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1. 
 

На основу члана 54. Статута Града Ниша ("Службени лист Града Ниша", број 88/08), а у вези са 
чланом 41. Закона о запошљавању и осигурању за случај незапослености ("Сл. гласник Републике 
Србије", број 36/09 и 88/10),   

Градоначелник Града Ниша, доноси 
 
 

ЛОКАЛНИ АКЦИОНИ ПЛАН 

 ЗАПОШЉАВАЊА ГРАДА НИША ЗА 2015. ГОДИНУ 

 
        УВОД 
 

Локални акциони план  запошљавања Града Ниша за 2015. годину, представља документ за 
спровођење активне политике запошљавања за 2015.годину.  Њиме се дефинишу приоритети и мере за 
унапређење запослености и смањење незапослености на територији Града Ниша. 
 Правни основ за доношење Локалног акционог плана је одредба члана 41. став 1. Закона о 
запошљавању и осигурању за случај незапослености ("Сл. гласник Републике Србије", број 36/09 и 
88/10), којом је утврђено да надлежни орган локалне самоуправе може по прибављеном мишљењу 
Локалног савета за запошљавање усвојити Локални акциони план запошљавања. 
 Услов за одобравање суфинансирања програма или мера активне политике запошљавања је да 
локална самоуправа има формиран Локални савет за запошљавање, донет Локални акциони план 
запошљавања, обезбеђено више од половине потребних средстава за финансирање одређеног 
програма или мера и усклађене програме и мере са приоритетима и циљевима локалног економског 
развоја и локалног тржишта рада. 
 Локални акциони план садржи све елементе предвиђене чланом 39. Закона о запошљавању и 
осигурању за случај незапослености: 

- макроекономски оквир за стварање и примену политике запошљавања, 
- стање и токове на тржишту рада за 2015. годину, 
- циљеве и приоритете политике запошљавања, 
- програме и мере активне политике запошљавања за 2015. годину, са    

       одговорностима за њихово спровођење и потребним средствима, 
- финансијски оквир за политику запошљавања и изворе финансирања, 
- носиоце послова реализације Локалног акционог плана, 
- категорије теже запошљивих лица који имају приоритет у укључивању у  

      мере активне политике запошљавања, 
- индикаторе успешности реализације програма  и мера и друге елементе. 
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  Успешно остваривање Локалног акционог плана Града Ниша за 2015.годину и предвиђених 
циљева, приоритета и мера подразумева активно учешће и сарадњу више  институција. Из тог разлога 
поред Управе за привреду,одрживи развој и заштиту животне средине  и Локалног савета за 
запошљавање у припреми и изради Локалног акционог плана учествовала је и Национална служба за 
запошљавање - Филијала Ниш. 
  

На Локални акциони план претходно мишљење је дао Локални савет за запошљавање Града. 
 Најзначајнији акти из области запошљавања и привредног развоја који су коришћени за израду 
Локалног акционог плана запошљавања су:  

-Закон о запошљавању и осигурању за случај незапослености ("Сл. гласник Републике Србије", 
број 36/09 и 88/10); 

-Национални акциони план запошљавања за 2015.годину (Утврђен Закључком Владе  РС, који је 
објављен у ''Службеном гласнику РС'', бр. 101/2014); 

-Стратегија развоја Града Ниша (''Сл. лист Града Ниша'', број 82/2007); 
-Ревизија Стратегије развоја Града Ниша (''Сл. лист Града Ниша'', број 20/2010); 
-Акциони план одрживог развоја Града Ниша (''Сл. лист Града Ниша'',број 110/2014). 

 
 

I ОСНОВНИ ПОДАЦИ О ГРАДУ 
 

          Ниш је по броју становника трећи град у Србији и према последњем попису на подручју Града живи   
260237  становника. 

Налази се 237 километара југоисточно од Београда на реци Нишави, недалеко од њеног ушћа у 
Јужну Мораву. Град Ниш заузима површину од око 597 km², укључујући Нишку Бању и 71 насељенo 
местo. 

Административни је центар Нишавске области и регионални центар Југоисточне Србије. Важан је  
универзитетски, културни, здравствени, спортски, туристички  центар Србије. Град је уједно и верски 
центар и седиште Нишке епархије Српске православне цркве. 

У Нишу има  36 основних и 19 средњих школа. Нишки универзитет, основан 1965. године, има 13 
факултета. 

Град Ниш је од 2004. године административно подељен на пет градских општина: Медијана, 
Палилула, Пантелеј, Црвени Крст и Нишка Бања. 

Саобраћајна инфраструктура на територији Ниша га чини раскрсницом копненог и ваздушног 
саобраћаја Балкана, (поготово због интензивног саобраћаја ка Турској и Грчкој) и због тога што се на 
територији Ниша налази међународни аеродром Константин Велики.  

 
 

II  КРАТАК ОПИС ЛОКАЛНЕ ЕКОНОМСКЕ СИТУАЦИЈЕ 
  
              Општи ниво индустријске производње у Нишу је низак. У 2013. години у односу на 2004. годину 
износи само 36,3%.  

Град Ниш учествује са 4,13% у стварању укупног НД (народног дохотка) Србије, а са 84,31% у 
стварању народног дохотка Нишавског округа. 

           

 
 С друге стране, Ниш као највећи Град у региону има потенцијал да понуди инвеститорима бројне 

погодности за пословање као што су добар  географски положај, високо квалификована радна снага, 
добра инфраструктурна мрежа, слободан и јефтин пословни простор, као и  туристичке потенцијале 
Града и околине. 
          Директне инвестиције су важне за сваку локалну заједницу јер уносе неопходна финансијска 
средства у локалне економије и нове менаџерске вештине, иновације и технологије, нова тржишта и нове 
пословне прилике за локална предузећа а тиме и повећање запослености. 
          Свака успешна стратегија привредног развоја треба да се заснива на стварању такве пословне 
климе која ће привући инвестиције чиме се поспешује отварање нових радних места, задржавају 
постојеће фирме и подстиче пораст броја нових предузетника. 
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Подршка и развој малих и средњих предузећа 
 
         Значај малих и средњих предузећа огледа се у томе што у доба кризе најлакше опстају јер се 
најбрже прилагођавају новонасталим условима. 

 Према подацима Агенције за привредне регистре  у Нишу укупно послује око 7557 предузећа и  
3194 предузетника. У структури највећи број је малих предузећа и средњих предузећа. 
  Пружање подршке сектору малих и средњих предузећа је сложен посао због ширине и 
различитости потребних вештина потенцијалних предузетника и ограничених расположивих ресурса за 
пружање значајне помоћи. Без обзира на препреке, потребно је створити услове неопходне за развој 
овог сектора јер је управо он покретач развоја и омогућава смањење незапослености путем отварања 
нових радних места, повећања броја привредних субјеката, супституцију увоза и већу извозну 
конкурентност домаће привреде. 
  Подизање свести о предузетништву и унапређење управљачких способности садашњих и 
потенцијалних предузетника захтева промовисање предузетништва кроз: одговарајућу обуку о 
могућностима коришћења фондова за започињање посла, најповољнијем правном облику 
предузетништва, поступку регистрације, пореским и другим финансијским обавезама, начину израде 
бизнис планова као и о самом препознавању предузетничке склоности и пословних идеја.  Посебно треба 
развијати предузетништво у специфичним секторима који су најважнији за економски развој као што су 
пољопривреда и производња хране и еколошки туризам. 
  У Граду је предузето низ активности за подизање конкурентности малих и средњих предузећа и 
предузетништва путем јачања управљачког капацитета и подршке у техничкој и технолошкој 
опремљености, повезивања са научноистраживачким сектором као и коришћењем европских искустава. 

Информационе и комуникационе технологије као и све активности које су повезане са 
продукцијом и употребом информација и знања представљају један од кључних покретача економског 
напретка у свету. Постојање великог броја предузећа који се успешно баве софтверским инжењерингом 
представља потенцијал за даљи развој те области и упошљавање младих компјутерских стручњака са 
Универзитета у Нишу. 

 
 

Унапређење туризма 
 
Туристички промет Града Ниша далеко је испод нивоа који је оствариван почетком 90-их година. 

 Међутим, Град са својим ресурсима пружа могућност за развој многих видова туризма. Кључне 
атракције Града укључују културно-историјске целине Медиана, Тврђава, Ћеле кула, Чегар, Бубањ  и 
аутентично сачуван логор из Другог светског рата. Град препознаје могућност коришћења природних 
ресурса развојем и унапређењем бањског туризма Нишке Бање. Град  пружа могућност повећања броја 
туриста кроз бољу промоцију Сићевачке клисуре, Јелашничке клисуре, Церјанске пећине, Бојаниних 
вода. Догађаји, фестивали и манифестације: Џез фестивал, Филмски сусрети, Нимус, Ликовна колонија, 
такође пружају могућност повећања туриста у Граду. 
 Према статистичким подацима у периоду јануар-новембар 2014.године у Нишу је боравило 68444 
туриста. Од укупног броја туриста   35074  су гости из иностранства, а 32740 су домаћи гости. 

Унапређење туризма огледа се и у поспешивању  дужине  боравка туриста, континуитету посета, 
као и  подизању нивоа квалитета смештаја и услуга.  
 
 
      Развој пољопривреде 
 
 На територији Града постоји велики број пољопривредних газдинстава и привредних субјеката који 
се баве прерадом примарних пољопривредних производа. Привредне активности у руралном подручју 
везане су за ратарство, повртарство, воћарство, виноградарство и сточарство. Институционалну подршку 
пољопривредним произвођачима пружају Ветеринарски специјалистички институт, Пољопривредно 
саветодавна и стручна служба ''Ниш'', ПД ''Центар за виноградарство и винарство'' и Управа за 
пољопривреду и развој села. Пољопривреда учествује у стварању укупног НД Ниша са 3,87% у 2005. 
години, док је на нивоу Републике учешће пољопривреде у стварању НД знатно веће 16,98%, као и у 
Нишавском округу 10,80%. 

 Буџетом Града за 2015. годину опредељена су подстицајна средства за развој руралне 
економије, која се налазе на позицији Управа за пољопривреду и развој села. Комисија за расподелу и 
контролу управљања средствима буџетског фонда за пољопривреду и рурални развој  Града Ниша, на 
основу утврђених критеријума врши расподелу  подстицајних средстава за развој руралне економије.  
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III   СТАЊЕ НА ТРЖИШТУ РАДА 
 

Број запослених у Граду Нишу  у свим  секторима делатности је  64760 лица и то: 

-  49084 запослених у правним лицима, 

- 15676  приватних предузетника (лица која самостално обављају делатност), и запослених код 
њих. 

У 2013. у односу на 2012. годину забележен је раст броја запослених за 2954, због повећања 
запослених код приватних предузетника за 3524,  при чему је  број запослених у правним лицима на 
готово  истом нивоу.  Ово је последица приватизације, стечаја и ликвидације већег броја друштвених 
предузећа у протеклих неколико година уз раст приватног сектора и запослености у њему. 

 С друге стране, Град Ниш бележи високу стопу незапослености. Укупан број незапослених са 
стањем на дан 31.10.2014.године, износио је 34567 лица. Највећи број незапослених је са средњом 
стручном спремом (21564), затим са високом (4714) и вишом стручном спремом (2674). - табела 1. 

 
НЕЗАПОСЛЕНА ЛИЦА ПО ПОЛУ, РАДНОМ ИСКУСТВУ И СТЕПЕНУ СТРУЧНЕ СПРЕМЕ У ГРАДУ 

НИШУ  
 

Табела 1. 
  

 Nezaposlena lica 

Prethodno radno iskustvo  

 Osobe sa 
invaliditetom 

 Državljanstvo 
 Nacionalnos

t 

Prvi put traže 
zaposlenje / bez 
radnog iskustva  

 Bili u radnom 
odnosu / radno 

angažovani 
 Republika Srbija  Izbeglice 

 Interno 
raseljena lica 

 Strani 
državljani 

 Romi 

Ukupno Žene Ukupno Žene Ukupno Žene 
Ukupn

o 
Žene Ukupno Žene 

Ukup
no 

Žene 
Ukup

no 
Žene 

Uku
pno 

Žene 
Uku
pno 

Žene 

UKUPNO 34.567 15.935 9.250 4.375 25.317 11.560 502 180 34.114 15.716 13 4 413 192 27 23 
1.08

7 
328 

S
te

p
e

n
 s

tr
u

č
n

e
 s

p
re

m
e

  

I 4.793 1.600 1.684 696 3.109 904 64 24 4.705 1.561 3 0 70 25 15 14 780 233 

II 183 70 36 22 147 48 10 5 182 69 0 0 1 1 0 0 6 1 

III 8.826 3.280 1.653 665 7.173 2.615 216 64 8.753 3.257 6 1 65 21 2 1 217 62 

IV 12.738 6.490 3.542 1.585 9.196 4.905 161 72 12.550 6.386 4 3 181 98 3 3 65 25 

V 565 97 40 23 525 74 11 0 562 97 0 0 3 0 0 0 3 0 

VI-1 1.926 1.034 290 160 1.636 874 15 7 1.892 1.016 0 0 31 16 3 2 6 2 

VI-2 748 490 402 249 346 241 1 0 741 487 0 0 7 3 0 0 3 2 

VII-
1 

4.714 2.830 1.596 970 3.118 1.860 23 7 4.657 2.800 0 0 54 28 3 2 6 3 

VII-
2 

64 39 5 3 59 36 1 1 62 38 0 0 1 0 1 1 1 0 

VIII 10 5 2 2 8 3 0 0 10 5 0 0 0 0 0 0 0 0 

 
IV ПОЛИТИКА ЗАПОШЉАВАЊА У ГРАДУ 

 
 Основни циљ стратегије запошљавања је повећање запослености односно успостављање 
стабилног и одрживог тренда раста запослености праћеном растом учешћа одраслог становништва на 
тржишту рада. Кључни елементи политике запошљавања усмерене ка повећању запослености су: 
подршка страним директним инвестицијама, подршка предузетништву и унапређење финансијских 
подстицаја да би се рад више исплатио. Таква политика треба да доведе до стабилног раста 
запослености, повећања продуктивности, спречавања искључености са тржишта рада, отварање нових 
радних места, веће улагање у људски капитал, подстицање и повећање продуктивности. Категорије теже 
запошљивих лица као што су особе са инвалидитетом, Роми, избегла и интерно расељена лица, 
дугорочно незапослена лица и неквалификована и нискоквалификована лица у 2015. години ће имати 
приоритет за запошљавање и укључивање у мере активне политике запошљавања. 
 Политика запошљавања у Граду утицаће на раст запошљавања и одрживо повећање запослености 
првенствено у приватном сектору, на очување радних места, повећање понуде радне снаге и потражње и 
улагања у људски капитал путем додатних обука и образовања. 
 Поред Филијале за запошљавање Ниш,  која је носилац политике запошљавања на територији 
Града, решењем Градоначелника Града формиран је Локални савет за запошљавање, као саветодавно 
тело које оснивачу даје мишљења и препоруке у вези питања од интереса за унапређење запошљавања 
и то: плановима запошљавања, програмима и мерама активне политике запошљавања, прописима из 
области запошљавања и другим питањима у области запошљавања. 
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 У складу са Законом, а по прибављеном мишљењу Локалног савета за запошљавање 
Градоначелник је донео Локални акциони план запошљавања Града Ниша за 2015. годину којим су 
дефинисани приоритети политике запошљавања, мере за остваривање приоритета, носиоци послова 
запошљавања и  извори финасирања појединачних мера. 
 Формирањем Локалног савета за запошљавање и доношењем Локалног акционог плана за 
запошљавање Града Ниша за 2015. годину, Град је препознао могућност да утиче на политику 
запошљавања на својој територији и да установљава мере за смањење незапослености и повећања 
запослености. 
 
          

V  ЦИЉЕВИ И ПРИОРИТЕТИ ПОЛИТИКЕ ЗАПОШЉАВАЊА 
НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА ЗА 2015. ГОДИНУ 

 
 Основни циљ политике запошљавања према Националном акционом плану запошљавања за 
2015.годину, који се односи на целу територију државе је  успостављање ефикасног, стабилног и 
одрживог тренда раста запослености, као и да се политика запошљавања и институције тржишта рада 
ускладе са тековинама  Европске уније (ЕУ). Појединачни циљеви политике запошљавања у 2015. години 
усмерени су на: 
 

I.  Побољшање услова на тржишту рада. 
II.  Подстицање запошљавања и социјалног укључивања теже запошљивих лица. 
III.  Унапређење квалитета радне снаге и улагање у људски капитал. 
На одређивање конкретних приоритета и циљева утичу многобројни фактори, од којих су 

најзначајнији: 
–   Стање на тржишту рада на основу показатеља Анкете о радној снази, 
–  Идентификовање кључних изазова и препрека на странама тражње за радом и понуде рада, 
–  Прикупљање других  информација о текућим и очекиваним кретањима на тржишту рада  које 

потичу од Националне службе за запошљавање, Републичког завода за статистику, домаћих и 
међународних организација и научних института који прате тржиште рада и политику запошљавања, 

–  Стварање новог институционалног оквира који се успоставља кроз примену реформског 
пакета Владе и његове очекиване импликације на трендове и структуре на тржишту рада, 

– Активан приступ Града у области запошљавања, 
–    Спровођење мера из Локалног акционог плана и јачање улоге Локалног савета за   

запошљавање. 

–  Успостављање редовне комуникације са Сектором за запошљавање у оквиру  Министарства 
за рад,  запошљавање и социјална питања и проширивање сарадње са Националном службом за 
запошљавање као и са осталим локалним саветима за запошљавање. 

 
 

VI  ПРОГРАМИ И МЕРЕ АКТИВНЕ ПОЛИТИКЕ ЗАПОШЉАВАЊА 
ГРАДА НИША ЗА 2015. ГОДИНУ 

 
 Утврђени приоритети и циљеви постижу се спровођењем програма и мера активне политике 
запошљавања у 2015.години. 
 У циљу повећања запослености и смањење незапослености у 2015.години Локалним акционим 
планом запошљаваћа  реализоваће се  следећи програми и мере: 
 

1. Програм запошљавања приправника, 
2. Субвенција за запошљавање трудница,  

  3. Организовање јавних радова од интереса за Град, 
 4. Програм стручне праксе код приватног послодавца и 
 5. Програм радне праксе. 
 

1.Програм запошљавања приправника 
  
     Јавни позив за реализацију Програма запошљавања приправника на територији Града Ниша 
(''Службени лист града Ниша'', број 26/2009), расписује Градоначелник, на који ће се пријављивати 
послодавци и исказати потребе за запошљавање приправника. Јавни позив ће садржати услове које 
послодавци и незапослена лица треба да испуне.  
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 Одлуку о избору послодаваца којима се одобравају средства за запошљавање приправника  
доноси Градоначелник, на предлог Комисије за разматрање пријава послодаваца на Јавном позиву за 
учешће послодаваца у реализацији Програма запошљавања приправника на територији Града Ниша, а 
на основу бодованих и рангираних захтева послодаваца.   
 Мера обухвата запошљавање и стручно оспособљавање приправника на одређено време у 
трајању од 12 месеци за високообразоване приправнике, за приправнике са вишом стручном спремом 9 
месеци и приправнике са средњом стручном спремом 6 месеци. Финансијска подршка Града односи се 
на финансирање месечне зараде приправника у бруто износу зависно од стручне спреме. 

 
Ефекти:  
У  периду од 2009.-2012. године укупно је  финасирано и запошљено  593 приправника, од тога је 

396 лица и даље у радном односу код истог послодавца. Из наведених података може се закључити  да 
је Програм имао пун ефекат у оспособљавању и запошљавању лица са евиденције НЗС, јер је  67% 
упошљених и даље у радном односу  и након четири године од завршетка Програма. 
  Програм се реализује у складу са посебним Уговором између Градоначелника и Националне 
службе за запошљавање,  која у сарадњи са Управом за привреду, одрживи развој и заштиту животне 
средине, спроводи овај Програм. 
 За реализацију ове мере предвиђена су средства Одлуком о буџету Града Ниша за 2015.годину 
("Службени лист Града Ниша", број:  102/2014). 
 
 

2. Субвенција за запошљавање трудница 

 

Субвенције за запошљавање трудница намењене су послодавцима који заснују радни однос на 

неодређено време са трудницама које се налазе на евиденцији Националне службе за запошљавање, а у 

складу са Одлуком о субвенцији за запошљавање трудница на територији Града Ниша, (''Службени лист 

града Ниша'', број 84/2009). 

Град закључује уговор којим се регулишу међусобна права и обавезе са послодавцем који 
закључи уговор о раду са трудницом. 

Послодавцу који заснује радни однос са трудницом признаје се право на субвенцију  у висини 
минималне зараде обрачунате у складу са Законом о раду, са прописаним порезом и доприносима. 

Субвенција се исплаћује послодавцу месечно у периоду од заснивања радног односа до одласка 
труднице на породиљско одсуство. 

 
Ефекти: 
У периоду од 2009. до 2014. године на основу пројекта ''Трудноћом до посла'' закључено је  736  

уговора  за запошљавање трудница. 
Управа за дечију, социјалну и примарну здравствену заштиту задужена је за реализацију 

поменуте Одлуке. 
За реализацију ове мере предвиђена су средства Одлуком о буџету Града Ниша за 2015.годину 

("Службени лист Града Ниша", број:  102/2014). 
 

3.  Организовање јавних радова од интереса за Град 
  

Јавни радови од интереса за Град су мера активне политике запошљавања која се организује у 
циљу запошљавања, очувања и унапређења радних способности незапослених лица. На пословима 
јавних радова углавном се запошљавају теже запошљива незапослена лица и лица у стању социјалне 
потребе. Јавни радови се организују и у циљу очувања и унапређења радне способности незапослених 
као и ради остваривања одређеног друштвеног интереса. 
  Јавни радови на територији Града у 2015. године организоваће се у области социјалних и 
хуманитарних  делатности, одржавања и обнављања јавне инфраструктуре и одржавања и заштите 
животне средине и природе. 
 Право учешћа у поступку спровођења јавних радова имају: органи јединице локалне самоуправе, 
јавне установе и јавна предузећа,  привредна друштва, предузетници, задруге  и  удружења.  

Приоритет при одобравању за спровођење јавних радова имаће послодавци који обезбеђују 
запошљавање теже запошљивих незапослених лица, незапослених у стању социјалне потребе и 
корисници материјалног обезбеђења. 

Јавни позив за организовање јавних радова од интереса за Град расписује Градоначелник.   
Одлуку о одобравању спровођења јавних радова од интереса за Град Ниш за 2015.годину доноси 

Градоначелник, на предлог Комисије за разматрање пријава за јавне радове. Комисију за разматрање 
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пријава са пројектима јавних радова за организовање и спровођење јавних радова чине три члана које 
именују Градоначелник, Национална служба за запошљавање и Локални савет за запошљавање чији је 
задатак да размотри пристигле пријаве са пројектима јавних радова и сачини предлог одлуке коју доноси 
Градоначелник. У циљу спровођења  Одлуке о одобравању јавних радова од интереса за Град Ниш у 
2015. години закључиће се Споразум између Града и Националне службе за запошљавање, којим се 
уређују међусобна права и обавезе у реализацији спровођења јавних радова.  

На основу наведеног Споразума  НСЗ се обавезује да закључи Уговор са извођачима радова 
којима су одобрена средства за спровођење јавних радова Одлуком Градоначелника, а Град се 
обавезује да преноси средства из буџета Града на рачун Националне службе за запошљавање за 
финансирање зарада ангажованих лица са свим припадајућим доприносима и порезом у складу са 
Законом, трошкове доласка и одласка са рада. Споразумом ће се регулисати и да НСЗ поред осталог, 
након месечног преноса средстава из буџета Града, та средства исплаћује послодавцима на основу 
њиховог поднетог захтева.  

Национална служба за запошљавање подноси Граду писани Извештај о наменском утрошку 
средстава и Извештај о реализацији ове мере. 

Јавни радови могу најдуже трајати шест месеци. 
Након доношења одлуке о суфинансирању јавних радова заједничким средствима  НСЗ  и  Града 

Ниша,  посебним Споразумом  биће  дефинисани  сви  елементи реализације спровођења јавних радова 
(расписивање јавног позива, одлучивање, потписивање уговора и праћење реализације уговорних 
обавеза).  

 

Ефекти:  

У периоду од 2009. до 2013.године, на основу мере Јавни радови од интереса за Град  

ангажовано је 1510 лица.  

 Ова мера била је предвиђена и претходним Локалним акционим планом запошњавања, али није 

реализована. 

4.Програм стручне праксе код приватног послодавца 

Програм стручне праксе намењен је незапосленим лицима која се први пут стручно 
оспособљавају за занимање за која су стекла одређену врсту и степен стручне спреме или која су се 
стручно оспособљавала краће од времена потребног за полагање приправничког/стручног испита, а ради  
стицања услова за полагање приправничког/стручног испита, у складу са законом или општим актом 
послодавца, без заснивања радног односа, код послодаваца који припадају приватном сектору.  

Програм стручне праксе траје у складу са законом, а најдуже 12 месеци, односно у складу са актом о 
организацији и систематизацији послова код послодавца, и то: 

- до 6 месеци за приправнике са средњим образовањем, 

- до 9 месеци за приправнике са вишим или високим трогодишњим образовањем, 

- до 12 месеци за приправнике са најмање четворогодишњим високим образовањем. 

Лице које се стручно оспособљавало краће од времена потребног за полагање 

приправничког/стручног испита, у програм се укључује за преостали период потребан за стицање 

услова за полагање приправничког/стручног испита. 

          Одлуку о избору послодаваца којима се одобравају средства за реализацију програма стручне 
праксе  доноси Градоначелник, на предлог Комисије за разматрање пријава послодаваца на Јавном 
позиву за учешће послодаваца у реализацији Програма стручне праксе  на територији Града Ниша, а на 
основу бодованих и рангираних захтева послодаваца.   

Програм стручне праксе код приватног послодавца спроводи се на исти начин као и Јавни радови 

од интереса за Град, описани у  тачки 3. 

 Ова мера била је предвиђана и претходним Локалним акционим планом запошњавања, али није 

реализована. 
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5. Програм радне праксе 
 
Програм радне праксе регулисан је Протоколом о сарадњи између Града Ниша и Универзитета у 

Нишу. Протокол представља правни основ којим се уређују односи између поменутих потписника. 
Циљ Протокола је повезивање пословне и академске заједнице у област организовања и 

реализације праксе у Градској управи Града Ниша и јавним предузећима и установама чији је оснивач 
Град, тако да се омогући што већем броју студената  и дипломаца Универзитета  у Нишу да стекну 
практична знања и вештине и релевантно радно искуство. 

Центар  за развој каријере и саветовања студената Универзитета у Нишу израђује годишњи план 
студентске праксе за текућу годину, спроводи поступак јавног конкурса за избор кандидата и доставља 
списак студената за студентску праксу јавним предузећима и установама и градским управама. 

Градске управе, јавна предузећа и установе чији је оснивач Град, дефинишу профил стручности и 
број студената које могу примити ради реализације стручне праксе у току године и достављају 
информацију о томе Универзитету у Нишу, а уједно именују и ментора  из реда запослених, који помаже 
студентима у реализацији студентске праксе. Ментор по обављеној пракси доставља извештај, на основу 
кога начелник Градске управе, односно директор јавног предузећа или установе, кандидату  издаје 
потврду о обављеној пракси. 

Решењем Градоначелника Града Ниша именовани су чланови радне Радне групе за 
имплементцију поменутог Протокола, која ће детаљније одредити начин спровођења праксе.  

Ова мера се први пут предвиђа  Локалним акционим планом запошњавања. 
 

 
VII   СРЕДСТВА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ МЕРА 

 
 За реализацију мера активне политике запошљавања из Локалног акционог плана за Програм 
запошљавања приправника на територији Града Ниша, средства су планирана Одлуком о буџету Града 
Ниша за 2015. годину ("Службени лист Града Ниша", број:  102/2014)  на разделу Управе за привреду, 
одрживи развој и заштиту животне средине  у износу од  19.000.000,00 динара, док су средства за 
Субвенцију запошљавања трудница планирана на разделу Управе за дечију, социјалну и примарну 
здравствену заштиту  у исносу од 10.000.000,00 динара. 
 За мере Јавни радови и Стручна пракса код приватног послодавца предвиђено је суфинасирање 
средствима из републичког фонда  (по одобравању захтева јединици локалне сампуправе).Услов за 
одобравање је да локална самоуправа обезбеди  више од половине средстава за финансирање 
одређеног програма или мера. 
 

БУЏЕТ ЛОКАЛНОГ АКЦИОНОГ ПЛАНА 
Табела 2. 

Бр 
Мера активне политике 

запошљавање 
Буџет Града лица 

Буџет 
РС 

лица Укупно сред. лица 

1. 
Програм запошљавања 
приправника 

19.000.000,00    19.000.000,00 
 
 

2
 Субвенција 

за запошљавање трудница 
10.000.000,00    10.000.000,00 

 
 

3. 
Организовање јавних радова од 
интереса за Град 

      

4. 
Програм стручне праксе код 
приватног послодавца 

      

5. Програм радне праксе /    / 
 
 

 Укупно средстава 29.000.000,00    29.000.000,00 
 
 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
 

VIII НОСИОЦИ СПРОВОЂЕЊА МЕРА 
 
 Мере предвиђене Локалним акционим планом реализоваће Управа за привреду, одрживи развој и 
заштиту животне средине, Управа за дечију, социјалну и примарну здравствену заштиту, Управа за 
образовање  и Локални савет за запошљавање у сарадњи са Националном службом за запошљавање и 
социјалним партнерима. 
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ПРЕГЛЕД  МЕРА И ПРОГРАМА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ ПЛАНА ЗАПОШЉАВАЊА ГРАДА НИША ЗА 

2015.ГОДИНУ 
Табела 3. 

Мера Очекивани резултати Индикатор Носиоци активности 

Извор 

финансирања 

(у динарима) 

 

1.Програм  
запошљавања 
приправника   

Повећање броја 

запослених приправника 

и оспособљавање за 

самосталан рад у струци 

Број приправника који 

су положили 

приправнички испит и 

остали у сталном 

радном односу 

 Управа за привреду, 

одрживи развој и заштиту 

животне средине  

и Национална служба за 

запошљавање 

 

Буџет Града 

19.000.000,00 

2.Субвенција  
за  запошљавање 
трудница                        

Повећање запослености 

у области друштвене 

бриге  

о породици 

Број лица из 

категорије теже 

запошљивих лица 

Управа за дечију, 

социјалну    и примарну 

здравствену заштиту  

 

Буџет Града 

10.000.000,00 

3.Организовање 
јавних радова од 
интереса за Град 

Спровођење јавних 

радова од интереса за 

Град  

Број  

и структура лица 

ангажованих  на 

јавним радовима из 

категорије теже 

запошљивих лица  

 Управа за привреду, 

одрживи развој и заштиту 

животне средине  

и Национална служба  

за запошљавање 

 

Буџет РС, 

Буџет Града 

4.Програм стручне 
праксе   
код приватног 
послодавца 

Организовање стицања 

практичних знања у 

складу са потребама 

приватног послодавца 

Број лица без радног 

искуства која стичу 

практичан рад и 

вештине 

Управа  

за привреду, одрживи 

развој и заштиту животне 

средине  

и Национална служба  

за запошљавање 

 

Буџет РС, 

Буџет Града 

5.Програм радне 
праксе 

Повећан број 

оспособљених студената 

завршних година 

факултета 

Број оспособљених 

апсолвената и 

дипломаца за 

самосталан рад у 

струци 

Управа за образовање и 

Универзитет у Нишу  

 

 

 

/ 

 
IX 

  
 ''Преглед Мера и програма за реализацију је саставни део Локалног акционог плана запошљавања 
Града Ниша за 2015.годину''. 
 

Овај Локални акциони план запошљавања објавиће се у "Службеном листу Града Ниша". 
 

Број:477/2015-01 
Дана:13.02.2015. 

ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Проф. др Зоран  Перишић, с.р. 
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ОПШТИНА МЕРОШИНА 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ  

 
2. 
 

На основу члана 20.тачке 39.Закона о 
локалној самоуправи („Службени лист РС“,број 
129/07 и 83/14) члана  28.Пословник општинског 
већа општине Мерошине (''Сл.лист Града Ниша'', 
бр.72 /08), 

Општинско веће општине Мерошина, на 
седници одржаној дана 27.01.2015. године, донео 
је  
 

П Р А В И Л Н И К 

О ПОСТУПКУ И  НАЧИНУ РЕШАВАЊА 

ЗАХТЕВА ГРАЂАНА  

ЗА НАКНАДУ ШТЕТЕ НАСТАЛЕ УСЛЕД 

УЈЕДА ПАСА ЛУТАЛИЦА 

 
Члан 1. 

 
Овим Првилником уређује се  ( у даљем 

тексту Правилник )  поступак и начин решавања 
захтева грађана за накнаду  штете, коју грађани 
претрпе услед уједа паса луталица  (  у даљем 
тексту догађај ) на територији општине Мерошине. 
 

Члан 2. 
 

Оштећено лице је обавезно да поднесе 
писану пријаву о насталом догађају           
Општинској управи општине Мерошина , одмах 
након уједа пса или мачке луталице а најкасније у 
року од 30 дана од дана догађаја. 

Општинска управа општине Мерошина 
обавезна је да предузме неопходне активности на 
обавештавању надлежне службе рада 
проналажења и збрињавања паса  луталица. 
 

Члан 3. 
 

Оштећено лице ,  Служби за пружање 
правне помоћи , подноси захтев за накнаду штете 
услед уједа пса луталице (који је саставни део 
овог Правилника). 

Захтев из става 1.овог члана оштећено 
лице је дужно је поднесе најкасније у року од 30 
дана од дана догађаја. 

Захтев из става 1.овог члана,мора да буде 
у писаној форми, јасне садржине са назнаком 
адресе,контакт телефона и бројем текућег рачуна. 
    Захатев из става 1.овог члана,мора да 
садржи веран опис и локацију догађаја, опис 
претпљених повреда , са износом накнаде коју 
потражује( за физичке болове, претпљени страх и 
др). 

Члан 4. 
 Уз захтев из члана 3.овог Правилника, 
оштећено лице је у обавези да достави оригинал 
или оверенене фотокопије документације, и то : 

- личну карту , извод из  МКР  за 
мал.особу; 

- доказ да је догађај пријављен Дому 
здравља у Мерошини или другој 
здравственој институцији и Полицијској 
станици у Мерошини; 

- комплетну медицинску документацију0, 
која се односи на лечење(извештај 
надлежне здравствене установе 
примарне заштите , извештај лекара 
специјалисте са детаљним описом 
повреде, налаз и мишљење Завода за 
судску медицину или друге институције и 
сл.) и 

- друге доказе који су од значаја за 
решавање захтева. 

 
Члан 5. 

 
 Шеф Службе за пружање правне помоћи, 
примљене захтеве из члана 3.овог Правилника, 
обрађује и доставља у року од 8 дана од дана 
пријема  Комисији за утврђивање основа и висине 
накнаде штете услед уједа паса  луталице ( у 
даљем тексту :Комисија).  
 Комсију из става овог члана образује 
Начелник општинске управе општине Мерошина, 
посебним актом у року од 8 дана од дана ступања 
на снагу овог Правилника. 
 Актом о образовању Комисије утврђује се 
број и састав Комисије , послови и задаци које ће 
комисија обављати,  као  и друга питања од 
значаја за рад Комисије. 
 

Члан 6. 
 

Комисија је дужна да примљене захтеве 
размотри у року од 30 дана од пријема истих. 
Комисија након изведених доказа доноси једну од 
следећих одлука: 

 
1. прихвати захтев и донесе Одлуку о 

висини накнаде зависно од тежине повреде 
оштећеног,  

2. Са оштећеним лицем закључи вансудско  
поравнање о накнади штете на висину новчаног 
износа , 

3. Одбије захтев, или 
4. Одбаци захтев. 
Предлог комисије из става 1.овог члана 

мора бити образложен. 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
18. фебруар 2015. године                             СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА НИША                              Број 11  Страна 11 
 

 
 

 

Члан 7. 
 
Оштећено лице може да пре покретања 

поступка за оставривање права на накнаду штете 
пред надлежним судом обрати Служби за 
пружање правне помоћи  захтевом из чл.3.овог 
Правилника . 

Члан 8. 
 
Овај Правилник ступа на снагу осмог дана 

од дана објављивања у „Службеном листу Града 
Ниша“. 

 
 

Члан 9. 
 

 Ступањем на снагу овог Правилника, 
престаје да важи Правилник о поступку и начину 
решавања захтева грађана за накнаду штете 
настале услед уједа паса луталица (''Сл.лист 
Града Ниша'', бр. 23/2014). 

 
 Број:110-34 
 У Мерошина,27.01.2015.године   
 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ МЕРОШИНА 
Председник 

Бојан Нешић, с.р. 
 

ОПШТИНА  МЕРОШИНА 

-Општинска управа општине Мерошина- 
Комисији за утврђивање основа и висине накнаде штете 

услед уједа паса луталица 
М  Е  Р  О  Ш  И  Н  А 

 
ПРЕДМЕТ:Захтев за накнаду штете настале услед уједа паса луталица 

 
 Дана_______________,на територији општине Мерошине ,у   насељеном месту 
______________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 
претрпео-ла сам , односно моје мал.дете ___________________________________________ 
претрпео штету од уједа паса луталице,непознатог власника__________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________. 
познатог власника ______________________________из _____________________________ 
______________________________________________________. 
 
Опис догађаја: 
______________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________. 
 
Опис повреде: 
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________. 
На име накнаде настале штете потражујем укупан новчани износ од____________________динара, и то на име 
накнаде нематријалне штете за претрпљене физичке болове, износ од _____________ 
динара, и за претпљени страх, износ од ________________динара. 
 

       Уз захтев прилажем следећу документацију: 
 
- фотокопију личне карте , односно извод из МКР за мал.особу, 
- комплетну медицинску документацију,која се односи на дијагнозу и лечење (извештај надлежне 

здравствене установе,извештај лекара специјалисте са детаљним описом повреде , вештачење , и 
сл.), 

-  писмену изјаву подносиоца о спорном догађају под претњом моралне, материјалне и кривичне 
одговорности за давање лажне изјаве,  

-  друге доказе који су од значаја за решавање захтева. 
 

Контакт подаци :      
 

Адреса:________________________ 
Бр.л.к._________________________ 
Издата од ПУ/ПС________________  
Телефон_______________________ 
       

Број:_________ 
У Мерошини, __________20_____.године. 
 

Подносилац захтева 

_______________________________ 
Име и презиме и потпис 



 
 
 
 
 
Страна 12  Број 11                                    СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА НИША                        18. фебруар 2015. године 
 

 
 

 

 

 
 
 
 
 
 

С  А Д  Р  Ж А Ј  
 
 
 
 
 

   

 
Град Ниш 
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