
 

 
 

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ НОВИ БЕЧЕЈ 

 

Број 3                                                     Нови Бечеј 14.02.2018. године                                           година   LII 

 
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ НОВИ БЕЧЕЈ 

 
1. На основу члана 53. Статута општине Нови Бечеј (''Службени лист општине Нови Бечеј'', број 17/2017-

пречишћен текст), а у вези са чланом 41. Закона о запошљавању и осигурању за случај незапослености 
(''Службени гласник РС'', број 36/2009, 88/2010, 38/2015), Председник општине Нови Бечеј дана 14.2.2018. године 

доноси следећу 

 
О Д Л У К У 

 
I 

Усваја се Локални акциони план запошљавања општине Нови Бечеј за 2018. годину који је израдила Општинска 

управа Нови Бечеј, а Локални савет за запошљавање општине Нови Бечеј даo позитивно мишљење.  
 

Локални акциони план запошљавања општине Нови Бечеј за 2018. годину прилаже се уз ову Одлуку и чини њен 
саставни део. 

 
II 

Ову Одлуку и Локални акциони план запошљавања општине Нови Бечеј за 2018. годину објавити у ''Службеном 

листу општине Нови Бечеј''. 
 

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ НОВИ БЕЧЕЈ 
 

Број: I 01-10-2/2018              ПРЕДСЕДНИК   

Дана: 14.2.2018. године        Општине Нови Бечеј 
   Н о в и   Б е ч е ј         Саша Максимовић с.р. 

 

ЛОКАЛНИ АКЦИОНИ ПЛАН ЗАПОШЉАВАЊА ОПШТИНЕ НОВИ БЕЧЕЈ ЗА 2018. ГОДИНУ 

 

ОПШТЕ ИНФОРМАЦИЈЕ 
 

Локални акциони план запошљавања општине Нови Бечеј представља обједињен преглед циљева и 
приоритета општинске политике запошљавања које је потребно остварити како би се допринело пуној 

имплементацији стратешког циља политике запошљавања на националном нивоу и текућим реформским 

процесима од значаја и утицаја на област политике запошљавања како на нивоу општине Нови Бечеј, тако и на 
нивоу Републике Србије. 

У изради Локалног акционог плана запошљавања општине Нови Бечеј за 2018. годину (у даљем тексту: 
ЛАПЗ) учествовали су социјални партнери који остварују међусобну сарадњу у оквиру Локалног савета за 

запошљавање општине Нови Бечеј основаног 23. маја 2017. године. 
Акциони план је усаглашен са секторским документима на националном и покрајинском нивоу и са свим 

стратешким документима на нивоу општине Нови Бечеј. 

Најзначајнији акти коришћени при изради Акционог плана су:  
- Закон о запошљавању и осигурању за случај незапослености („Службени гласник РС“, 36/2009, 88/2010 и 

38/2015), 

- Закон о професионалној рехабилитацији и запошљавању особа са инвалидитетом („Службени гласник РС“, 

36/2009 и 32/2013), 
- Стратегија локалног одрживог развоја општине Нови Бечеј за период од 2014. до 2020., („Службени лист 

општине Нови Бечеј“, 9/13), 

- Стратегија развоја туризма општине Нови Бечеј,  

- Локални акциони план политике за младе општине Нови Бечеј за период од 2014 до 2020, („Службени лист 

општине Нови Бечеј“, 22а/13) 

- Национална стратегија запошљавања за период од 2011 до 2020, („Службени гласник РС“, 37/2011) 
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- Национални акциони план запошљавања за 2018. годину („Службени гласник РС“, 107/2017), 

 

ОСНОВНИ ПОДАЦИ И КЉУЧНИ СОЦИО- ЕКОНОМСКИ ПОКАЗАТЕЉИ 

Основни подаци 
 

Општина Нови Бечеј се налази у централном делу Војводине (средњебанатски округ), на левој обали реке Тисе. 
Општина се простире на површини од 609 km2 и састоји се од четири насељена места: Нови Бечеј, Ново 

Милошево, Кумане и Бочар а по развијености спада у 3. групу на републичком нивоу.  

Иако је претежно пољопривредна општина, поред пољопривреде носиоци привредног развоја су: грађевинска 
индустрија, текстилна индустрија, металургија и обрада метала и у последње време и туризам (који је и 

Стратегија локалног одрживог развоја општине Нови Бечеј препознала као највећи развојни потенцијал општине).  
Просечна (бруто) зарада у општини Нови Бечеј  по запосленом за 2017. годину, износила је 47.394,00 динара што 

је повећање у односу на предходни перод за 6% док је број активних правних лица који обављају привредну 
делатност повећан за 17% односно са 668 колико их је пословало у 2016 години на 783 колико је било активних у 

2017. години .  

Податак да општина Нови Бечеј располаже са укупно 54.025 ха пољопривредног земљишта и да има oко 2.500 
регистрованих пољопривредних газдинстава, указује да се тренутно у општини Нови Бечеј више од 1/3 

становништва бави пољопривредом. Поред тога функционишу и неколико предузећа која се поред производње 
баве откупом и прерадом пољопривредних производа . 

 

Анализа социо-економског стања 
 

Општина Нови Бечеј има потенцијал да понуди инвеститорима бројне погодности за пословање, као што су добар 
географски положај, ефикасна локална администрација која осигурава кратак период за издавање потребних 

дозвола, пловни путеви реке Тисе и канала ДТД, традиција у текстилној и машинској индустрији...Треба 

напоменути да је у последњих пар година општина уложила доста средстава у опремање индустријских зонаи и да 
се полако виде резултати ових инвестицијиа јер су тренутно у изградњи неколико индустријскиј објеката, што је 

значајна подршка малим и средњим предузећима и предузетништву- сектору који представља највиталнији и 
економски најефикаснији део привреде који има све значајнију улогу у спровођењу структурних реформи, посебно 

у функцији отварања нових радних места. Поред тога, истраживања у економски развијеним и стабилним 
земљама су показала да највећи проценат новог запошљавања генерише управо постојећа пословна заједница. 

Стога је потребно пружити одговарајућу подршку овом сектору применом политике која ће подстаћи његов даљи 

напредак. 
Треба напоменути да је унапређењем услуга социјалне заштите, финансиране у великој мери трансферним 

средствима Републике Србије као и пројектима прекограничне сарадње са земљама ЕУ, дошло до повећања броја 
нових услуга, као и проширења капацитета установе  социјалне заштите Дома за смештај душевно оболелих лица, 

што изискује повећање запослености. 

Средња школа у Новом Бечеју од школске 2017/2018 године упусује стручне образовне профиле који ће пратити 
потребе привреде и на тај начин побољшати запосленост.      

С обзиром на показатеље економске активности, демографска кретања и стање на тржишту рада, унапређење 
људских ресурса кроз приступ заснован на специфичним потребама грађана у погледу запослености, наметнуо се 

као један од приоритета у даљем развоју општине. 
Да би се овај приоритет остварио постављени су основни циљеви развоја запошљавања у 2018. години, који 

одговарају циљевима на нивоу Републике Србије, а чије остваривање се планира применом сета мера и 

активности које ће бити подржане: повећање компетентности радне снаге путем додатног образовања и обука, 
подстицање запошљавања и пословања путем субвенција и на јавним радовима, подршка развоју предузетништва 

и малих и средњих предузећа. 
Мерама ће бити подржано оснаживање и запошљавање незапослених из категорија теже запошљивих лица, при 

чему ће приоритетна подршка бити усмерена на младе до 30 година живота, незапослене без квалификација, 

нискоквалификоване и дугорочно незапослене, радно способне кориснике новчане социјалне помоћи, особе са 
инвалидитетом, Роме, и осталих угрожених категорија. 

у 2018. години ће бити реализоване   мере и активности за подстицање запошљавања које спроводи Национална 
служба за запошљавање, у складу са својим програмом рада расположивим финансијским средствима и 

могућностима техничке сарадње. 
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АНАЛИЗА СТАЊА НА ТРЖИШТУ РАДА И КАТЕГОРИЈЕ ТЕЖЕ ЗАПОШЉИВИХ ЛИЦА 

 

Анализа стања на тржишту рада 
Број становника у општини опада, а процењује се да је крајем 2016. године износио 22.932  што је за 993 лица 

мање од броја регистрованог приликом пописа становништва 2011. години што је последица негативног 
прираштаја, како природног - који је по последњим резултаима износио -161, тако и миграционих кретања – само 

у 2016. години забележен је миграциони салдо у износу од - 46 лица. 

У 2017. години настављени позитивни трендови на тржишту рада, како на нивоу Републике Србије, тако и на 
нивоу Средњобанатског округа коме припада општина Нови Бечеј, а према расположивим подацима за 2017. 

годину Националне службе за запошљавање, Филијале Зрењанин, дошло је до смањења броја незапослених за 
21,6% у поређењу са претходном годином. 

Укупно активно становништо према подацима из 2016. године обухватало је 9805 лица од тога 2392 лица је на 
евиденција НСЗ док је 7413 на неки начин запослено. Према броју регистрованих газдинстава којих је око 2500, 

1/3 становника бави се пољопривредом док је укупно регистровано 4300 запослених лица у радном осносу: 

правна лица (привредна друштва, предузећа, установе, задруге и друге организације) 3096, приватни 
предузетници (лица која самостално обављају делатност) и запослени код њих 718, регистровани индивидуални 

пољопривредници 486. 
 

Кретање незапослености у општини Нови Бечеј у последњих девет година 
године  2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Незапослена лица  2705 2854 2944 3025 2942 2699 2739 2532 1987 

 Ж 1313 1345 1379 1354 1318 1235 1346 1217 968 

Претходно 

радно 

искуство 

Први пут траже 

запослење / без 

радног искуства 

 740 815 853 904 921 858 864 779 637 

Ж 413 448 424 474 472 435 477 430 352 

Били у радном 
односу/ радно 

ангажовани 

 1.975 2057 2.091 2.121 2045 1841 1875 1753 1361 

Ж 908 918 955 880 860 800 869 787 616 

 

           Квалификациона и полна структура незапослених 
Укупан број незапослених лица на територији општине Нови Бечеј је 1987, од тога:  

- 48 лица са високом стручном спремом, 

- 54 лица са вишом стручном спремом и 5 са V степеном , 

- 740 лица са средњом стручном спремом (III  и IV степен) и  

- 1.132 лица са I и II степеном стручне спреме 

У поређењу са ранијим периодом квалуфикациона структура незапослених лица у потпуности је другачија и 
док је у раније однос неквалификованих са I и II степеном стручне спреме био приближно једнак укупном броју 

лица која имају високу, вишу и средњу школу, у 2017. Години овај однос је измењен и неквалификована лица 
обуватају скоро 1/3 више незапослених са евиденције НСЗ у односу на остала (са одређеним степеном школске 

спреме) лица.  

 

 Укупно I II III IV V VI VII-1 VII-2 VIII 

Незапослена 
лица 

 1987 1.055 77 388 360 5 54 48 0 0 

Ж 960 518 19 144 213 3 33 30 0 0 

 

Старосна и полна структура 
Када се посматра старосна структура незапослених уочавају се промене у односу на осетљиве категорије 

нарочито код лица млађих од 30 година којих је у предходном периоду било 707 а сада  
је тај број смањен на 479 лица. 

 

 Укупно 
15-

19.г 

20-

24г. 

25-

29г. 

30-

34.г 

35-

39г. 

40-

44г. 

45-

49г. 

50-

54г 

55-

59г. 

60-

64г. 

65 и 

више 

Незапослена 
лица 

М 1007 36 180 107 100 102 123 104 114 138 103 0 

Ж 960 39 80 117 118 116 138 117 110 99 26 0 
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 1967 75 180 224 218 218 261 221 224 237 129 0 

 
Структура према дужини чекања на запослење 

Незапослени на евиденцији по дужини чекања посла тј. трајању незапослености могу се сврстати у три групе, 
тако да до једне године чека 632 лица, од једне до две године чека 301 лице, преко две године 884 лица, док 

170 лица чека на посао преко десет година. 
 

Категорије теже запошљивих лица 

Категорија теже запошљивих лица обухвата укупно 1907 лица што је мање у односу на раније године за око 23%, 
да је број лица по свим категоријама углавном смањен осим осталих угрожених где је дошло до повећања у 

односу на предходне периоде. 
Овде треба напоменути да се знатно побољшана ситуација код  категорије младих до 30 година а да су томе 

допринеле мере активне политике ЛАПЗ ранијих година као што је стручна пракса и стицање практичних знања 

које су допринеле да се млади запосле. Такође је у многоме побољшано запошљавање у категорији породица са 
децом где су оба родитеља била незапослена и где се са 942 лица укупан број смањио на сам 127.   

Из приказа се види да се повећао број корисника НСП што указује да је и ове године неопходно кроз програм 
јавних радова ангажовати радно способна лица из ове категорије.   

 

Осетљиве групе незапослених - теже запошљиве категорије 
 

године  2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Укупан број 
спадају у 

категорије 
 

лица која 
угрожене  

 

 

2502 2637 2828 2896 2807 2578 2649 2452 1907 

Особе са инвалидитетом  107 129 135 155 128 114 188 92 83 

Ж 35 38 45 60 55 50 82 32 29 

Млади до 30 год  785 880 943 930 927 798 789 707 475 

Ж 381 414 419 413 403 358 399 350 233 

Дугорочно незапослени  1644 1824 1854 2022 1848 1757 1712 1657 1395 

 Ж 825 915 911 961 869 851 876 828 685 

Корисници нов.накн.за 
случај незапосленосри 

 0 0 133 154 122 144 111 41 63 

  0 0 54 49 45 52 47 15 27 

Технолошки вишкови  164 197 163 124 79 53 180 141 111 

 Ж 98 98 80 56 35 23 84 70 55 

Технолошки вишкови  24 32 38 39 20 14 53 37 28 

Старији од 55 година Ж 9 10 10 11 5 2 17 13 8 

Самохрани родитељи  0 0 144 179 189 199 178 181 112 

 Ж 0 0 107 137 144 160 146 146 93 

Оба незапослена 

родитеља 
 0 0 952 1164 1146 1024 1054 942 127 

 Ж 0 0 431 488 488 444 495 442 41 

Интерно расељена лица  4 0 2 4 4 1 2 11 8 

 Ж 2 0 1 3 3 1 2 6 3 

Избеглице  4 2 2 2 0 1 1 0 1 

 Ж 2 1 0 0 0 0 0 0 0 

Корисници НСП  0 0 338 518 639 692 683 683 727 

 Ж 0 0 138 217 290 315 331 320 323 
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Деца у хранит. 

породицама 
 0 0 1 3 5 3 4 2 2 

 Ж 0 0 0 2 2 0 2 1 2 

Повратници из иностран.  0 0 0 0 0 0 0 0 2 

по спораз.о реадмисији Ж 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Повратници из затвора  0 0 0 0 1 4 9 13 8 

 Ж 0 0 0 0 1 1 1 2 1 

Роми  60 97 136 167 177 217 255 291 256 

 Ж 19 29 43 67 69 94 122 133 121 

Жртве трговине људима  0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 Ж 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Жртве породичног насиља  0 0 0 0 0 0 1 2 1 

 Ж 0 0 0 0 0 0 1 1 1 

Остале угрожене категор.  0 0 0 0 0 0 478 454 788 

 Ж 0 0 0 0 0 0 201 186 349 

Лица без школе или са  254 295 325 412 407 436 477 461 415 

Непотпуном основ. 
школом 

Ж 119 124 129 177 181 203 231 217 198 

 

ПРЕГЛЕД ПЛАНИРАНИХ МЕРА АКТИВНЕ ПОЛИТИКЕ ЗАПОШЉАВАЊА 
Преглед планираних мера активне политике запошљавања  

Наративни део може бити поткрепљен и табеларним приказом планираних мера у ЛАПЗ. 
Основни циљ политике запошљавања, утврђен Националном стратегијом запошљавања за период 2011–2020. 

године, је да се у Републици Србији до краја 2020. године успостави ефикасан, стабилан и одржив тренд раста 

запослености и да се политика запошљавања као и институције тржишта рада потпуно ускладе са тековинама ЕУ  
а у 2018. години НАПЗ утврђени су следећи приоритети политике запошљавања: 

1) Побољшање услова на тржишту рада и унапређење институција тржишта рада; 
2) Подстицање запошљавања и укључивања теже запошљивих лица на тржиште рада и подршка регионалној и 

локалној политици запошљавања; 

3) Унапређење квалитета радне снаге и улагање у људски капитал. 
Локалним акционим планом запошљавања општине Нови Бечеј за 2018. годину обухватиће се мере активне 

политике запошљавања које ће се реализовати кроз програм суфинансирања, као и мере које ће се реализовати 
кроз споразум о техничкој сарадњи  општине и НСЗ:  

1) Програм јавних радова – у програм јавних радова могу се укључити незапослена лица из свих категорија 

теже запошљивих, у складу са стањем и потребама тржишта рада утврђеним овим ЛАПЗ; 
2) Субвенција за самозапошљавање – одобрава се ради оснивања радње, задруге или другог облика 

предузетништва као и за оснивање привредног друштва уколико оснивач заснива у њему радни однос, у 
делатностима дефинисаним у складу са потребама локалног економског развоја у ЛАПЗ; 

3) Субвенција за запошљавање незапослених лица из категорије теже запошљивих – може се 
доделити за запошљавање незапослених лица из једне или више категорија теже запошљивих, а које су утврђене 

у складу са стањем и потребама локалног тржишта и наведене у ЛАПЗ; 

4) Програм стручне праксе -  одобрава се ради стручног оспособљавања за самосталан рад у струци за лица 
без радног искуства 

 
Организовање јавних радова од интереса за општину Нови Бечеј 
Јавни радови од интереса за локалну самоуправу су мера активне политике запошљавања која се организује у 

циљу постизања запошљавања и побољшања материјалног положаја теже запошљивих категорија незапослених 
лица, која се налазе на евиденцији Националне службе за запошљавање у складу са Националним акционим 

планом запошљавања за 2018. годину.  
Јавни радови на територији општине Нови Бечеј у 2018. годинi организоваће се у областима:  

социјалних и хуманитарних делатности, 
одржавања и обнављања јавне инфраструктуре, 

одржавања и заштите животне средине и природе. 
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Право учествовања у поступку организовања јавних радова имају органи општине, јавне установе и јавна 

предузећа, привредна друштва, предузетници, задруге и удружења.  

Локални акциони план запошљавања општине Нови Бечеј предвиђа средства за ангажовање 40 (четрдесет) 
корисника на јавним радовима категорије корисника НСП, лица без школе или са непотпуном основном школом 

и особе са инвалидитетом у трајању од 4 месеца.  
Укупна потребна средства за реализацију ове мере активне политике запошљавања износе 5.000.000,00 

динара.  

С обзиром на то да је Општина Нови Бечеј за реализацију ове мере планирала средства у буџету за 2018. годину, 
у износу од 2.500.000,00 динара (50.00%), очекује се, у оквиру суфинансирања мера и програма локалних 

самоуправа, да Национална служба за запошљавање обезбеди  2.500.000,00 динара. 
 

Подршка самозапошљавању 
Подршка самозапошљавању подразумева пружање стручне помоћи, обуку из области предузетништва и 

субвенцију за самозапошљавање. Средства за самозапошљавање у 2018. години одобравају се у виду субвенције, 

у једнократном износу од 180.000,00 динара по кориснику, односно 200.000,00 динара у случају 
самозапошљавања вишкова запослених а 220.000,00 динара за самозапошљавање особа са инвалидитетом када 

се субвенција одобрава у једнократном износу по кориснику, ради оснивања радње, задруге, или другог облика 
предузетништва, од стране незапосленог или удруживањем више незапослених, као и за оснивање привредног 

друштва уколико оснивач заснива у њему радни однос. 

Поучени искуством из предходног периода када је било предвиђено финансирање за више лица у овој години 
планирају се средста у укупом износу од 420.000,00 динара, од којег ће Општина Нови Бечеј финансирати 

220.000,00 динара (53%), док се очекује да, у оквиру суфинансирања мера и програма локалних самоуправа, 
Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања обезбеди 200.000,00 динара (47%). 

Приорите за самозапошљавање ће бити производне делатности а од услужних недостајуће као што су: 

водоинсталатери, тесари и слично. 
Субвенција за запошљавање незапослених лица из категорије теже запошљивих 

Послодавци који припадају приватном сектору, првенствено мала и средња предузећа, могу за запошљавање 
незапослених лица из категорије теже запошљивих остварити субвенцију за запошљавање на новоотвореним 

радним местима. Субвенција се исплаћује послодавцу у једнократном износу, али је крајњи корисник субвенције 
незапослено лице које се запошљава кроз ову меру а за 2018. Годину планира се укупно 5. 

Незапослена лица из категорије теже запошљивих, на које се ова субвенција примењује су: 

1) млади до 30 година старости - без квалификација/са ниским квалификацијама или млади који посао траже дуже 
од 12 месеци; 

2) радно способни корисници новчане социјалне помоћи; 
Висина субвенције за запошљавање незапослених лица из категорије теже запошљивих у 2018. години, према 

степену развијености јединица локалне самоуправе утврђеним у складу са посебним прописом Владе, за трећу 

групу у који спада општина Нови Бечеј, износи 200.000,00 динара по кориснику. 
Наведени износи субвенције се за особе са инвалидитетом, радно способне кориснике новчане социјалне помоћи, 

младе до 30 година старости који су хранитељских породица увећавају за 20%, тако да износе 240.000,00 динара 
по кориснику. 

 
Програм стручне праксе 
Програм стручне праксе подразумева стручно оспособљавање незапосленог за самосталан рад у струци за коју је 

стечено одговарајуће образовање - квалификација, ради обављања приправничког стажа, односно стицања 
услова за полагање стручног испита, када је то законом, односно правилником предвиђено као посебан услов за 

самосталан рад у струци. 
Програм се реализује без заснивања радног односа. Кроз програм стручне праксе финансирају се незапослена 

лица (максимално 8)која се први пут стручно оспособљавају за занимање за које су стекла одређену врсту и ниво 

образовања или која су се стручно оспособљавала краће од времена потребног за полагање приправничког или 
стручног испита. Финансирање програма стручне праксе трајаће најдуже 12 месеци. 

1. ангажованим лицима на име новчане помоћи и трошкова превоза исплаћује средства у укупном месечном 
износу од:  

-12.000,00 динара за лица са средњим образовањем, 

-14.000,00 динара за лица са вишим или високим трогодишњим образовањем, 
-16.000,00 динара за лица са најмање четворогодишњим високим образовањем; 

2. врши обрачун и уплату доприноса за случај повреде на раду и професионалне болести, у складу са законом. 
Послодавац је у обавези да: 
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- стручно оспособљава незапослено лице у дужини трајања уговорне обавезе; 

- оспособи незапослено лице за самосталан рад у струци, у складу са законом; 

- доставља Националној служби извештаје о присутности лица на стручној пракси, у складу са уговором; 
- достави Националној служби извештај о обављеној стручној пракси, у складу са уговором; 

- организује незапосленом полагање стручног или приправничког испита за самосталан рад, односно обезбеди 
доказе о оспособљавању неопходне за полагање испита пред надлежним органом; 

- изда потврду о обављеној стручној пракси, односно положеном стручном или приправничком испиту; 

- омогући Националној служби контролу реализације уговорних обавеза и 
- обавести Националну службу о свим променама које су од значаја за реализацију уговора у року од осам дана од 

дана настанка промене. 
 

Поред наведених, у 2018. години ће бити реализоване и друге мере и активности за подстицање запошљавања 
које спроводе организације и институције чланице Савета за запошљавање и носиоци послова реализације овог 

АПЗ, а у складу са утврђеним надлежностима, програмском оријентацијом и расположивим финансијским 

средствима. 
 

 

Р.БР. МЕРА 
Укупан износ 

средстава 
ОПШТИНА НБ РС - МИНИСТАРСТВО 

1 Јавнирадови 5.000.000,00 2.500.000,00 
2.500.000,00 

 

2 Подршка самозапошљавању 420.000,00 220.000,00 200.000,00 

3 

Субвенција за запошљавање 

незапослених лица из 
категорије теже 

запошљивих 

1.120.000,00 600.000,00 520.000.00 

4 Програм стручне праксе  800.000,00 800.000,00 / 

  
7.340.000,00 4.120.000,00  3.220.000,00 

 
ФИНАНСИЈСКИ ОКВИР И ИЗВОРИ ФИНАНСИРАЊА АКЦИОНОГ ПЛАНА ЗАПОШЉАВАЊА ЗА ОПШТИНУ 

НОВИ БЕЧЕЈ 

 
Финансирање програма и мера предвиђених Локалним акционим планом запошљавања у 2018. години ће се 

обезбедити из: 
-средстава буџета јединице локалне самоуправе, односно општине Нови Бечеј; 

-средстава републичког буџета, преко Министарства за рад, запошљавање, борачка и социјална     питања, 

Националне службе за запошљавање; 
- средстава буџета других организација и институција које учествују у реализацији програма и мера; 

- других извора. 
 

Суфинансирање програма или мера активне политике запошљавања  
средствима из републичког буџета 

 
Општина ће до 19. фебруара 2018. године, преко Филијале за град Зрењанина НСЗ, поднети министарству 
надлежном за послове запошљавања захтев за учешће у финансирању програма или мера активне политике 

запошљавања предвиђених у НАПЗ. 
Општина је својим буџетом за 2018. годину, у делу буџета Општинске управе, предвидела укупан износ од 4 

милиона динара за учешће у суфинансирању, и то за: 

1. субвенцију за запошљавање незапослених лица из категорија теже запошљивих; 
2. субвенцију за самозапошљавање; 

3. програм јавних радова и стручну праксу. 
Након одлуке ресорног министра о учешћу РС у финансирању програма или мера активне политике запошљавања, 

Општина Нови Бечеј и Филијала за град Зрењанин Националне службе за запошљавање ће закључити споразум о 

начину и поступку реализације програма или мера активне политике запошљавања, као и другим питањима од 
значаја за њихово спровођење. 
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Критеријуми на основу којих ће се одобравати средства за учешће у финансирању наведених програма или мера 

биће утврђена јавним позивима, при чему ће исти бити усаглашени са јавним позивима које расписује НСЗ, уз 

утврђивање посебних приоритета који се односе на: 
- место обављања делатности послодавца, односно место рада лица које буде запослено или радно ангажовано; 

- категорију незапосленог лица (припадност некој од приоритетних категорија незапослених лица). 
 

ПРАЋЕЊЕ, ОЦЕНА И ИЗВЕШТАВАЊЕ О РЕАЛИЗАЦИЈИ  

 
НОСИОЦИ ПОСЛОВА РЕАЛИЗАЦИЈЕ АКЦИОНОГ ПЛАНА ЗАПОШЉАВАЊА ЗА  

ОПШТИНУ НОВИ БЕЧЕЈ 
 

Мере активне политике запошљавања и друге планиране програмске активности за подстицање запошљавања, у 
складу са утврђеним надлежностима, спроводи Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања, 

Национална служба за запошљавање - Филијала за град Зрењанин, јединица локалне самоуправе – општина Нови 

Бечеј (Општинска управа), као и друге организације и институције у складу са овим документом: Канцеларија за 
младе, Туристичка организација Нови Бечеј. 

 
ТАБЕЛА МЕРА И АКТИВНОСТИ ЗА ИМПЛЕМЕНТАЦИЈУ АКЦИОНОГ ПЛАНА ЗАПОШЉАВАЊА 

 

ПОСРЕДОВАЊЕ У ЗАПОШЉАВАЊУ 

Мера/активност Исход/Очекивани резултат Ноциоци 

активносту 

Извор 

финансирања 

сајам 
запошљавања и 

пракси У Новом 
Бечеју 

Повезивање послодаваца са незапосленим лицима у 
циљу смањења незапослености (слободна радна 

места, број посетилаца, број новозапослених) – 
учесници сајам  

НСЗ, 
Општинска 

управа 

Буџет општине 

Подстицати 

запошљавање 
незапослених 

жена из посебно 

осетљивих 
категорија 

Незапослене жене из посебно осетљивих категорија 

укључене у мере АПЗ, и то: самохране мајке, жене из 
сигурне женске куће односно жртве породичног 

насиља, старије жене које су остале без посла (преко 

45 година), младе жене без радног искуства (до 30 
година), кориснице новчане социјалне помоћи, 

Ромкиње, жене са инвалидитетом. 

Организације 

цивилног 
друштва 

Комисија за 

родну 
равноправност 

ОЧЕКИВАНО 

ВРЕМЕ 
РЕАЛИЗАЦИЈЕ - 

након добијања 

пројектних 
средстава  

 

Подстицати 

запошљавање 

младих из 
посебно 

осетљивих 
категорија 

Незапослени млади из посебно осетљивих категорија 

и то: самохрани родитељи, млади који су напустили 

алтернативни вид старања, жртве породичног 
насиља, млади без радног искуства (до 30 година), 

корисници новчане социјалне помоћи, Роми, особе са 
инвалидитетом, повратници по споразуму о 

реадмисији.  

Канцеларија за 

младе; 

Организације 
цивилног 

друштва  
 

ОЧЕКИВАНО 

ВРЕМЕ 

РЕАЛИЗАЦИЈЕ - 
након добијања 

пројектних 
средстава 

 
ПОВЕЋАЊЕ КОМПЕТЕНЦИЈЕ РАДНЕ ЈАЧИНЕ ДОДАТНИМ ОБРАЗОВАЊЕМ И ОБУКА 

Програм 

обављања 
стручне 

праксе 

Програм је намењен незапосленим лицима без радног искуства 

у струци са најмање средњим образовањем која практична 
знања и вештине стичу код послодавца у приватном јавном 

сектору. Лице за време стручне праксе добија новчану помоћ, 
осигурано је за случај повреде на раду. 

МРЗБСП  

НСЗ  
Општинска управа 

Нови Бечеј  
 

Буџет 

општине  

Обука за 

органску 
производњу 

Циљ саветодавних активности, ради подизања општег знања из 

области органске производње.  
 

- 10 полазника 

обуке Општинска 
управа 

Буџет 

општине  

Обука за 

пчеларе 

Циљ саветодавних активности, ради подизања општег знања из 

области пчеларства. 
 

- 10 полазника 

обуке Општинска 
управа 

Буџет 

општине  

 

ЈАЧАЊЕ ЗАПОШЉАВАЊА И ПОСЛОВАЊА ПО СУБВЕНЦИЈАМА И ЈАВНИМ РАДОВИМА 

Подршка Запошљавање незапослених лица добијањем подршке за МРЗБСП НСЗ, Општи Буџет 
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самозапошљав
ању 

самозапошљавање која обухвата пружање стручне 
помоћи, обуку из области предузетништва и субвенцију 

за самозапошљавање, која се одобрава ради оснивања 
радње, задруге или другог облика предузетништва као и 

за оснивање привредног друштва уколико оснивач 

заснива у њему радни однос. 

нска управа Нови 
Бечеј  

 
 

МРЗБСП 
НСЗ,  

Буџет 
општине 

Субвенције за 

запошљавање 
незапослених 

лица из 

категорија 
теже 

запошљивих на 
новоотвореним 

радним 

местима 

Запошљавање теже запошљивих лица уз субвенцију за 

запошљавање на новоотвореним радним местима код 
послодаваца који припадају приватном сектору, 

првенствено мала и средња предузећа.  

 

МРЗБСП НСЗ, Општи

нска управа Нови 
Бечеј  

 

Буџет 

МРЗБСП 
НСЗ,  

Буџет 

општине 

Јавни радови Радно ангажовање теже запошљивих незапослених лица 

из приоритетних циљних група, ради очувања и 

унапређења радних способности, као и остваривања 
одређеног друштвеног интереса 

МРЗБСП  

НСЗ Општинска 

управа Нови Бечеј  
 

Буџет 

МРЗБСП 

НСЗ,  
Буџет 

општине 

 

ПОДРШКА РАЗВОЈУ ПРЕДУЗЕТНИШТВА И ПОДСТИЦАЈИ ЗА УНАПРЕЂЕЊЕ КВАЛИТЕТА ТУРИСТИЧКО-

УГОСТИТЕЉСКЕ ПОНУДЕ 

Подршка развоју 

омладинског 

предузетништва 

Реализовати три радионице са 10 

младих 2 омладинске компаније да 

добије подршку у развоју пословних 
идеја 

Канцеларија за 

младе 

 
 

ОЧЕКИВАНО ВРЕМЕ 

РЕАЛИЗАЦИЈЕ - након 

добијања пројектних 
средстава 

Организација и 
реализација 

едукативних 

радионица за обуку 
физичких и 

правних лица за 
развој руралног 

(сеоског) туризма 

на територији 
општине 

Унапређење укупне угоститељске 
понуде и развој руралног (сеоског) 

туризма, повећање броја 

категоризованих сеоских 
домаћинстава, повећање броја 

домаћих и страних гостију 

Туристичка 
организација Нови 

Бечеј, Општинска 

управа Нови Бечеј 

Буџет општине Нови 
Бечеј, финансијски плана 

Туристичке организације 

Нови Вечеј 

Међународни сајам 
туризма у Београду 

Представљање туристичке понуде 
Општине која ће допринети бољој 

промоцији туристичких потенцијала 

и повећању броја гостију. 

Туристичка 
организација Нови 

Бечеј, Општинска 

управа Нови Бечеј 

Буџет општине Нови 
Бечеј, финансијски плана 

Туристичке организације 

Нови Бечеј 

 

ИНДИКАТОРИ УСПЕХА У ПРИМЕНИ ЛАПЗ ЗА 2018. ГОДИНУ 

ОПШТИ ИНДИКАТОРИ 

ЦИЉ Индикатор 2017 Пројектована 

вредност у 

2018. години 

Извор 

података 

Повећање стопе 

активности 15-64 

Стопа активности је повећана у 

односу на 2017. годину 

57,3 59,0% РЗС, 

Повећање стопе 
запослености 15-64 

Стопа запослености је повећана 
у односу на 2017. годину 

86,5 87,5% РЗС 

Смањење стопе 

незапослености 15-64 

Стопа незапослености је 

смањена у односу на 2017. 
годину 

13,5% 12,5% РЗС 

Издвајање већег Износ средстава у буџету 7,19 милиона 7,32 милиона буџет 
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износа финансијских 

средстава за 

суфинансирање мера 
ЛАПЗ 

Општине за мере ЛАПЗ.  
Суфинансирање мера ЛАПЗ од 

стране РС 
 

(4 милиона из 
буџета 

општине) 

(4,12 милиона 
из буџета 

општине) 

Општине, 
МРЗБСП 

 

Већи број 

незапослених лица 
укључен у мере ЛАПЗ 

уз финансијску 
подршку из буџета 

Општине и буџета РС 

Број незапослених лица 

укључених у мере ЛАПЗ у току 
једне године 

Учешће циљних група теже 
запошљивих лица укључених у 

мере ЛАПЗ у укупном броју 

незапослених укључених у мере 
ЛАПЗ 

60 теже 

запошљивих 
незапослених 

лица користило 
субвенцију за 

запошљавање 

У зависности 

од укупног 
износа 

одобрених 
средстава НСЗ 

 

 

НСЗ 

 

Већи број 

незапослених лица 
запослен након 

укључивања у мере 
ЛАПЗ које 

суфинансирају 

Општина и РС 

Број запослених лица шест 

месеци након укључивања у 
мере ЛАПЗ разврстан по мерама 

ЛАПЗ и циљним групама 

 У зависности 

од укупног 
броја лица 

укључених у 
мере 

НСЗ 

 

У Новом Бечеју 
14.2.2018.године  

О П Ш Т И Н А   Н О В И   Б Е Ч Е Ј 

 
САДРЖАЈ 

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ НОВИ БЕЧЕЈ 
 

1.  Одлука о усвајању Локалног акционог плана за запошљавање општине Нови Бечеј за 

2018. годину 

3 1 

2.  Локални акциони план запошљавања општине Нови Бечеј за 2018. годину 

 

3 1 

 

Службени лист општине Нови Бечеј издаје и штампа: Општинска управа Нови Бечеј 

 
 


