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УВОД 
 
 
Плански документ у области запошљавања за период од 2021. до 2023. године за општину 

Блаце представља основни инструмент спровођења активне политике запошљавања на подручју 

општине Блаце за период 2021. до 2023.године и њиме се дефинишу циљеви и приоритети политике 

запошљавања, утврђују програми и мере којe ће се реализовати, како би се достигли постављени 

циљеви и омогућило одрживо повећање запослености на терторији општине  Блаце. 

 

Правни основ за израду Локалног планског документа за општину Блаце за период од 2021. до 

2023.године представља Закон о планском систему републике Србије (,,Службени гласник РС“ број 

30/18), Закон о запошљавању и осигурању за случај незапослености (,,Службени гласник РС“, број 

36/09, 88/10, 38/15 и 113/17).Такође члановима 40. и 41. дефинисано је да надлежни орган локалне 

самоуправе може, по прибављеном мишљењу Локалног савета за запошљавање, усвојити плански 

документ за јединицу локалне самоуправе. Правни основ је и Акциони план за период од 2021. до 

2023. године за спровођење Стратегије запошљавања у Републици Србији за период од 2021. до 2026. 

године (,,Службени гласник РС“, бр 30/2021). 

 

Општи циљ Стратегије запошљавања у Републици Србији за период од 2021. до 2026. године 

је успостављен стабилан и одрживи раст запослености заснован на знању и достојанственом раду, 

док су као посебни дефинисани следећи циљеви: 

 

1. Остварен раст квалитетне запослености кроз међусекторске мере усмерене на унапређење 

понуде рада и тражње за радом; 

2. Унапређен положај незапослених лица на тржишту рада; 

3. Унапређен институционални оквир за политику запошљавања 

 

То значи да циљеви, приоритети, програми и мере из Акционог плана за период 2021. – 2023. година 

представљају полазни основ, смернице и оквир за израду Локалног планског документа у области 

запошљавања за период од 2021. до 2023. године, уз уважавање специфичности и потреба на локалу 

односно, сагледавање потреба и захтева локалног тржишта рада. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

МАКРО - ЕКОНОМСКИ ОКВИР  

              Број регистрованих запослених за 2019. годину по подацима Републичког завода за 

статистику,  у општини Блаце био је 2268 запослених.  

Према подацима Републичког завода за статистику чији је извор Агенција за привредне 

регистре, број активних привредних друштава у 2019. у Општини Блаце био је 99, док је активних 

предузетника било 356. 

 

Ако знамо да је блачка општина једно неразвијено претежно пољопривредно подручје, оваква 

економска активност, може се сматрати прилично обећавајућом. 

Циљеви активне политике запошљавања су: 

1. повећање запослености, 

2. улагање у људски капитал, 

3. социјална инклузија. 

  

1. Повећање запослености и као стратешки циљ одрживо повећање запослености, посебно у 

приватном сектору, зависи од повећања не само броја, већ и квалитета радних места, односно од 

повећања такозваних „добрих послова“. 



 

 

2. Улагање у људски капитал огледа се у анализи и планирању образовне политике у складу са 

потребама тржишта рада и унапређењу квалитета образовања и обука нарочито у делу који се 

односи на кратке обуке и практичну наставу. 

3. Социјална инклузија односи се на одређени број грађана који су у немогућности да се укључе и 

постану продуктивни део друштвене заједнице, без обзира који је разлог у питању (недостатак 

основних знања, немогућност за доживотним учењем, сиромаштва и дискриминације).  

Проблеми  у области запошљавања и програми за њихово решавање, пројектују се на све 

појединачне локалне средине, те и на Блаце у Топличком региону.  

 

  Приоритети политике запошљавања у општини Блаце у 2021. години су: 

-побољшање услова за запошљавање младих,  

 -побољшање услова за запошљавање категорија маргиналних група. 

 

    Административни и географски положај 

Општина Блаце, по површини је мања копаоничка општина (306 км²), смештена у Топличкој 

котлини, на источним падинама Копаоника и југозападним падинама Јастрепца. Само Блаце 

смештено је поред реке Блаташнице на око 12 км узводно од њеног улива у Расину. На надморским 

висинама од 380-430 мнм (средња висина 395 мнм), Блаце лежи на вододелници сливова река Расине 

и Топлице. Иако има периферан инфраструктурни карактер у односу на главне магистралне 

коридоре, Блаце чини раскрсницу путева према Косову и Метохији, Копаонику, Крушевцу, и 

Прокупљу, што представља повољан транзитни положај ( најкраћи пут између Топличке и 

Крушевачке котлине). Кроз општину протичу мањи водотоци Блаташнице ( притоке Расине) и 

Барбатовачке реке (притоке Топлице). Територија општине Блаце се граничи са севера територијом 

општине Крушевац, са истока општином Прокупље, са југа Куршумлијом и са запада општином 

Брус. 

Хидролошки раритет представља Блачко језеро, површине око 12 ха које се напаја подземним 

водама Блаташнице. 

По попису из 2002.године, општина Блаце има 13 759 становника. 

По попису из 2011.године, општина Блаце има 11 686 становника. 
 

       Број становника по насељима:   
 

  Општина БЛАЦЕ  Број становника  

  Насеље/година  1948  1953  1961  1971  1981  1991  2002  

1  Алабана  483  489  370  298  227  180  146  

2  Барбатовац  1020  1125  947  691  568  424  356  

3  Блаце  1824  2181  2564  3373  4362  5228  5465  

4  Брежане  221  230  191  151  92  77  61  

5  Вишесело  381  388  358  315  202  145  117  

6  Врбовац  566  598  503  403  302  244  161  

7  Горња Драгуша  605  604  475  409  389  361  258  

8  Г. Јошаница  968  1031  989  830  635  549  329  

9  Горње Гргуре  869  884  741  636  516  388  327  

10  Горње Сварче  530  592  440  318  223  178  128  

11  Доња Драгуша  358  402  335  268  213  180  120  

12  Доња Јошаница  410  426  377  290  197  142  98  

13  Доња Рашица  236  186  180  180  123  94  98  

14  Доње Гргуре  410  435  344  244  211  121  127  

15  Доње Сварче  430  434  349  278  196  161  122  

16  Дрешница  320  356  332  270  216  125  102  

17  Ђуревац  547  541  491  463  410  397  353  



 

 

18  Качапор  188  196  171  144  94  104  72  

19  Кашевар  928  748  626  576  497  418  336  

20  Криваја  533  532  437  387  267  220  173  

21  Кутловац  486  497  421  351  284  226  180  

22  Лазаревац  436  422  345  242  179  159  114  

23  Мала Драгуша  420  430  322  299  241  201  157  

24  Међухана  493  538  429  356  303  263  187  

25  Музаће  375  392  436  350  287  189  152  

26  Попова  650  662  580  455  369  273  224  

27  Пребреза  871  884  756  607  513  400  329  

28  Претежана  256  253  259  260  181  161  114  

29  Претрешња  547  572  517  379  264  217  150  

30  Придворица  491  514  437  318  253  201  124  

31  Рашица  400  496  438  342  285  244  183  

32  Сибница  897  947  899  716  609  549  470  

33  Стубал  558  544  505  490  468  467  396  

34  Суваја  274  268  210  167  116  87  89  

35  Суви До  1087  1132  956  741  603  505  389  

36  Трбуње  1241  1262  1119  961  851  710  559  

37  Чунгула  1259  1284  1125  887  714  484  419  

38  Чучале  571  572  557  398  373  279  233  

39  Џепница  313  334  371  312  272  235  231  

40  Шиљомана  224  227  197  176  157  123  110  

 УКУПНО-1991       15149 

  УКУПНО-2002.г.  23676  24608  22099  19331  17262  15709  13759  

 УКУПНО-2011.г.       11 686 

 

 

Етничка структура 

Од укупно 11686 становника општине, у самом Блацу живи 5261, а у сеоским насељима 6607, 

по попису из 2011. године. По националној или етничкој припадности 11479 су изјашњени као Срби, 

17 као Црногорци, 8 Југословени, 7 је Горанаца, 5 Мађара, 9 Македонаца, 70 Рома, 1 Рус, 3 Хрвата, 1 

Чех, неизјашњених и неопредељених је 16, по регионaлној припадности 5 и непознато: 138. 

 

Кретање становништва 

         Кретање становништва у општини Блаце карактеришу три основне детерминанте: 

        -низак наталитет, 

        -повећане стопе морталитета, 

        -миграциони процеси. 

  Иако Општина Блаце има површину мању од просека за Централну Србију (просек 504 км², 

Општина Блаце 306 км²), она спада у општине Србије са малим бројем становника (11 686 

становника према попису 2011. године) и мањом густином насељености (45 ст/км²)   у односу на 

Централну Србију (98 ст/км²). У односу на своје непосредно окружење, које има врло сличне  

географске и социо-економске предиспозиције за насељавање, однос површине и броја  

становника Општине Блаце   (45 ст/км²) мањи је него у осталим топличким општинама (Житорађа 

Куршумлија, Прокупље). 
 

Број становника општине Блаце константно опада, а становништво стари већ више од  
шездесет година. Овом процесу је, пре свега, допринело континуирано пражњење сеоских  
насеља. Једино насеље чији број становника расте је општински центар, који је и највеће насеље у 
Општини. 



 

 

 
• Изузетно лоша старосна структура, а посебно у насељима Придворица, Доње 
Сварче,Доња Јошаница и Попова; 
• Изузетно висока вредност негативног природног прираштаја; 
• Велик удео породица без деце; 
• Недовољна заступљеност терцијарног сектора у контигенту активног  
становништва  које обавља занимање у насељима без општинског центра; 
• Мала залиха радне снаге, с обзиром на високу искоришћеност активног 
становништва; 

  
  
МИКРОЕКОНОМСКИ ОКВИР 

Општину Блаце, као изразито пољопривредни крај, карактерише недовољна развијеност у 

појединим секторима  делатности,  поготово  производним  и  прерађивачким к а п а ц и т е т и м а  

и    организацијом појединих услуга, што се негативно одражава и на постојећу мрежу насеља. 
Слична ситуација је и у околним општинама, посебно брдског предела, које су такође слабије 

развијене, те се на основу овога може констатовати да су присутне тешкоће регионалног 
карактера, превазилазећи локалне оквире. 

Слабе материјалне могућности општинске власти условљавају и одговарајуће субвенције од 
стране републичке владе, како би подстакла процес комуналног и урбаног опремања насеља. У  

насељима  од 101 до 500 становника интензивни су процеси емиграције, депопулације и 
старења становништва, (стопа живорођених по подацима из 2014.године била је 7  а стопа 

умрлих исте године била је 20, стопа природног прираштаја је -13, 26% од укупног броја 

становника старија је од 65 година) услед неповољне економске ситуације. Деаграризација као 
процес који води смањивању броја становника орјентисаних ка пољопривреди, још увек је 

слабо  изражена, што са аспекта развоја мреже насеља не мора да представља проблем, јер  
опремање и развој сеоских подручја  и  квалитета  живљења  у  селима  треба  да  иде  упоредо  

са  развојем  економске  моћи становништва и пораста индивидуалног стандарда, али и 
улагањима друштвене заједнице у развој села. 

Запошљавање  је  један  од  кључних  интереса  Општине,  јер  је  значајан  индикатор  

економског  и социјалног стања. На подручју општине Блаце акценат је на отварању радних 
места, пре свега кроз подстицање предузетништва и отварања малих капацитета тј. 

породично/домаћинског бизниса (мали прерађивачки погони, мини фарме, пружање  

пољопривредних, грађевинских и туристичких услуга), што је у складу са карактеристикама 
овог простора (малим демографским капацитетом, развијеним предузетничким духом) и 

оријентацијом на одржив развој локалне економије односно равномернији развој општинске 
територије као и јачање социјалне кохезије. 

Просечна зарада без пореза и доприноса у општини Блаце за 2019. годину, износи 41.076,00 

динарa. 

На  евиденцији  НСЗ  у  испостави  Блаце,  закључно  са  месецом децембром  2021.  године, је 

1168 лица. Општина Блаце учествује са 11,57% незапослених у укупном броју незапослених лица 

Топличког округа. 

 

 

 

 
 

АКТИВНА НЕЗАПОСЛЕНА ЛИЦА 
ПО ОПШТИНАМА ТОПЛИЧКОГ ОКРУГА 

Блаце 1.168 11,57 % 
Житорађа 1.875 18,58 % 

Куршумлија 2.323 23,02 % 

Прокупље 4.725 46,82 % 
ТОПЛИЧКИ ОКРУГ 10.091

112 
100,00% 



 

 

 

ПОСЛОВНО ОКРУЖЕЊЕ И КРЕТАЊЕ ПРИВРЕДНЕ СТРУКТУРЕ 

 

РАЗВОЈ ПРЕДУЗЕТНИШТВА 

Општина Блаце  спада у ред неразвијених општина у Србији и има проблем незапослености и 

као таква предузима све мере и активности везано за   решавање тог проблема. 

        Буџетом за 2022. годину Општина Блаце определила је значајна финансијска средства, у оквиру 

Програма мера подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја 

Општине Блаце за 2022. годину. Сва средства су намењена за пољопривредне произвођаче и то: за 

куповину пољопривредне механизације, опрему у свим видовима примарне производње, субвенција 

камате на пољопривредне кредите и субвенција за вештачко осемењавање (репроматеријалом у 

сточарству). 

И за 2021. годину био је опредељен значајан буџет за пољопривреду, јер се бележи повећан 

број младих људи који се опредељују да повећају број музних крава или површине под воћем због 

могућности да своје производе ту пласирају. 

  Развој предузетништва подстицала је и Национална Служба за запошљавање (НСЗ) преко 

њене филијале у општини Блаце, и то не само финансијском већ и нефинансијском подршком. У том 

смислу током 2021. године при НСЗ обављено је неколико семинара обуке са лицима која планирају 

да започну сопствени посао. 

 

СТАЊЕ У ПРИВРЕДИ  

У Општини Блаце према подацима Републичког завода за статистику има регистрованих 

запослених према општини рада у 2019. години 2268 а према општини пребивалишта 2518 

запослених. 

Велики број запослених од укупног броја, запослен је у: 

     - Општинској управи Општине Блаце,                                         

     - Основној школи „Стојан Новаковић“ Блаце,  

     - Средњој школи Блаце у Блацу ,                          

     - ЈКП Блаце у Блацу,                                             

     - Центру за социјални рад Блаце у Блацу,          

     - Прекршајном суду у Блацу,                                        

     - Дому здравља Блаце у Блацу,                                  

     - Електро привреди Србије- Блаце,                         

     - Црвеном крсту Блаце.         

                                  

У друштвеном сектору запослених има још у Пошти, Телекому, Културном центару „Драинац“, 

Народној библиотеци „Рака Драинац“, Предшколској установи „Наша радост“, Установи за одржавање 

објеката у јавној својини Блаце.  

Велики број предузетничких радњи и привредних друштава у лацу запошљава већи број људи, 

од којих по броју запослених посебно можемо издвојити: ДОО Лазар, ДОО Телекомуникација, ДОО 

Ивко книтс, ДОО Аки комерц, ДОО Млин Тимотијевић, ДОО Металпласт Павловић, ДОО Ћуре ДМД, 

ДОО MIDI ORGANIC, OD MIA. 

          Према степену развијености општина Блаце спада у групу недовољно развијених локалних 

самоуправа чији је степен развијености испод 60% републичког просека.  

Иако је статистички још увек недовољно развијено подручје, са израженом миграцијом и 

смањењем радно способног становништва, као и непосредно окружење, постоје одређени 

позитивни помаци. У већини случајева спроведена је релативно успешна транзиција и 

приватизација некадашњих друштвених предузећа, док убрзани развој предузетништва (број 

предузетника је у 2019. години (356), већи за више од 40% у односу на број (250) из 2006.године) 

нарочито у домену прерађивачке индустрије и услужних делатности  постепено надоместа 

дугогодишње пропадање и стагнацију, те привредни показатељи имају знаке постепеног опоравка. 

Најзначајније привредне активности су пољопривреда (воћарство, сточарство, ратарство, органска 



 

 

пољопривреда), агроиндустрија (прерада воћа и поврћа, прерада млека, млинско-пекарска 

индустрија), грађевинарство, трговина, угоститељство и услужне делатности, текстилна индустрија и 

трикотажа, туризам, гумарска индустрија.  

Према подацима на крају 2019. године, на територији општине Блаце послује 99 активних 

привредних друштава и 356 предузетничких радњи. Број привредних друштава задњих година 

стагнира, док се број предузетника истовремено повећава,  те је број предузетника у истом периоду 

порастао је за око 10% (2017. регистровано је -327 предузетника, а 2019. године-356).  

Најзначајнији привредни субјекат и практично носилац привредног развоја општине је Д.О.О. 

„Лазар“, са седиштем у Блацу, привредно друштво које у свом саставу има савремену млекару, фарму 

млечних (1200) крава, сарађује са више од 1000 пољопривредних газдинстава и прерађује око 80.000 

литара млека дневно. У области агроиндустрије важно је поменути експанзију млинско-пекарске 

индустрије чији су носиоци привредна друштва: О.Д. „Миа“, Д.О.О. „Аки комерц“, Д.О.О. „Млин 

Тимотијевић“ , као и  предузеће за откуп и прераду „Midi organic“ Д.О.О. са седиштем у Доњем 

Гргуру, главног промотера органске производње и једног од најзначајнијих извозника. Привредни 

развој обезбеђују и привредна друштва и предузетници у области металске, гумарске, дрвне 

индустрије, трговине, саобраћаја и транспорта. 

 Према подацима Републичког завода за статистику, у периоду 2017-2019. приметан је благи 

раст броја запослених, раст просечне зараде за око 20% (41.076 РСД на крају 2019. у односу на 35.256 

РСД из 2017.), кao и пад броја незапослених на евиденцији Националне службе за запошљавање 

(1340 на крају 2019.). Укупан број запослених у општини Блаце, према подацима из 2019. године 

износи 2518 лица. У структури запослености доминирају запослени у привредним друштвима и 

предузетничким радњама, затим у државним органима, установама, јавним предузећима, школама, 

финансијским организацијама и институцијама. 

Кључни проблеми садашњег развоја су поред незапослености, недовољна улагања и скромна 

буџетска средства, али и изражена депопулација и процес старења становништва, што је 

наглашеније у руралном подручју. Општина Блаце, иако једна од најмањих Србији, располаже 

одређеним потенцијалима који превазилазе локални значај, што се посебно односи на могућности 

за развој агроиндустрије.  

Имајући у виду основна обележја, разноврсност и атрактивност природних потенцијала (пре 

свега пољопривредне ресурсе), степен њихове активираности, као и изграђене прерадне капацитете, 

може се рећи да се пред општином Блаце и поред крупних ограничења отварају реалне могућности за 

остваривање динамичнијег развоја, преусмеравање демографских токова и превазилажење обележја 

неразвијености, а обзиром на значајне предности општине које се огледају у природним ресурсима, 

повољном транзитном положају, еколошки чистој средини, великим улагањима у инфраструктуру, 

позиције приватног предузетништва, као и у опредељености локалне управе за обезбеђивање 

најповољнијих услова за потенцијалне инвеститоре. 

 
 
 



 

 

 



 

 

 
 

 

 



 

 

 
 

 

 
 

 

ПОЛИТИКА ЗАПОШЉАВАЊА 

 

Кључни елементи политике запошљавања у периоду од 2021. до 2023. години, усмерени су ка повећању 

запослености и то су подршка страним директним инвестицијама и подршка приватном предузетништву. 

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 и подстицање 

социјалне инклузије на тржишту рада. 

Политика запошљавања у локалној самоуправи утицаће на раст запошљавања и одрживо повећање 

запослености, првенствено у приватном сектору, на очување радних места и улагања у људски капитал путем 

додатних обука и образовања кадрова, будући да је мера забране пријема радника у јавном  и државном 

сектору на снази. 

Формирањем Локалног савета за запошљавање и доношењем аката активне политике запошљавања, 

локална самоуправа је препознала могућности да утиче на политику запошљавања на својој 

територији и да установљава мере за повећање запослености. Локални савет за запошљавање 

Општине Блаце, формиран је још 2016. године, као саветодавно тело које даје мишљења и препоруке 

у вези питања од интереса за унапређење запошљавања и то: плановима запошљавања, програмима и 

мерама активне политике запошљавања и осталим питањима у области запошљавања. 

Мере предвиђене Локалним планским докумнтом у области запошљавања за период од 2021. до 

2023. године односе се искључиво на незапослена лица, пријављена на евиденцији Националне 

службе за запошљавање, филијала у Прокупљу, филијала у Блацу. Политика запошљавања у 

општини Блаце, утицаће на раст запошљавања и одрживо повећање запослености оних старосних 

група које спадају у теже запошљиве групе. У наредном периоду фокус ће бити стављен на младе до 

30 година с обзиром да по броју незапослених који се воде на евиденцији они спадају у 

најзаступљенију групу. Обухваћена су и дугорочно незапослена лица, лица старости 30-49 година, 

као и лица старости  од 50 и више година, жене, Роми. 

Политика запошљавања општине Блаце на основу идентификоване ситуације на локалу као и 

ситуације на тржишту рада, а у складу са националном стратегијом дефинисана је кроз следеће 

циљеве и мере: 

- стварање услова за прилив страних директних инвестиција,  

- стварање услова за привлачење домаћих инвестиција,  

- привлачење донаторских средстава за реализацију пројеката чији је циљ подстицај 

запошљавања, 

- обезбеђење буџетских средстава за подршку запошљавању, 

- подстцање запошљавања теже запошљивих категорија, 

- реализација мера активне политике запошљавања, 

- учешће у финансирању мера активне политике запошљавања из републичког буџета, 

- унапређење квалитета понуде и конкурентности радне снаге путем каријерног вођења и    

саветовања чиме би се утицало на смањење неусаглашености понуде и потражње на  

тржишту рада,  

- унапређење социјалног дијалога и јачање улоге социјалних партнера, 

- подршка смањењу неформалног рада, 

- укључивање незапослених лица у програм додатног образовања и обука. 

 

 

 

    Категорије теже запошљивих лица 

 

У складу са Законом о запошљавању и осигурању за случај незапослености, теже запошљива лица су 

незапослена лица која због здравственог стања, недовољног или неодговарајућег 

образовања,социодемографских карактеристика, регионалне или професионалне неусклађености 

понуде и тражње на тржишту рада, или због других објективних околности теже налазе посао. 

Одређеним програмима и мерама активне политике запошљавања подстиче се равноправнији 

положај ових лица на тржишту рада. 

Статус теже запошљивих лица у складу са проценом запошљивости, а која ће имати приоритет при 

укључивању у мере активне политике запошљавања имају незапослена лица из следећих категорија: 

- лица без основног образовања; 

- лица без завршене средње школе 



 

 

- лица старости 50 и више година; 

- дугорочно незапослена лица која посао траже дуже од 12 месеци, а посебно незапослена 

лица која посао траже дуже од 18 месеци; 

- жене, посебно дугорочно незапослене жене; 

- млади до 30 година старости, а посебно младе жене, млади без завршене средње школе, 

као и млади без радног искуства;  

- особе са инвалидитетом;  

- Роми; 

- корисници новчане социјалне помоћи и лица у статусу вишка запослених. 

 

Такође, у мере активне политике запошљавања укључиваће се и незапослена лица из следећих теже 

запошљивих категорија: млади у домском смештају, хранитељским и старатељским породицама, 

жртве породичног насиља, жртве трговине људима, избегла и расељена лица, повратници према 

Споразуму о реадмисији, самохрани родитељи, супружници из породице у којој су оба супружника 

незапослена, родитељи деце са сметњама у развоју, бивши извршиоци кривичних дела. 

Посебан приоритет за укључивање у мере активне политике запошљавања имају лица која се 

суочавају са више фактора отежане запошљивости, односно, која припадају у две или више 

претходно наведених категорија теже запошљивих лица. 

 

ПОЛИТИКА ЗАПОШЉАВАЊА ОПШТИНЕ БЛАЦЕ У 2022. ГОДИНИ 
Општина Блаце је за 2022. годину предвидела реализацију програма за стварање позитивне 

климе за инвестирање у производњу, што је предуслов за запошљавање, пре свега младих и 

смањивање њихове незапослености,  као и подршка отварању нових радних места преко програма 

Националне службе за запошљавање.             

 

 ЛОКАЛНИ САВЕТ ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ 

  Доношењем Закона о запошљавању и осигурању за случај незапослености, створена је 

могућност да се формирају локални савети за запошљавање (даље: ЛСЗ) који би са укључивањем 

социјалних партнера, утицали на доношење програма активне политике запошљавања на локалном 

нивоу. 

Општина Блаце је препознала потребу формирања ЛСЗ-а, у чијем саставу су: 

1. Владимир Митровић, за председника Савета; 

2. Биљана Ђурић из Блаца, запослена у Националној служби за запошљавање-филијала 

Блаце; 

3. Анђелка Павловић, из Блаца, запослена у Општинској управи Општине Блаце; 

4. Предраг Конатаревић запослен у Општинској управи општине Блаце; 

5. Љубодраг Красић, запослен у Општинској управи Општине Блаце. 

 

МЕРЕ АКТИВНЕ ПОЛИТИКЕ ЗАПОШЉАВАЊА 

Политика запошљавања, циљеви и приоритети постижу се спровођењем мера активне 

политике запошљавања. У сарадњи са Националном службом за запошљавање анализом и проценом 

потреба, имајући у виду искуство из предходног периода, утврђене су мере којима би се смањила 

незапосленост и задовољиле потребе послодавца у смислу ангажовања радника, унапређење 

институција тржишта рада, а све у циљу постизања одрживог социо-економског развоја општине 

Блаце у периоду од 2021. до 2023. године. 

 

Предвиђене мере активне политике запошљавања су: 

 

     1. Стручна пракса  
Стручна пракса подразумева стручно оспособљавање за самосталан рад у 

струци, за које је стечено одговарајуће образовање, ради обављања приправничког 

стажа, односно стицањa услова за полагање стручног испита кад је то законом, односно 



 

 

правилником предвиђено као посебан услов за самосталан рад у струци. Намењена је 

незапосленим лицима без радног искуства у струци, са најмање средњим образовањем и 

реализује се без заснивања радног односа. Приоритет за укључивање имају незапослене 

особе са инвалидитетом и Роми. 

 

Стручна пракса се реализује код послодавца који припада приватном сектору, док 

се највише до 40% укупно планираних учесника може ангажовати у јавном сектору, по 

следећим приоритетима: 

 

1) на пословима здравствених радника; 

2) на пословима социјалне заштите; 

3) на пословима образовања и васпитања; 

4) на пословима правосуђа. 

 

Трајање стручне праксе утврђено је законом, односно правилником, а НСЗ-а исту финансира 

најдуже до 12 месеци. Национална служба за запошљавање утврђује висину месечне новчане помоћи 

незапосленом лицу укљученом у стручну праксу, сразмерно укупно планираном броју учесника и 

расположивим средствима у складу са прописом у области запошљавања. 

 

   2. Приправништво за младе са високим образовањем  
Приправништво за младе са високим образовањем подразумева стручно 

оспособљавање за самосталан рад у занимању за које је стечено најмање високо 

трогодишње или четворогодишње образовање, ради обављања приправничког стажа, 

односно стицањa услова за полагање стручног испита кад је то законом, односно 

правилником предвиђено као посебан услов за рад на одређеним пословима, уз 

заснивање радног односа. 

 

Намењено је незапосленим лицима до 30 година старости, без радног искуства у 

занимању за које је стечено образовање и просечном оценом од најмање 8,0 на 

завршеним студијама, као и незапосленим особама са инвалидитетом и Ромима, без 

обзира на године старости и просечну оцену. 

 

Приправништво за младе са високим образовањем реализује се код послодавца 

који припада приватном сектору. Послодавац остварује право на накнаду трошкова 

месечне зараде за приправника у висини минималне зараде са припадајућим порезом и 

доприносима, увећане за 20%. 

 

Трајање приправништва за младе са високим образовањем утврђено је законом, 

односно правилником, а Национална служба за запошљавање исто финансира најдуже 

до 12 месеци. 

 

  3. Приправништво за незапослене са средњим образовањем  

 

Приправништво за незапослене са средњим образовањем подразумева стручно оспособљавање за 

самосталан рад у струци, за које је стечено одговарајуће образовање, ради обављања приправничког 

стажа, односно стицања услова за полагање стручног испита када је то законом, односнон 

правилником предвиђено као посебан услов за одређене послове, уз заснивањ радног односа. 

 

Право на укључивање имају незапослени са завршеним средњим образовањем, без радног иску- 

ства у занимању за које је стечено образовање и то: 

 

1) млади до 30 година старости који се на евиденцији незапослених лица налазе дуже од 6 ме- 



 

 

     сеци: 

2) незапослене особе са инвалидитетом; 

3) Роми; 

4) млади у домском смештају, хранитељским породицама и старатељским породицама. 

 

Приправништво за незапослене са средњим образовањем се реализује код 

послодавца који припада приватном сектору. Послодавац остварује право на накнаду 

трошкова месечне зараде за приправника у висини минималне зараде са припадајућим 

порезом и доприносима. 

 

Трајање приправништва за незапослене са средњим образовањем утврђено је законом односно 

правилником, а Национална служба за запошљавање исто финансира најдуже до шест месеци.  

 

    4. Стицање практичних знања 

Стицање практичних знања подразумева стицање практичних знања и 

вештина кроз обављање конкретних послова заснивањем радног односа код послодавца 

који припада приватном сектору и намењено је за: 

 

- незапослена лица без завршеног средњег образовања и лица која су завршила 

функционално основно образовање одраслих, који у укупном броју планираних 

полазника учествују са најмање 40%; 

 

- незапослена лица са средњим образовањем која се налазе на евиденцији 

незапослених дуже од 12 месеци, без обзира на врсту стеченог образовања и радно 

искуство, а која немају адекватна и применљива знања, вештине и компетенције за 

обављање конкретних послова. 

 

Приоритет за укључивање имају незапослене особе са инвалидитетом и Роми. 

Послодавац заснива радни однос на одређено време са незапосленим лицем и остварује право на 

накнаду трошкова зараде за укључена лица у висини минималне  

зараде са припадајућим порезом и доприносима у трајању од три месеца. Послодавац 

има обавезу да задржи лице у радном односу још три месеца након завршетка мере. У 

случају да послодавац заснује радни однос на неодређено време са незапосленим лицем 

на почетку мере или до истека трећег месеца, односно завршетка мере, има право на 

накнаду трошкова зараде за још три месеца, односно у укупном трајању од шест месеци. 

Послодавац има обавезу да задржи лице у радном односу још најмање шест месеци 

након истека финансирања. 

 

   5. Обука на захтев послодавца за незапослене 

Обуке на захтев послодавца за незапослене подразумева стицање додатних знања и 

вештина потребних за обављање послова на конкретном радном месту, на захтев 

послодавца који припада приватном сектору, као и предузећа за професионалну 

рехабилитацију и запошљавање особа са инвалидитетом која послују са већинским 

државним капиталом, уколико на евиденцији незапослених Националне службе за 

запошљавање нема лица са потребним знањима и вештинама за обављање послова на 

конкретном радном месту, односно постојећа знања и вештине не одговарају потребама 

конкретног радног места. Послодавац има обавезу да са најмање 50% лица која су 

успешно завршила обуку, заснује радни однос, у трајању од најмање шест месеци од 

датума заснивања. 

 

Национална служба за запошљавање учествује у финансирању трошкова обуке и 

утврђује висину месечне новчане помоћи и трошкова превоза за полазнике обука, у 



 

 

зависности од расположивих средстава и у складу са прописима из области 

запошљавања и професионалне рехабилитације. За укључивање незапослених особа са 

инвалидитетом, средства за финансирање трошкова обуке се могу увећати до 20%. 

 

 

   6. Субвенционисано запошљавање незапослених лица из категорије теже запошљивих 

Субвенционисано запошљавање незапослених лица из категорије теже 

запошљивих подразумева финансијски подстицај, у једнократном износу, послодавцима из 

приватног сектора, за запошљавање незапослених лица која се налазе на евиденцији Националне 

службе за запошљавање. 

 

Висина субвенције за запошљавање незапослених лица из категорије теже 

запошљивих утврђена је према степену развијености јединица локалне самоуправе у 

складу са посебним прописом Владе.  

 

Наведени износи субвенције за запошљавање следећих категорија теже 

запошљивих лица и то: 

 

1. особе са инвалидитетом; 

2. радно способни корисници новчане социјалне помоћи; 

3. млади у домском смештају, хранитељским породицама и старатељским 

породицама; 

4. жртве породичног насиља, 

 

увећавају се за 20% тако да за трећу групу (у распону од 60% до 80% републичког просека) износе 

270.000,00 динара по кориснику. 

 

Реализација се прати 12 месеци. 

 

   7. Подршка самозапошљавању 

Подршка самозапошљавању обухвата стручну помоћ и средства у виду субвенције за самозапо- 

шљавање. 

Стручна помоћ коју може да оствари незапослени који се самозапошљава састоји се од инфор-

мативних и саветодавних услуга, обуке за развој предузетништва, као иподршке у првој години 

пословања која се реализује кроз менторинг програм и специјалистичке обуке у НСЗ, регионалним 

развојним агенцијама и др. 

 

Средства за самозапошљавање у 2021.години одобравана су виду субвенције у једнократном износу 

од 250.000.00 динара по кориснику, за незапослено лице, односно 300.000,00 динара у 2022. и 2023. 

години ради оснивања радње, задруге, или другог облика предузетништва, као и за оснивање 

привредног друштва уколико оснивач заснива у њему радни однос. Субвенција се може одобрити за 

све врсте делатности у складу са Уредбом о класификацији  делатности. 

Одобравање субвенције за самозапошљавање одређује се на основу оцене бизнис 

плана, а приоритет за одобравање субвенције имају незапослени који припадају 

следећим  категоријама: 

 

1. млади до 30 година старости; 

2. вишкови запослених; 

3. Роми; 

4. особе са инвалидитетом; 

5. жене. 



 

 

 

У случају самозапошљавања особа са инвалидитетом субвенција се  у 2021. одобравала у 

једнократном износу од 270.000,00 динара по кориснику, односно 330.000,00 динара у 2022. и 2023. 

години ради оснивања радње, задруге, или другог облика предузетништва, као и за оснивање 

привредног друштва уколико оснивач заснива у њему радни однос. Субвенција се може одобрити за 

све врсте делатности у складу са Уредбом о класификацији  делатности. 

 

  

   8 Јавни радови 

 

Јавни радови се организују у циљу радног ангажовања теже запошљивих 

незапослених лица и незапослених у стању социјалне потребе, ради очувања и 

унапређења радних способности незапослених, као и остваривања одређеног 

друштвеног интереса. 

 

У програм јавних радова укључују се незапослена лица из следећих категорија: 

 

1. радно способни корисници новчане социјалне помоћи; 

2. Роми; 

3. лица без завршене средње школе; 

4. лица која посао траже дуже од 18 месеци; 

5. особе са инвалидитетом. 

 

Приоритет за укључивање у меру имају лица из наведених категорија која се први 

пут ангажују на јавним радовима. 

 

На јавним радовима се радно ангажује најмање пет незапослених лица. 

Послодавац који спроводи јавне радове закључује са незапосленим уговор о 

радном ангажовању у складу са прописима о раду и јавним конкурсом. Средства 

намењена за организовање јавних радова користе се за: 

 

1) исплату накнаде за обављен посао лицима ангажованим на јавним радовима 

(по основу уговора о привременим и повременим пословима у висини до 22.000,00 

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

радног ангажовања на месечном нивоу, која се увећава за припадајући порез и доприносе 

за обавезно социјално осигурање и која обухвата и трошкове доласка и одласка са рада); 

2) накнаду трошкова спровођења јавних радова послодавцу (највише до 2.000,00 

динара по лицу, једнократно, у зависности од трајања јавног рада); 

3) накнаду трошкова обуке (у једнократном износу од 1.000,00 динара по 

ангажованом лицу које је завршило обуку), која се у зависности од врсте и сложености 

послова може организовати по интерном програму послодавца извођача јавног рада или 

програму образовне установе.  

Јавни радови се организују у области социјалне заштите и хуманитарног рада, 

одржавања и обнављања јавне инфраструктуре, одржавања и заштите животне средине 

и природе. 

 

Право учествовања у поступку организовања јавних радова имају органи јединица локалне 

самоуправе, јавне установе и јавна предузећа, привредна друштва, предузетници, задруге и 

удружења. 

 

              

 



 

 

9. РЕАЛИЗАЦИЈА МЕРА АКТИВНЕ ПОЛИТИКЕ ЗАПОШЉАВАЊА 

Предвиђене мере активне политике запошљавањa ће се реализовати уз суфинансирање средствима 

из републичког буџета у сарадњи са Националном службом за запошљавање или  сопственим 

средствима из буџета јединице локалне самоуправе уз стручну и техничку подршку Националне 

службе за запошљавање. 

Уколико се наведене мере спроводе уз суфинансирање средствима из републичког буџета, спроводе 

се према условима утврђеним у овом планском документу. Уколико се наведене мере у потпуности 

финансирају средствима из буџета јединице локалне самоуправе спроводе се према условима 

дефинасаним јавним позивом уз сагласност, односно мишљење Локаног савета за запошљавање 

општине Блаце, а могућност укључивања имају сва лица која с налазе на евиденцији Националне 

слушбе за запошљавање. 

10. УСЛОВИ  ЗА КОНКУРИСАЊЕ 

Услов за подношење захтева за суфинансирање мера активне политике запошљавања је да  јединица 

локалне самоуправе има: 

1) формиран Локални савет за запошљавање; 

2)  усвојен Локални плански документ у области запошљавања; 

3)  усаглашен Локални плански документ у области запошљавања са Акционим 

 планом за запошљавање; 

4) обезбеђено више од половине потребних средстава за финансирање одређене мере. 
 

 

Јединица локалне самоуправе, преко Националне службе за запошљавање, подноси министарству 

надлежном за послове запошљавања захтев за учешће у финансирању мера активне политике 

запошљавања предвиђених локалним планским документом у области запошљавања 

По истеку рока за подношење захтева, Национална служба за запошљавање проверава испуњеност 

услова за финансирање програма или мера активне политике запошљавања, припрема мишљење о 

усклађености са циљевима локалног економског развоја и индикаторима на локалном тржишту рада 

и даје предлог за учешће у финансирању програма или мера активне политике запошљавања на 

основу критеријума и расположивих средстава у републичком буџету. Национална служба за 

запошљавање доставља министарству надлежном за послове запошљавања предлог за 

учешће у финансирању мера активне политике запошљавања у року од 30 дана од дана 

истека рока за подношење захтева, на основу кога министар надлежан за послове 

запошљавања доноси одлуку. 

 

Национална служба за запошљавање и јединице локалне самоуправе обухваћене 

одлуком закључују споразум о начину и поступку реализације мера активне политике 

запошљавања, као и другим питањима од значаја за спровођење ове одлуке. 

 

Јединице локалне самоуправе могу, у складу са потребама локалног тржишта 

рада, планирати и друге мере активне политике запошљавања, утврдити их у локалном 

планском документу у области запошљавања и њихову реализацију финансирати у 

целости из средстава буџета јединица локалне самоуправе. У реализацији мера активне политике 

запошљавања које се у целости финансирају из буџета јединица локалне самоуправе, 

Национална служба за запошљавање пружа стручну и техничку подршку. 

 

 

 

 



 

 

11. НЕОПХОДНА ДОКУМЕНТАЦИЈА 

 

1. Захтев за учешће у суфинансирању мера активне политике запошљавања; 

2. Одлука надлежног органа о формирању Локалног савета за запошљавање; 

3. Усвојен Локални плански документ у области запошљавања; 

4. Доказ о издвојеним средствима за мере активне политике запошљавања – Одлука о усвајању 

буџета за годину у којој се планира спровођење мера.  

 

 

12. СРЕДСТВА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ МЕРА АКТИВНЕ ПОЛИТИКЕ ЗАПОШЉАВАЊА 

 

За реализацију мера активне политике запошљавања које су дефинисане Локалним планским 

документом средства се планирају Одлуком о буџету општине општине Блаце у укупном износу од 

3.000.000,00 динара. Локални савет за запошљавање даје предлог мера које ће се реализовати у 

свакој години посебно и утврђује износ средстава за сваку од предложених мера.  

 

13. СПРОВОЂЕЊЕ МЕРА АКТИВНЕ ПОЛИТИКЕ ЗАПОШЉАВАЊА 

 

Носилац спровођења мера предвиђених Локалним планским документом у области запошљавањ је 

Општинска управа општине Блаце, у сарадњи са Националном службом запошљавања Филијала у 

Блацу. Основне смернице, препоруке и мишљења за спровођење мера предлаже Локални савет за 

запошљавање општине Блаце. 

 

Спровођење акционог плана,предвиђених приоритета и мера подразумева активно учешће и сарадњу 

свих сегмената јавног, цивилног и пословног сектора на подручју Општине Блаце, док саму 

реализацију прати Локални савет за запошљавање  општине Блаце. 

 

 

Број I-101-315/22 

У Блацу, 11. фебруара 2022. године 

  

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БЛАЦЕ 

 

                                                                                                                     ПРЕДСЕДНИК  

                                                                                                                 Дејан Мијајловић с.р. 

                                                                     


