕ ОПАСНОСТИ 

 

- регионална сарадња 

- међуопштинска солидарност 

- Утицај државе 

-Процеси прикључења земље Европској Унији 

- Развој цивилног сектора и остваривање 

партнерства 

-Област запошљавања препознат као приоритет 

Владе РС и међународних институција 

- Модернизација пољопривреде 

 

 

- економска нестабилност 

- лоши демографски трендови 

- смањење радних места у државним предузећима 

- Наставак тренда повећања незапослености 

- Повећање старосне границе за радни стаж 
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4. ЦИЉЕВИ И ПРИОРИТЕТИ ПОЛИТИКЕ ЗАПОШЉАВАЊА 

4.1. Циљеви: 
 До краја 2020. године успостављен ефикасан и одржив тренд раста запослености на 

подручју општине Бела Црква. 

 

4.2. Приоритети: 

 

Уважавајући смернице и препоруке европске политике запошљавања, показатеље стања на 

тржишту рада Републике Србије, текуће реформске процесе и идентификоване кључне изазове и 

препреке на странама тражње за радом и понуде рада, утврђени су приоритети политике 

запошљавања у 2016. години, чија реализација доприноси постизању дефинисаног циља. 

Дефинисани приоритети за 2016.годину су: 

 

 Побољшање услова на тржишту рада и унапређење институција тржишта рада, 

 Подстицање запошљавања и укључивања теже запошљивих лица на тржиште рада 

 Унапређење квалитета радне снаге и улагање у људски капитал 

Приоритети активне политике запошљавања у 2016. години односиће са на подстицање 

запошљавања, веће социјално укључивање осетљивих група кроз јавне радове, подстицање 

запошљавања младих кроз програм оспособљавања за самостални рад, унапређење социјалног 

дијалога на територији општине 

4.3 Специфични циљеви 
Приоритети активне политике запошљавања у 2016. години оствариваће се 

реализацијом појединачних циљева и утврђених задатака за достизање конкретног циља, и то 

кроз:     

 подстицање запошљавања и социјалног укључивања теже запошљивих лица 

 

Подстицање запошљавања и социјалног укључивања теже запошљивих лица и посебно 

осетљивих категорија незапослених лица, односно подстицање запошљавања, развој социјалног 

предузетништва и социјалног укључивања теже запошљивих лица и посебно осетљивих 

категорија незапослених лица, вишкова запослених (старијих), лица из руралних средина 

подразумева. Овај циљ подразумева подстицање запошљавања теже запошљивих лица и веће 

социјалнo укључивање осетљивих група усмеравањем мера активне политике запошљавња према 

теже запошљивим лицима и посебно осетљивим групама на тржишту рада. 

 

 Подстицање запошљавања младих кроз програм за оспособљавање за самостални раду 

струци –стручна пракса 

 

Овај циљ подразумева стручно оспособљавање младих незапослених лица која се први пут 

стручно  оспособљавају  за  занимања  за  која  су  стекли  одређену  врсту  и  степен  стручне 

спреме, без заснивања радног односа. 
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 унапређење социјалног дијалога на територији општине 

Овај циљ подразумева унапређење институција и других органа и организација,              

развијањем партнерства у области политике запошљавања, унапређењем знања и вештина лица 

која обављају послове запошљавања, јачањем капацитета, актера на тржишту рада и др. 

 -   унапређење квалитета радне снаге и улагање у људски капитал 

Овај циљ подразумева укључивање што већег броја лица у мере каријерног вођења и 

саветовања, спровођењу Стратегије каријерног вођења и саветовања, развој постојећих и 

отварање нових центара за информисање и професионално саветовање и успостављање сарадње 

са канцеларијама за младе, развој система кратких обука, реализацију програма кратких обука 

намењених тржишту рада и обука на захтев послодавца, спровођење преквалификације и 

доквалификације незапослених лица, спровођење функционалног основног образовања одраслих 

и оспособљавања за обављање једноставних послова, спровођење програма оспособљавања за 

самосталан рад и програма стручне праксе за незапослена лица без радног искуства у струци и 

програма стицања практичних знања за незапослена лица вез квалификација. 

 

 

5.  МЕРЕ ПОДСТИЦАЈА АКТИВНЕ ПОЛИТИКЕ ЗАПОШЉАВАЊА У 2015. 

ГОДИНИ 

Програми и мере активне политике запошљавања које ће се реализовати у циљу 

повећања запослености и смањења незапослености  су: 

-  јавни радови, 

-  програм стручне праксе 

 

Наведене мере спроводиће локална самоуправа и Локални савет за запошљавање у 

сарадњи са свим релевантним чиниоцима ,а пре свега Националном службом за запошљавање. 

 

 ЈАВНИ РАДОВИ 

 

Намена и циљ програма: Програм је намењен незапосленим лицима са евиденције Националне 

службе за запошљавање у циљу запошљавања првенствено теже запошљивих незапослених лица 

и незапослених у стању социјалне потребе, очувања и унапређења радних способности 

незапослених, као и ради остваривања одређеног друштвеног интереса. 
 
Садржај програма или мере у целини:  Јавни     радови     организоваће     се     у     области 

социјалних и хуманитарних делатности; одржавања и обнављања јавне инфраструктуре и 

одржавања и заштите животне средине и природе. Средства намењена за организовање јавних 

радова користе се за исплту накнада за обављен посао по основу уговора о привременим и 

повременим пословима лицима укљученим у јавне радове (у висини до 18.000,00динара по лицу 

на месечном нивоу за пун фонд радних часова, односно сразмерно времену радног ангажовања 

на месечном нивоу. Утврђени износ нкнаде за обављен посао се увећава за припадајући порез и 

доприноос за обавезно социјално осигурање, обрачунатих у складу са законом),накнаду дела 

или укупних трошкова доласка и одласка са рада лица укључених у јавне радове, у висини 

до 1.500,00 динара по лицу за сваки месец ангажовања, накнаде трошкова спровођења јавних 

радова у свим областима спровођења у висини: 
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 1.000,00 динара по лицу за јавне радове који трају месец дана 

 1.500,00 динара по лицу за јавне радове који трају два месеца 

 2.000,00 динара по ливу за јавне радове који трају три и четири месеца 

 , накнаду трошкова организовања обуке. 

Циљна група којој је намењен: Теже запошљива незапослена лица и незапослени у стању 

социјалне потребе. Циљ је очување и унапређење радних способности незапослених. 

Извођачи   програма:   Органи   јединица   локалне   самоуправе,   јавне   установе   и    

јавна предузећа, привредна друштва, предузетници, задруге и удружења која имају статус 

правног лица,односно уписана у Регистар који води Агенција за привредне регистре. 

Очекивани  резултат:  Повећан  број  лица,  који  су  дугорочно  незапослени,  да  очувају  и 

унапреде своје радне способности 

Носиоци активности реализације програма или мере: НСЗ и ЛСЗ 

Извори финансирања: Из Локалног буџета  50%  и из Републичког буџета 50%. 

Индикатори успешности: Број лица која су укључена у наведени програм 

Број лица кој ће бити обухваћен програмом : 44 

Потребна средства: 5.000.000,00 РСД 

Динамика реализације појединачних јавних радова зависи од конкретних активности утврђених 

плановима извођења радова и реалних могућности њиховог спровођења. 

 

 

  

 ПРОГРАМ СТРУЧНЕ ПРАКСЕ 

Намена и циљ програма: Програм стручне праксе у 2016.години биће реализован кроз два 

модалитета и подразумева: 

1. Стручно оспособљавање незапослених лица за самосталан рад у струци и стицање услова 

за полагање стручног испита у складу са општим односно посебним законом. Програм је 

намењен незапосленим лицима без радног искуства у струци са најмањ средњим 

образовањем 

2. Стицање посебних практичних знања и вештина незапосленог за рад у струци. Програм 

је намењен незапосленим лицима без радног искуства у струци са најмање средњим 

образовањем. Трајање је шест месеци без обзира на степен образовања. 

 Tоком трајања стручне праксе, у складу са уговором, Национална служба за запошљавање: 

1. ангажованим лицима исплаћује новчану помоћ у месечном износу од: 

- 16.000,00 динара за лица са најмање четворогодишњим високим  образовањем,       

- 14.000,00 динара за лица са вишим или високим трогодишњим образовањем 

- 12.000,00 динара за лица са средњим образовањем; 

2. врши обрачун и уплату доприноса за осигурање за случај инвалидности и телесног општећења 

по основу повреде на раду и професионалне болести у складу са законом. 

Обавеза корисника је да са лицем које оспособљава закључи уговор о стручном оспособљавању. 

Циљна група којој је намењен: незапослена лица која се први пут оспособљавају у струци за 

занимања за која су стекли одређену врсту и степен стручне спреме или која су се стручно 

оспособљавала краће од времена потребног за полагање стручног испита,  као и за лица која 
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 први пут стичу практична знања и вештине у занимањима за која су стекла одређену врсту и  

 степен стручне спреме или која су практична знања и вештине стицала краће од 6 месеци а без 

полагања стручног испита 

Очекивани  резултат:  Повећан  број  лица оспособљених за самостални рад у струци. 

Носиоци активности реализације програма или мере: НСЗ и ЛСЗ 

Извори финансирања: Из  буџета локалне самоуправе и Републичког буџета 

ндикатори успешности: Број и квалификациона структура лица која су укључена у програм 

стручна пракса и доказана оспособљеност кроз самосталан рад у струци кроз 

положен стручни испит или приправнички испит 

Број лица кој ће бити обухваћен програмом : 10 

Потребна средства: 1.000.000,00 РСД 

 

6.  НОСИОЦИ И НАДЛЕЖНОСТИ У РЕАЛИЗАЦИЈИ ЛОКАЛНОГ АКЦИОНОГ ПЛАНА 

ЗАПОШЉАВАЊА ЗА   2016. ГОДИНУ 

Све предвиђене мере у овом плану спроводиће се у складу са договореним 

надлежностима свих укључених актера на локалном нивоу и то: Локална самоуправа Општине 

Бела Црква, Филијала НСЗ Вршац, организациона јединица у Белој Цркви, Локални савет за 

запошљавање и сви остали актери укључени на локалном нивоу по питањима  решавања 

незапослености и државни органи, институције и социјални партнери који делују на подручју 

Општине Бела Црква а у складу са њиховим надлежностима. Локална самоуправа и Филијла 

Вршац носиоци су мониторинга, еваулације и извештавања. Финална еваулација обавиће се по 

завршетку програма и мера.    

 

7.  ФИНАНСИЈСКИ ОКВИР ПОЛИТИКЕ ЗАПОШЉАВАЊА И ИЗВОРИ 

ФИНАНСИРАЊА 

  За реализацију планираних програма и мера активне политике запошљавања планира се 

6.000.000,00 динара.  Општина Бела Црква је Одлуком о буџету општине Бела Црква за 2016. 

годину  за реализацију мера активне политике запошљавања из ЛАПЗа определила средства у 

укупном износу од 3.000.000,00 динара. 

Расподела средства по свакој појединачној мери представљена је у табели приоритета, 

мера и активности за реализацију ЛАПЗ општине Бела Црква  за 2016. Годину 

8.   ПРАЋЕЊЕ И ОЦЕНА УСПЕШНОСТИ 

Мониторинг  спроводиће се континуирано уз анализа података и доношење оцене 

успешности периодично  на Општинском већу општине Бела Црква. Финална евалуација обавиће 

се на крају 2016. године, односно по завршетку програма и мера. 

Кључни индикатори: 

 Обухват теже упошљивих категорија 

 Ниво укључености различитих актера 

 Обим финансијских средстава 

 Структура финансијских средстава (буџет општине, буџети донатора и 

   други извори) 

Методе и технике мониторинга и евалуације: користиће се стандарни сет алата као што су 

евидентирање корисника, интервјуи са корисницима (упитници, анкете, разговори), извештавање, 

званичне евиденције... 
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Општинско веће Општине Бела Црква на телефонској седници одржаној 25.02.2016. 

године на основу члана 46. Закона о локалној самоуправи („Сл.гл.РС“, бр. 129/07) и чл. 2. 

Одлуке о Општинском већу („Службени лист Општине Бела Црква“, бр. 9/2008), донело је 

следећи: 

 

З А К Љ У Ч А К 

 
 

Усваја се Локални акциони план запошљавања за општину Бела Црква за 2016. годину у тексту 

како је дат  уз претходно прибављено мишљење Локалног савета за запошљавање. 

Овај закључак уз акциони план објавити у Службеном листу општине. 

 

 Општина Бела Црква 

 ОПШТИНСКО ВЕЋЕ 

Број:06-12/2016-02 

Дана: 25.02.2016. године. 

БЕЛА ЦРКВА 

                                                                                       ПРЕДСЕДНИК 

                                                                                         ОПШТИНСКОГ ВЕЋА 

                                                                              Дарко Богосављевић 
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