
  
 

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ  
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Цена овог броја 60  динара 
Годишња претплата 5000 динара 
 

 

ГРАД НИШ 

 

 1. 

 
Скупштина Града Ниша, на основу члана 

32. тачка 15. и члана 66. став 3. Закона о локалној 
самоуправи („Службени гласник Републике 
Србије“, бр. 129/07 и 83/14-др.закон), Мишљења 
Министарства финансија број: 401-2/9-1/2015-001 
од 29.01.2015. године, члана 37. Статута Града 
Ниша („Службени лист Града Ниша“, број: 88/08) и 
члана 28. Одлуке о буџету Града Ниша за 2015. 
годину („Службени лист Града Ниша“, бр. 102/2014 
и 9/2015),  

на седници одржаној 05. марта 2015. 
године, донела је  

 

О Д Л У К У  

о изменама и допунама Одлуке о 

задуживању Града Ниша 

 
Члан 1. 

 
У Одлуци о задуживању Града Ниша 

(„Службени лист Града Ниша“, број 9/2015 и 
10/2015- исправка)  у члану 3. после става 1 
додаје се став 2 који гласи: 

„Кредит по кредитној партији  „AIK Banka 
AD” Niš, број: 105020458002486057 који доспева 
26. 12. 2021. године, реализоваће се у складу са 
Законом о јавним набавкама“. 
 Досадашњи ставови 2 и 3 постају 3 и 4. 
 

Члан 2. 
 

 У члану 4. после речи: „банке“ брише се 
зарез и додају речи: „и осталих међународних 
организација и међународних финансијских 
институција у складу са Законом о јавним 
набавкама“.  
 У осталом делу, текст остаје непромењен. 

 
Члан 3. 

 
Ова одлука ступа на снагу даном 

објављивања у „Службеном листу Града Ниша“. 
 

Број:06-99/2015-1-02 
У Нишу, 05. 03. 2015. године 

 
СКУПШТИНА ГРАДА НИША 

 
Предсеник 

Проф. др Миле Илић,с.р. 

 

ГРАДСКА ОПШТИНА 

ЦРВЕНИ КРСТ 

 
 2. 

 
На основу члана 20. тачка 9, члана 32. тачка 

4. Закона о локалној самоуправи („Службени 
гласник РС“, бр. 129/2007 i 83/2014 – др. закон) и 
члана 14. став 1. тачка 2. Статута Градске 
општине Црвени Крст ("Службени лист Града 
Ниша", бр. 123/08),   

Скупштина ГО Црвени Крст, на седници 
одржаној  27. фебруара 2015. године, донела је 

       

О Д Л У К У 

О УСВАЈАЊУ ЛОКАЛНОГ АКЦИОНОГ 

ПЛАНА ЗАПОШЉАВАЉА ГРАДСКЕ 

ОПШТИНЕ ЦРВЕНИ КРСТ ЗА 2015. 

ГОДИНУ 

 
 

Члан 1. 
 

 УСВАЈА СЕ Локални акциони план 
запошљавања Градске општине Црвени Крст за 
2015. годину. 
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Члан 2. 
 

 Носилац активности које се односе на план 
запошљавања Градске општине Црвени Крст је 
Веће Градске општине Црвени Крст. 
 

Члан 3. 
 

 Носилац активноти из члана 2. ове одлуке је 
у обавези да припреми Извештај о реализацији 
локалног акционог плана запошљавања ГО 
Црвени Крст за 2015. годину. 
 Извештај се подноси Скупштини Градске 
општине Црвени Крст, након истека периода на 
који се Локални акциони плана запошљавања 
односи, ради упознавања и усвајања. 
 
 

Члан 4.  
 

Саставни део ове одлуке чини Локални 
акциони план запошљавања Градске општине 
Црвени Крст за 2015. године. 
 
 

Члан 5.  
 

Ова одлука ће се објавити у „Службеном 
листу Града Ниша“. 

 
         Број: 62/2015-01       

    У Нишу, 27.02. 2015. године 
 

СКУПШТИНА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ  
ЦРВЕНИ КРСТ 

 
Председник 

Зоран Стојковић,с.р. 
 

ПРЕДСЕДНИК   

 
     3. 

 
На основу  члана 14. Став 1.тачка 2. Статута 

Градске општине Црвени Крст Ниш ("Службени 
лист Града Ниша", бр. 88/2008 ), а у вези са 
чланом 41. Закона  о запошљавању и осигурању 
за случај незапослености (“Сл. гласник Републике 
Србије“,бр.36/09 и 88/10),    

     Председник Градске општине Црвени Крст, 
доноси                                                 
 

Локални  Акциони  плана 

запошљавања  Градске општине 

Црвени Крст  за 2015. годину 

 
Увод: 

Правни основ за доношење Локалног 
акционог плана запошљавања Градске општине 

Црвени Крст – Ниш за 2015. годину, је одредба 
Члана 41. Став 1. Закона о запошљавању и 
осигурању за случај незапослености (“Сл. Гласник 
Републике Србије”, број 36/09 88/10), којом је 
утврђено да надлежни орган локалне самоуправе 
може, по прибављеном  мишљењу Локалног 
савета за запошљавање, усвојити Локални 
акциони план запошљавања. 
Локални акциони план запошљавања Градске 
општине Црвени Крст – Ниш, за 2015. годину 
представља доцумент за спровођење активне 
политике запошљавања за 2015. годину и њиме се 
дефинишу приоритети и мере за унапређење 
запослености и смањење незапослености на 
територији општине а у складу са Локалним 
акционим планом Града Ниша и Националног 
акционог плана запошљавања Републике Србије 
за 2015. годину.  

Проблем незапослености грађана 
Нишавског региона може се решавати само 
систематским приступом како Града Ниша тако и 
свих његових општина. Због великог броја 
незапослених грађана  свих структура а нарочито 
младих, Градска општиина Црвени Крст - Ниш је,  
схватајући озбиљност проблема, приступила  већ  
2010. године изради Локалног акционог плана 
запошљавања за 2011. годину, затим 2011. године 
изради Локалног акционог плана запошљавања  за 
2012. годину, 2012. године  изради Локалног 
акционог плана запошљавања за 2013. годину и 
сада почетком 2015. године, изради Акционог 
плана запошљавања за 2015. годину. 

Потреба за израдом ових Акционих планова  
запошљавања није настала данас, већ је 
постојала и раније и због тога је представљена као 
један од приоритета при изради стратешких 
докумената општине, као што су: 
   • Стратешки  Акциони план за унапређење 
положаја најугроженијих категорија грађана 
Градске општине Црвени Крст – Ниш, од 2010. до 
2015. године“, 
   • Стратегија за развој МСП-а и предузетништва  
од 2009. до 2014. године,                               
   •  Стратегија развоја Градске општине Црвени 
Крст – Ниш, од 2010. до 2020   године, 
које је усвојила Скупштина Градске општине 
Црвени Крст – Ниш и донела Одлуке о њиховој 
имплементацији.  

Основ овог  Акционог  плана запошљавања 
представља Национални Акциони план 
запошљавања као и Акциони план запошљавања 
Града Ниша, који представљају основне 
инструменте за спровођење Акционог плана 
запошљавања за 2015. годину.  

Овим стратешким документом дефинисани 
су приоритетни циљеви запошљавања у 2015. 
години и утврђени програми и мере које ће се 
реализовати  током 2015. године. На овај начин, 
Градска општина Црвени Крст - Ниш, активном 
политиком економског развоја, жели да задржи 
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досадашњи број својих запослених грађана, али и 
да помогне стварању услова за повећање броја 
нових радних места.  

Локални акциони план запошљавања 
представља веома важан инструмент за 
решавање горућег проблема незапослености како 
у Граду Нишу, тако и у свих пет градских општина, 
а то је веома висока стопа незапослености. 

Приоритети политике запошљавања у 2015. 
години произилазе  из реалних потреба и део су 
стратешких опредељења и средњорочних циљева, 
тако да ће у 2015. години бити само делимично 
реализовани, због чега се жељени резултати 
очекују тек у наредним годинама. 
 Услов за одобравање и суфинансирање 
програма или мера активне политике 
запошљавања је да локална самоуправа има: 
         1. Формиран Локални Савет за 
запошљавање,  
         2. Донет Локални акциони план 
запошљавања,  
         3. Обезбеђено  више од  половине  
потребних  средстава  за финансирање одређеног 
програма  или   мера и  
         4. Усклађене програме и мере са 
приоритетима и циљевима локалног економског 
развоја и локалног  тржишта рада.   
 Успешно остваривање Локалног акционог 
плана запошљавања Градске општине Црвени 
Крст – Ниш за 2015. годину и предвиђених 
циљева, приоритета и мера подразумева активно 
учешће и сарадњу више институција из јавног, 
привредног  и цивилног сектора. 
 

I  Правни и институционални оквир: 
У мају 2009. године усвојена су два нова 

Закона у области запошљавања и то: 
    • Закон о запошљавању и осигурању за 
случај незапослености („Службени гласник РС”, 
број 36/09), 
   • Закон о професионалној рехабилитацији и 
запошљавању особа са ивалидитетом („Службени 
гласник РС”, број 36/09). 
    •Нови Закон о запошљавању и осигурању за 
случај незапослености усаглашен је са начелима и 
стандардима политике запошљавања Европске 
уније (ЕУ) и Конвенцијама Међународне 
организације рада (МОР). Нови Закон обезбеђује 
садржајан и флексибилан законски оквир за 
планирање и спровођење активне политике 
запошљавања, нарочито у адекватном  
регулисању смисла, улоге и садржине програма 
активне политике запошљавања, флексибилно 
дефинисаним мерама активне политике 
запошљавања, увођењу обавезних индивидуалних 
планова запошљавања (осим у ограниченом 
изузетку), регулисању носилаца послова 
запошљавања, дефинисању акта којим се уређује 
планирани учинак Националне службе за 
запошљавање, као и успостављање система за 
праћење и оцену активне политике запошљавања. 

II Циљеви и приоритети политике 

запошљавања Градске општине  

Црвени Крст  у 2015. години 

Локални акциони план запошљавања 
Градске општине Црвени Крст - Ниш је документ 
који се базира на поштовању смерница политике 
запошљавања ЕУ, посебно смерница за раст и 
стварање услова за запошљавање, као и на 
уважавању Националног акционог плана 
запошљавања РС. 

Оваквим приступом  Градска општина 
Црвени Крст - Ниш тежи стварању услова за 
решавање последица насталих транзиционим 
процесом као и проблема насталих економском 
кризом. У складу са Националним планом 
запошљавања  РС, Локални акциони план 
запошљавања базира се на привлачењу већег 
броја људи на рад, повећање понуде радне снаге 
и потражње, подстицање прилагодљивости 
радника и предузећа на промене, повећање 
улагања у људски капитал  путем обука, подршка 
и подстицаји на стварање услова за отварање 
нових радних места у приватном сектору  и кроз 
програме Јавних радова као и самозапошљавања.  
Раст запошљавања и одрживо повећање 
запослености, посебно у приватном сектору, у 
великој мери зависиће од успеха у другим 
економским  активностима, како на нивоу Градске 
општине Црвени Крст - Ниш, тако и на нивоу 
Србије. Развој привреде, привлачење страних 
директних инвестиција, унапређење система 
образовања и система социјалне заштите, 
спроводјење концепта децентрализације и 
ублажавање регионалних разлика, у великој мери 
ће се одразити на спроводјење Локалног  акционаг 
плана запошљавања Градске општине Црвени 
Крст – Ниш.Мере активне политике запошљавања 
у 2015. години, као приоритетну категорију 
сагледаваће теже запослива  лица: незапослени 
без квалификација и нискоквалификована лица, 
вишак запослених, избегла и расељена лица, 
особе са инвалидитетом, жртве породичног 
насиља и ромска популација. 

На основу стратешког опредељења и 
дефинисаних приоритета политике запошљавања 
у 2015. години утврдјени су следећи циљеви, којји 
се постижу спровођењем програма и мера активне 
политике запошљавања, али и других програма и 
мера: 
 

III  Циљеви и приоритети политике 
запошљавањаГрадске општине Црвени Крст  

 
Основни  циљ политике запошљавања 

Градске општине Црвени Крст – Ниш је одрживи 
тренд раста запослености до краја 2020. Године 
који се може се остварити само кроз остваривање 
појединачних циљева  који су усмерени на: 
побољшању услова на тржишту рада и 
унапређењу институција тржишта рада, 
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подстицању запошљавања и социјалног 
укључивања теже запосливих лица, унапређењу 
квалитета радне снаге и улагање у људски 
капитал. 

На одређивање конкретних приоритета за 
деловање у оквиру овако дефинисаних циљева, 
утичу многобројни фактори као што су; стање на 
тржишту рада,  идентификовани кључни изазови и 
препреке на странама понуде и тражње радне 
снаге, очекивана кретања на тржишту рада, нови 
институционални оквир који се успоставља кроз 
примену реформског пакета Владе Републике 
Србије итд. 
 

IV  Програми и мере активне политике 
запошљавања Републике Србије  у 2015. 

години 
 

  Предлог  Програма  и мере активне 
политике запошљавања које ће у циљу повећања 
запослености И смањења незапослености  у 2015. 
години подржати Република Србија су: 
 1. Посредовање у запошљавању лица која 
траже запослење 
 2.  Професионална оријентација И 
саветовање о планирању каријере 
 3.  Субвенције за запошљавање 
незапослених лица из категорије теже запосливих 
лица 
 4. Подршка самозапошљавању 
 5. Додатно  образовање и обука 
 6. Подстицаји за запошљавање корисника 
новчане надокнаде 
 7. Јавни радови 
 8. Мере активне политике запошљавања 
особа са инвалидитетом 
 9. Суфинансирање програма или мера 
активне политике запошљавања предвиђених 
локалним акционим плановима  запошљавања 
средствима из републичког буџета (по захтеву     
 територијалне  аутономије или јединице локалне 
самоуправе) 
         10. Нова мера у 2015. Години – Интеграција 
корисника новчане социјалне помоћи на тржиште 
рада 
            11. Пакети услуга за незапослена лица која 
имају приоритет за укључивање у мере активне                   
политике запошљавања: 
  - Пакет услуга за вишкове запослених 
  - Пакет услуга yа младе (15 – 30 
година старости) 
  - Пакет услуга за лица без 
квалификације и нискоквалификоване 
  - Пакет услуга за особе са 
инвалидитетом 
           12. Учешће у реализацији Стратегија и 
пратећих акционих планова на националном 
нивоу: 
               - Учешће у реализацији Стратегија 
               - Учешће у реализацији пројеката  

V  Програми  и мере  активне  политике  
запошљавања Градске општине Црвени Крст  

у 2015. години: 
 

У 2015. години  Националним акционим 
планом запошљавања предвиђено је и 
суфинансирање програма и мера  активне 
политике запошљасвања предвиђених локалним 
акционим плановима запошљавања средствима 
из републичког буџета (по захтеву територијалне 
аутономије или јединице локалне самоуправе). 
Свака јединица локалне самоуправе, може до 28. 
Фебруара 2015. године, 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  локалних самоуправа, 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. 
  
 За локалне самоуправе се у 2015. години 
одобрава  учешће у финансирању програма или 
мера активне политике запошљавања, и то за: 
 
 
 1. Програм запошљавања приправника   
 2. Програм стручне праксе код приватног 
послодавца  
 3. Програм стицања практичних знања код 
приватног послодавца 
 4. Субвенције за самозапошљавање 
 5. Организовање јавних радова од 
интереса за ГО Црвени Крст 
 6. Програм радне праксе 
Уколико Градска општина Црвени Крст Ниш има 
могућности  да  финансира и неки други програм 
или меру запошљавања која је од приоритетног 
значаја за ту локалну заједницу, то може да 
оствари у својој организацији  у договору са 
градом и надлежном Филијалом НСЗ и другим 
релевантним локалним организацијама из јавног и 
цивилног сектора. 

На овај начин се отвара могућност Градске 
општине Црвени Крст Ниш, да у циљу већег 
запошљавања својих грађана може да утиче на 
развој и подстицај нових мера запошљавања које 
би биле од приоритетног значаја за ту локалну 
заједницу на чијој се територији налази велики 
број ново-отворених предузећа којима недостаје 
стручна радна снага за одређене послове, тако да 
је потребно планирати и следеће: 
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7.1. Теоријско и практично оспособљавање 
младих у циљу лакшег налажења 
посла 

7.2. Теоријско и практично оспособљавање 
старијих жена у стању социјалне 
потребе у циљу удруживања и 
самозапошљавања. 

Услов за одобравање учешћа у 
финансирању програма или мера активне 
политике запошљавања је,  да 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 локаног тржишта рада 
 
 Критеријуми на основу којих се одобрава 
учешће у финансирању програма или мера су: 
 - Степен развијености јединице локалне 
самоуправе 
 - Индикатори локалног тржишта рада 
 - Предвиђени ефекат програма или мера и 
економска оправданост 
 Приоритет за учешће у финансирању 
програма или мера активне политике 
зашпошљавања у 2015. години имају: 
 - Локалне самоуправе погођене поплавама 
током 2014. Године 
 - Програми и мере предвиђени локалним 
акционим плановима запошљавања који  укључују 
теже запопљива лица и лица у стању социјалне 
потребе 
 - Неразвијене јединице локалне самоуправе 
– утврђене у складу са посебним  прописом 
Владе, 
 - Захтеви поднети од стране јединица 
локалних самоуправа које су формирале Локални  
савет за       подручје више јединица локалне 
самоуправе. 
 НСЗ ће започети реализацију одобрених 
захтева за учешће о финансирању програма или 
мера након преноса средстава из буџета 
Републике Србије и буџета јединица локалних 
самоуправа.  
 
1. Програм запошљавања приправника: 

 
 За програм  запошљавања приправника, 

објављује се Јавни позив на који се јављају 
послодавци са  исказаним потребама за 
запошљавање приправника. Јавни позив ће 
садржати све услове које пријављени послодавци 
и незапослена лица треба да испуњавају. 

 Ова  мера   обухвата   запошљавање  и  
стручно   оспособљавање  приправника  на  
одређено време у трајању од: 12 месеци за 

високообразоване приправнике, 9 месеци за 
приправнике са вишом стручном спремом и 6 
месеци  са средњом стручном спремом. 

Финансијска подршка општине односи се на 
финансирање месечне зараде приправника у 
бруто износу зависно од стручне спреме. 
Ефекти:  На нивоу Града Ниша је у периоду од 
2009 – 2012. Године укупно финансирано и 
запошљено 593 приправника, од тога је 396 лица и 
даље у радном односу код истог послодавца, што 
се може закључити да је постигнут пун ефекат у 
оспособљавању и запошљавању лица са 
евиденције НСЗ. 

 За реализацију ове мере предвиђена су 
средства Одлуком о буџету Градске општине 
Црвени Крст- Ниш за 2015. годину у износу од 
240.000,00 динара. 

 
2. Програм стручне праксе код приватног 

послодавца: 
 
Програм стручне праксе намењен је 

незапосленим лицима која се први пут стручно 
оспособљавају за занимање за које 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 послодавца који 
припадају приватном сектору. 
Овај 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 

Лица која се стручно оспособљавају краће 
од времена потребног за полагање 
приправничког/стручног испита, у програм се 
укључују само за преостали период потребан за 
стицање услова за полагање приправничког/ 
стручног испита. 

Ефекти: Градска општина Црвени Крст – 
Ниш је већ и сама учествовала у примени ове 
мере и омогућила одређеном броју лица да 
положе приправнички/стручни испит и на тај начин 
лакше дођу сталног запослења.  

 За реализацију ове мере предвиђена су 
средства Одлуком о буџету Градске општине 
Црвени Крст- Ниш за 2015. годину у износу од 
240.000,00 динара. 
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3. Субвенције за самозапошљавање: 
 

Програм субвенције за самозапошљавање је 
подршка која подразумева пружање стручне 
помоћи, обуку из обласи предузетништва и 
субвенцију за самозапошљавање. Средства за 
самозапошљавање се одобравају у виду 
субвенције ради оснивања радње, задруге или 
другог облика предузетништва, од стране 
незапосленог лица  или удруживањем више 
незапослених лица, као и за оснивање привредног 
друштва уколико оснивач заснива у њему радни 
однос. 

Субвенција се у 2015. Години одобрава у 
једнократном износу од 160.000,00 динара по 
кориснику, осим у случају самозапошљавања 
особа са инвалидитетом када се субвенција у 
једнократном износу од 200.000,00 динара по 
кориснику. 

Кориснику новчане накнаде може се 
исплатити новчана накнада у једнократном износу 
ради самозапошљавања. 

Стручну помоћ у циљу подстицања 
самозапошљавања незапослени остварује кроз 
информативне и саветодавне услуге у пословним 
центрима и обуке из предузетништва, а подршка 
предузетницима у првим годинама пословања се 
реализује кроз менторинг програм и 
специјалистичке обуке.  

Ефекти: Већи број нишлија је до сада 
искористило субвенције за самозапошљавање и 
већи број новоотворених радњи  још увек успешно 
послује и запошљава одређен број радника у 
зависности од својемогућности. 
  За реализацију ове мере предвиђена су 
средства Одлуком о буџету Градске општине 
Црвени Крст- Ниш за 2015. годину у износу од 
160.000,00 динара. 

 
4. Организовање јавних радова од интереса 

за ГО  Црвени Крст – Ниш: 
 

Програм јавних радова се организује 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.  

Средства намењена за организовање јавних 
радова користе се за накнаду трошкова зарада 
незапослених лица укључених у јавне радове, 
трошкова спровођења јавних радова и трошкове 
превоза. 

Трошкови зараде не могу бити нижи од 
минималне зараде утврђене у складу са 
прописима о раду, а одређују се у зависности од 
врсте послова за који се захтева одговарајући 
ниво образовања и расположивих средстава за 
ову меру. 

У зависности од врсте и сложености послова 
које обухвата јавни рад, за спровођење одређених 
јавних радова, биће организована обука, по 
интерном програму послодавца или програму 
образовне установе. По завршетку обуке лицу се 
издаје сертификат о стеченим компетенцијама. 
У 2015. Години организоваће се  јавни радови у 
области социјалних и хуманитарних делатности, 
одржавања и обнављања јавне инфраструктуре и 
одржавања и заштите животне средине и природе. 

Право учествовања у поступку 
организовања јавних радова имају органи 
територијалне аутономије и органи јединица 
локалних самоуправа, јавне установе и јавна 
предузећа, привредна друштва, предузетници, 
задруге и удружења. Посебна пажња биће 
посвећена организовању јавних радова у циљу 
санирања и отклањања последица поплава из 
2014. године. 

Осим стандардног модела финансирања 
јавних радова, биће разрађен и модел у оквиру ког 
ће НСЗ вршити процес селекције учесника јавних 
радова и финансирати накнаду трошкова зарада 
незапослених лица ангажованих на спровођењу 
јавног рада, док ће остали трошкови за 
спровођење јавног рада бити финансирани из 
средстава Републике Србије, односно 
територијалне аутономије или јединица локалне 
самоуправе.  

Ефекти: У периоду од 2009 до 2013. године, 
на основу мере јавних радова ангажовано  је 1.510 
незапослених нишлија, док у протекле две године 
није било довољно средстава, због чега није 
реализвован овај програм у коме је учествовала и 
Градска општина Црвени Крст – Ниш, која је 
предвидела ову меру у свом Локалном акционом 
плану запошљавања.   

За реализацију ове мере предвиђена су 
средства Одлуком о буџету Градске општине 
Црвени Крст- Ниш за 2015. годину у износу од 
600.000,00 динара.  

 
5. Програм радне праксе: 

 
Програм радне праксе регулисан је 

Протоколом о сарадњи између Града Ниша и 
Универзитета у Нишу. Овај протокол представља 
правни основ којим се уређују односи између 
поменутих потписника. Циљ протокола је 
повезивање пословне и академске заједнице у 
области организовања и реализације праксе у 
Градским управама града Ниша, где спадају и 
управе градских општина, као и у јавним 
предузећима и установама чији је оснивач Град 
Ниш. На овај начин ће се омогућити већем броју 
студената и дипломцима Универзитета у Нишу да 
стекну практична знања и вештине и релативно 
радно искуство. 

Годишњи план студентске праксе израдиће 
Центар за развој каријере и саветовања студената 
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Универзитета у Нишу. Центар ће такође вршити 
спровођење поступка јавног конкурса за избор 
кандидата и достављање спискова студената за 
студентску праксу јавним предузећима и 
установама и градским управама. 

Градске Управе, јавна предузећа и установе, 
чији је оснивач Град Ниш, дефинисаће профил 
стручности и број студената које могу примити 
ради реализације стручне праксе у току године и 
достављаће информацију о томе Универзитету у 
Нишу, као и именовање ментора из редова 
запослених који помажу студентима у реализацији 
студентске праксе. По завршетку стручне праксе, 
ментор је у обавези да достави извештај, на 
основу кога начелник Градске управе, одсносно 
директор јавног предузећа или установе, 
кандидату издаје потврду о обављеној пракси. 

Ова мера се први пут предвиђа Локалним 
акционим планом запошљавања Градске општине 
Црвени Крст – Ниш. 

За реализацију ове мере предвиђена су 
средства Одлуком о буџету Градске општине 
Црвени Крст- Ниш за 2015. годину у износу од 
240.000,00 динара. 
 
6. Обука  и оспособљавање стручних кадрова 

за познатог послодавца у циљу отварања 
нових радних места код приватног 
послодавца: 
 

Програмом обуке и оспособљавања 
стручних кадрова за познатог послодавца у 
приватном сектору, даје се подршка локалне 
самоуправе, како приватним послодавцима да 
дођу до квалитетне стручне радне снаге, тако и 
незапосленим лицима да дођу до радних места у 
приватним предузећима која добро послују и имају 
дугорочне планове за даљи развој и 
запошљавање нових стручних радника. 

Финансијска средства за оспособлљавање 
кадрова за познатог послодавца и стицање 
стручних и радних вештина, обезбеђује локална 
самоуправа. Ова врста обуке траје у зависности 
од  потреба за одређена радна места за која се 
обучавају незапослена лица, а спроводи их 
приватни послодавац по свом Правилнику о 
систематизацији радних места или других правних 
аката. 

Приватни послодавац такође врши и 
тестирање и избор пријављених кандидата од 
којих изабране, након завршене обуке прима у 
стални радни однос на период не краћи од годину 
дана. 

НСЗ је у обавези да приватном послодавцу 
достави све информације о пријављеним 
кандидатима и потпише Тројни споразум са 
приватним послодавцем и локалном самоуправом 
о начину спровођења овог програма. 

Ефекти: На овај начин би већи број 
незапослених лица која су у стању социјалне 
потребе дошла до посла а послодавац би добио 

квалитетну радну снагу. Циљ овемере је смањење 
сиромаштва и економски развој и јачање 
приватног сектора у локалној заједници. 

За реализацију ове мере предвиђена су 
средства Одлуком о буџету Градске општине 
Црвени Крст- Ниш за 2015. годину у износу од 
400.000,00 динара. 
 
7.  Додатно образовање и обука незапослених 

лица кроз учешће у реализацији пројеката 
Градске општине Црвени Крст – Ниш: 
 

Додатно образовање и обука јесу активности 
којима се незапосленом лицу и запосленом лицу 
за чијим је радом престала потреба код 
послодавца, коме није могуће обезбедити 
одговарајуће запослење, пружа могућност да кроз 
процес теоријског и практичног оспособљавања 
стекне нова знања и вештине ради запошљавања, 
односно стварања могућности за запошљавање и 
самозапошљавање.  

Анализа трендова тржишта рада указује на 
неопходност интезивирања активности у циљу 
унапређења положаја категорија теже 
запошљивих лица а посебно младих, старијих и 
вишкова запослених, лица без стручних 
квалификација и нискоквалификованих и особа са 
са инвалидитетом . 

Реализација Годишњег програма додатног 
образовања и обука подразумева спровођење 
појединачних програма који ће допринети развоју 
квалификација незапослених лица, кроз подизање 
нивоа компетентности стицањем нових или 
иновирањем постојећих знања и вештина, што ће 
довести до повећања професионалне и 
територијалне покретљивости радне снаге у 
складу са исказаним потребама локалног тржишта 
рада и захтевима послодаваца и конретних 
радних места.  

Годишњи програм додатног образовања и 
обуке ослања се на претходно урађену анализу, 
утврђене потребе тржишта рада у погледу 
потребних знања и вештина,, утврдјених 
приоритетних група као и перспективних 
привредних делатности Градске општине Црвени 
Крст – Ниш.  

Основ за укључивање незапосленог лица у 
програм додатног образовања и обуке, у циљу 
подизања нивоа запошљивости и запошљавања, 
представља индивидуални план запошљавања. 
Који се базира на урађеним и планираним 
пројектима који ће се реализовати из средстава 
донатора. 

Програме додатног образовања и обука могуће 
је комбиновати са услугама и другим програмима 
активне политике запошљавања којима се 
повећава запошљивост и запошљавање 
незапослених лица и поспешује привредни развој 
општине и Града Ниша. 

Подстицање запошљавања ових категорија 
теже запошљивих лица у 2015. години 
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подразумева  спровођење следећих пакета услуга 
у оквиру планираних пројеката: 

7.1.  Теоријско и практично 
оспособљавање младих у циљу 
лакшег налажења посла 

7.2.  Теоријско и практично 
оспособљавање старијих жена у 

стању социјалне потребе у циљу 
удруживања и самозапошљавања. 

За реализацију ове мере предвиђена су 
средства Одлуком о буџету Градске општине 
Црвени Крст- Ниш за 2015. годину у износу од 
500.000,00 динара. 
 

 
Предлог пројеката чија се реализација планира у 2015. години: 
 

Активности – 
пројекти  у 2015. 

години 

Рок Одговорност Ресурси Индикатори Средства 

7.1.  Теоријско и 
практично 
оспособљавање 
младих у циљу 
лакшег налажења 
посла 

Април 
2015. 
Јун 

2015. 

ГО Црвени Крст 
НСЗ – Филијала 
Ниш 

Незапослени  
млади на 
евиденцији   НСЗ – 
Филијала Ниш, 
Стручни експерти  
из области 
предузетништва  

20 обучених 
кандидата из 
области  
предузетништв
а и  активног 
тражења  
посла. 

                             
400.000,00 

7.2. Теоријско И 
практично 
оспособљавање 
старијих жена у стању 
социјалне потребе у 
циљу удруживања  и 
самозапошљавања 

 

ГО Црвени Крст , 
Ниш                  
 ЦСР , Ниш 
                                                                               
НСЗ ,  Ниш 

База 
потенцијалних 
корисника – ГО 
Црвени  Крст  - 
Ниш 
База пријављених 
жена за радно 
ангажовање –       
ЦСР  -  Ниш 
База незапослених 
жена – НСЗ  

20 обучених    
Социјалних 
асистената  
 
40 корисника 
услуге СА/КП 
 
20 сертификата 
иновативне    
услуге СА/КП 

                             
600.000,00 

 
Савремена економија и стално увођење 

нових технологија намеће потребу за брзим 
реаговањем на промене и подстицање 
иновативности и радника и предузећа у циљу 
очувања конкурентности.    

Појављивање нових послова  и  нових 
облика рада и радних уговора, чини да 
запосленима рад постаје сложенији, и намеће 
потребу за непрекидним усавршавањем и 
доживотним учењем, што стално треба 
промовисати. 

Унапређење квалитета људских ресурса 
представља средњорочни циљ политике 
запошљавања, за чије достизање треба 
планирати активности које ће се реализовати на 
дужи рок. Унапређивање конкурентности радне 
снаге, као и питања и задаци који нам се стално 
намећу, тичу се свих релевантних актера политике 
запошљавања, а пре свега образовања и 
запошљавања.  

Савет за запошљавање Градске општине 
Црвени Крст – Ниш, у сарадњи са Градом Нишом 
и Националном службом за запошљавање и 
релевантним Министарствима, а на основу 
анализе понуде и тражње радне снаге и праћења 
развоја појединих грана привреде на нашим 
просторима, радиће убудуће на планирању 

образовне политике у складу са потребама 
тржишта рада и унапређењу квалитета 
образовања путем обука и додатног образовања. 
 

VI  СРЕДСТВА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ МЕРА: 

Финансирање активне политике 
запошљавања обавља се кроз разне програме и 
пројекте из средстава буџета Градске општине 
Црвени Крст – Ниш, Града Ниша, средстава 
поклона, легата, донација, кредита и других 
извора. Потребна средства за реализацију 
програма и мера активне политике запошљавања 
и спровођење Локалног плана запошљавања 
Градске општине Црвени Крст - Ниш у 2015. 
години  обезбедиће се једним делом и  из буџета 
Градске општине Црвени Крст - Ниш. 

За реализацију мера активне политике 
запошљавања из Локалног акционог плана 
запошљавања Градске општине Црвени Крст – 
Ниш, Скупштина општине је сагласна да ће, 
уколико се прихвати Акциони план запошљавања 
од стране Министарства и Националне Службе 
запошљавања, обезубедити средства за његову 
реализацију РЕБАЛАНСОМ БУЏЕТА. Планирана 
средства за наведене мере износе 2.380.000,00 
динара. 
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Предлог распореда средстава Буџета Локалног акционог плана Градске општине Црвени Крст – 
Ниш, за реализацију мера активне политике запошљавања  у 2015. години. 
 
 

Р.бр. Мера активне политике 
запошљавања 

Буџет 
општине 

Бр. 
лица 

Буџет 
РС 

Бр. 
лица 

Укупно 
средства 

Укупан 
Бр. 

лица 

1   Програм запошљавања 
приправника 

240.000 1    240.000 1 480.000 2 

2 Програм стручне праксе 
код приватног послодавца 

240.000 1 240.000 1 480.000 2 

3 Субвенције за 
самозапошљавање 

160.000 1 160.000 2 320.000 2 

4 Организовање јавних 
радова од интереса за ГО  
Црвени Крст – Ниш 

600.000 10 600.000 10 1.200.00 20 

5 Програм радне праксе 240.000 1 240.000 1 480.000 2 

6 Обука  и оспособљавање 
стручних кадрова за 
познатог послодавца у 
циљу отварања нових 
радних места код 
приватног послодавца. 

 
400.000 

 
10 

 
400.000 

 
10 

 
800.000 

 
20 

7.1. 
 

7.2. 

Теоријско и практично 
оспособљавање младих у 
циљу лакшег налажења 
посла, 
Теоријско И практично 
оспособљавање старијих 
жена у стању социјалне 
потребе у циљу 
удруживања  и 
самозапошљавања 

200.000 
 

300.000 

10 
 

10 

200.000 
 

300.000 

10 
 

10 

200.000 
 

600.000 

20 
 

20 

 УКУПНО: 2.380.000 44 2.380.000 44 4.760.000 88 

 
 
 
 

VII  Носиоци спровођења мера 
 

 

Мере предвиђене Локалним акционим планом реализоваће Градска општина Црвени Крст -  Ниш, 
Центар за социјални рад „Свети  Сава“ – Ниш, Управа за дечју, социјалну и примарну здравствену 
заштиту, приватни послодавци, ЈКП и јавне установе и Локални савет за запошљавање у сарадњи са 
Националном службом за запошљавање – Филијала Ниш. 
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Преглед мера и програма за реализацију плана запошљавања Градске општине Црвени Крст – 

Ниш за 2015. годину: 
 

Мера Очекивани 
резултати 

Индикатори Носиоци 
ктивности 

Извори 
финансирања       
(у динарима) 

1.Програм запошљавања 
приправника 

Повећан број 
запослених 
приправника, 
оспособљени 
приправници 

Број приправника који су 
положили приправнички 
испит и остали у радном 
односу 

ГО Црвени Крст, 
Послодавци,       
НСЗ – Филијала 
Ниш 

ГО Црвени Крст          
240.000 
РС 240.000 

2.Програм стручне праксе 
код приватног послодавца 

Повећан број лица 
која су обавила 
стручну праксу 

Број лица која су обавила 
стручну праксу, потврде 

ГО Црвени Крст, 
Послодавци,       
НСЗ – Филијала 
Ниш 

ГО Црвени Крст          
240.000 
РС 240.000 

3.Субвенције за 
самозапошљавање 

Повећан број 
запослених лица 

Број запослених лица која 
су регистровала своје 
радње 

ГО Црвени Крст, 
Новоформиране 
радње,           НСЗ 
– Филијала Ниш 

ГО Црвени Крст         
160.000 
РС 160.000 

4.Организовање јавних 
радова од интереса за ГО  
Црвени Крст – Ниш 

Ангажован већи број 
лица у стању 
социјалне потребе 

Број лица која су 
ангажована са евиденције 
ЦСР и НСЗ 

ГО Црвени Крст, 
ЦСР - Ниш,           
НСЗ – Филијала 
Ниш 

ГО Црвени Крст         
600.000 
РС 600.000 

5.Програм радне праксе Повећан број 
високошколаца са 
обављеном радном 
праксом у јавном 
сектору 

Број високошколаца са 
положеним стручним 
испитом 

ГО Црвени Крст, 
Универзитет - 
Ниш,           НСЗ – 
Филијала Ниш 

ГО Црвени Крст      
240.000                  
РС 240.000 

6.Обука  и оспособљавање 
стручних кадрова за 
познатог послодавца у 
циљу отварања нових 
радних места  

Повећан број 
оспособљених 
кадрова за познатог 
послодавца, 
Отворена новиа 
радна места 

Број лица која су успешно 
завршила обуку и успешно 
засновала радни однос код 
познатог послодавца 

ГО Црвени Крст, 
Приватни 
послодавци - Ниш,           
НСЗ – Филијала 
Ниш 

ГО Црвени Крст      
400.000                  
РС 400.000 

7.1. Теоријско и практично 
оспособљавање младих у 
циљу лакшег налажења 
посла, 
 
 
 
7.2. Теоријско и практично 
оспособљавање старијих 
жена у стању социјалне 
потребе у циљу 
удруживања  и 
самозапошљавања. 

Повечан број 
оспособљених младих 
за лакше тражење 
посла и стечених 
знања о 
предузетништву 
 
Оспособљена лица за 
пружање иновативне  
социјалне  услуге   
СА/КП 

Број  лица која су успешно 
положила тест и добила 
сертификате 
 
 
 
Број оспособљених лица за 
нову услугу СА/КП,  
сертификати 

ГО Црвени Крст,          
НСЗ – Филијала 
Ниш 
 
 
 
 
 
ГО Црвени Крст,          
НСЗ – Филијала 
Ниш 

ГО Црвени Крст      
200.000                  
РС 200.000 
 
 
 
 
ГО Црвени Крст      
300.000                  
РС 300.000                    
                   

                                                                                                         
Број: 255/2015 – 02 
У Нишу, 26. фебруара 2015. године 

 
ГРАДСКА ОПШТИНА ЦРВЕНИ КРСТ 

 
Председник  

проф. др  Мирослав Милутиновић,с.р. 
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