
Локални акциони план запошљавања општине Рача за 2018.годину

На основу члана 41. став 1. Закона о запошљавању и осигурању за случај 

незапослености ( "Службени гласник РС", број 36/2009, 88/2010 и 38/2015), Скупштина 

општине Рача, на предлог Општинског већа општине Рача, на седници одржаној дана 

13.02.2018. године, донела је : 

ЛОКАЛНИ АКЦИОНИ ПЛАН ЗАПОШЉАВАЊА

ОПШТИНЕ РАЧА ЗА 201 8.ГОДИНУ

ОПШТИНА РАЧА

1 Општина Рача



Локални акциони план запошљавања општине Рача за 2018.годину

САДРЖАЈ:

УВОД ........................................................................................................................3

1. ПРОФИЛ ОПШТИНЕ РАЧА ..............................................................................4

1.1. Географски положај......................................................................... .......... 4
1.2. Становништво............................................................................................5

1.2.1. Структура становништва по старости.............................................. .5
1.2.2. Образовна структура становништва............................................... ....6

1.3. Економски показатељи ..............................................................................7
1.3.1. Стање привреде и предузетништва......................................................7
1.3.2. Запосленост и зараде..............................................................................8
1.3.3. Подаци о тржишту рада и незапослености.........................................11

2. СТАЊЕ НА ТРЖИШТУ РАДА ..........................................................................13

2.1. SWOT анализа –процена ризика и потенцијала тржишта рада...........13
2.2. Мере активне политике запошљавања које спроводи НСЗ ....................15

3. СТРАТЕШКИ ЦИЉЕВИ И ПРОГРАМИ АКТИВНЕ ПОЛИТИКЕ 
ЗАПОШЉАВАЊА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНE РАЧА ..........................16

4. АКЦИОНИ ПЛАН ЗА  2018. ГОДИНУ...............................................................17

5. ПЛАНИРАНЕ МЕРЕ ЗАПОШЉАВАЊА 
            У ОПШТИНИ РАЧА У 2018. ГОДИНИ .............................................................21

6. ПРАЋЕЊЕ, ОЦЕНА И ИЗВЕШТАВАЊЕ 
О РЕАЛИЗАЦИЈИ ЛАПЗ-А..................................................................................23

2 Општина Рача

УВОД



Локални акциони план запошљавања општине Рача за 2018.годину

Општина Рача је у протеклом периоду израдила и спровела локални акциони план 
запошљавања (ЛАПЗ) за 2017. годину. Кроз мере активне политике запошљавања, које су 
дефинисане Локалним акционим планом запошљавања за наведену годину, као мера 
финансирања изабрани су субвенција за јавнe радовe и стручну праксу.

У 2017. години кроз финансирање из буџета општине Рача упослено је 23 лица, од 
чега 1 лице у оквиру мере стручна пракса, 8 лица геронто-домаћица и 14 лица ангажованих 
на пословима одржавања и заштите животне средине и природе у оквиру мере јавних радова.
За реализацију ових мера утрошено је из буџета општине Рача 2.100.000,00 динара. Мера -
јавних радови је реализована у свим месним заједницама на територији општине Рача.

Акциони план запошљавања општине Рача за 2018. годину ( у даљем тексту:  ЛАПЗ) 
је оквир за планиране активности у 2018. години. Њиме се дефинишу приоритети и циљеви  
и утврђују програми и мере политике запошљавања које ће се реализовати током 201 8.
године на територији општине Рача, како би се допринело остварењу циљева и постигло 
одрживо повећање запослености.

Правни основ за доношење Акционог плана је одредба 41. став 1. Закона о 
запошљавању и осигурању за случај незапослености („Службени гласник РС“, број 36/09, 
88/10 и 38/2015) којим је утврђено да надлежни орган локалне самоуправе може по 
прибављању мишљења Локалног савета за запошљавање усвојити локални акциони план 
запошљавања. 

Локални акциони план запошљавања је у сагласности са Националном стратегијом 
запошљавања за период 2011-2020. година („Службени гласник РС”, број 37/11) и 
Националним акционим планом запошљавања за 2018. годину („Службени гласник РС”, број 
120/2017).

Приоритети политике запошљавања у 2018.години  су :

1) Развој људских ресурса;
2) Стварање  повољних услова за повећање нивоа инвестиција у привреду општине ;
3) Мере активне политике запошљавања;

Успешно остваривање Локалног акционог плана запошљавања и предвиђених приоритета и 
мера подразумева активно учешће и сарадњу свих институција и социјалних партнера.
Општина Рача у реализацији ових приоритета рачуна на партнерство и подршку надлежних 
Министарстава Републике Србије, Националне службе за запошљавање и Регионалне 
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Министарстава Републике Србије, Националне службе за запошљавање и Регионалне 
Агенције за економски развој Шумадије и Поморавља.
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1. ПРОФИЛ ОПШТИНЕ РАЧА

1.1.Географски положај

Општина Рача је једна oд седам општина Шумадијског округа. Смештена је у 
источном делу Шумадије и захвата сливано подручје средњег и једног дела горњег тока реке 
Раче.Раче.
Њеној територији припада крајњи северни део округа 
тј. oбласти око реке Раче и Јасенице које пружају 
разнолике природне и привредне могућности. Она се 
северозападним делом своје територије налази у 
долини реке Јасенице. Њен положај је одређен 
координатама између 44 o 6 10’’ ( најјужнија тачка  у  
Собовици у атару села Војиновац)  и  44o 17’ 10’’ 
(најсевернија тачка у Горњем пољу у селу Сепци)  
северне географске ширине и  20o 49’ 00’’                              
(најзападнија тачка у селу  Сараново) и 21o 3’ 30’’          
(најисточнија тачка у долини реке Раче, која је 
истовремено и најнижа тачка општине) источне 
географске  дужине. Рачанска општина данас има 
повољан географски положај.
Општина Рача обухвата 9,04% укупне површине 
Шумадијског округа. На њеној територији поред 
варошице Рача налази се још 17 насеља а формирано је 
16 месних заједница и то: Рача, Вучић, Мирашевац, 
Велико Крчмаре, Мало Крчмаре, Трска, Сипић,  Доња 
Рача, Бошњане, Ђурђево, Сараново, Сепци, Доње 
Јарушице, Поповић, Вишевац и Борци. Преко Јарушице, Поповић, Вишевац и Борци. Преко 
територије Општине Рача води шумадијски попреч ни 
савремени магистрални пут Марковац – Рача –
Наталинци – Топола – Аранђеловац – Лазаревац који 
спаја ауто-пут Београд – Ниш на истоку, са Ибарском 
магистралом на западу. Друмске саобраћајнице које 
пролазе средином рачанске општине дају јој транзитни 
значај јер представља важну везу између 
Великоморавске долине и Колубарске долине. 
Примарну мрежу путева, на подручју општине Рача, 
чине државни путеви I и II реда, општински (локални) 
путеви, улице у насељу Рача, као и остали 
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путеви, улице у насељу Рача, као и остали 
некатегорисани путеви.
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1.2 Становништво

                        Табела 1.

Рача Србија
- Укупан број становника (2011) :                            

11.503
                   

7.186.862
-- Стопа природног прираштаја -12,8 -5,2
- Промена 2002- 2010 -11% -4,15%
- % oд укупног броја становника РС 0,16%                  100%

* Извор података : РЗС

1.2.1 Структура становништва по старости

Табела 2.

Рача          % Србија       %
. од 0 -14 година број/% 1.450       12,6% 1.025.278 14,3  %. од 0 -14 година број/% 1.450       12,6% 1.025.278 14,3  %
. од 15 - 64 година 7.608       66,1% 4.911.268   68,3  %
. од 65 и више 2.445        21,3% 1.250.316  17,4  %

- Просечна старост 45 42,2
*Извор података:РЗС

График

5 Општина Рача



Локални акциони план запошљавања општине Рача за 2018.годину

1.2.2. Образовна структура становништва

Становништво старо 15 и више година по школској спреми                       Табела 3.

Попис 
2011

Без 
школске 

Непотпуно
Основно 

Основно 
образовање

Средње 
образовање

Више
образовање

Високо 
образовање2011 школске 

спреме
Основно 
образовање

образовање образовање образовање образовање

Р.Србија 164.884 677.499 1.279.116 3.015.092 348.335 652.234
% 2,68 11 20,76 48,93 5,65 10,59
Рача 223 2.412 3.030 3.714 278 378
% 2,22 23,99 30,14 36,94 2,77 3,76

Извор података:РЗС

График 2.
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1.3 Економски показатељи

1.3.1. Стање привреде и предузетништва

Најважнија привредна грана у структури рачанске привреде је пољопривреда, на ш та 
су утицали пре свега природни фактори, односно повољан састав земљишта. Највећим делог 
заступљено је ратарство и сточарство. Према подацима Управе за трезор, на територији заступљено је ратарство и сточарство. Према подацима Управе за трезор, на територији 
општине Рача, укупан број активних регистрованих пољопривредних газдинстава у 2017.
години је 1576 (задруге, правна и физичка лица, задруге, верске заједнице  друго). Поред 
пољопривреде у Рачи је развијена и производња електроинсталација. Општина Рача је 
препознатљива у Републици Србији по успешном пословању јужнокорејске компаније“
YURA CORPORATION “, која од марта 2010. године послује на територији општине Рача . 
Према подацима кадровске службе „YURA CORPORATION“ ДОО Рача, у 2017. години,
укупан број запослених у овом предузећу је 1137. Од укупног броја запослених у „YURA 
CORPORATION“ у Рачи, према евиденцији кадровске службе  на дан 09.01.2018. године, из 
Општине Рача је запослено 586 лица.   

Најзначајнија предузећа у општини Рача су: „ YURA CORPORATION“ ДОО Рача, „ Најзначајнија предузећа у општини Рача су: „ YURA CORPORATION“ ДОО Рача, „ 
АГРО ЈЕВТИЋ“ДОО Сипић ( 155 запослених), „ Интеркомерц“ , ДОО Рача( 36 запослена) “ 
SARATEX“  ДОО Сараново ( 35 запослена ). (Извор података: Агенција за привредне регистре -
податак за 2016.годину)

У општини Рача  је  „ YURA CORPORATION“, разврстана  у велико предузеће, остала 
су мала и средња.

Број привредних субјеката на територији општине Рача
Табела 4.

Број привредних друштава 

2017

01. Aктивних 77
02. Новооснованих 3

03. Брисаних /угашених 3

Извор података:Регионална привредна комора Шумадијског и Поморавског управног округа

(стање се односи на период 01.01 - 30.06.2017. године)
Табела 5.

Број предузетника 

2017
01. Aктивних 297
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01. Aктивних 297

02. Новооснованих 17
03. Брисаних /угашених 6

Извор података:Регионална привредна комора Шумадијског и Поморавског управног округа

(стање се односи на период 01.01 - 30.06.2017. године)
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Табела 6.
Спољно-трговинска размена привреде Рача за 9 месеци 2017. године

   

Спољно-трговинска размена општине Рача у мил.евра

Oпштина Укупан Извоз Индекс Увоз Инедекс СуфицитOпштина Укупан 
обим

Извоз Индекс
%

Увоз Инедекс
%

Суфицит

Рача    224,8      164,6   104,2        60,2   109,2     104,4

Извор података:Регионална привредна комора Шумадијског и Поморавског управног округа

За девет месеци 2017. године привреда општине Рача остварила је укупан обим 
спољнотрговинске размене у вредности од 224,8 милиона евра, од чега је извоз 164,6 
милиона са повећањем од 4,2%, а увоз 60,2 милиона евра са повећањем од 9,2% у односу на 
исти период претходне године. Суфицит привреде општине Рача износи 104,4 милиона евра.

Највећи део извоза реализован је у Словачку и Чешку Републику. Извоз од преко 100Највећи део извоза реализован је у Словачку и Чешку Републику. Извоз од преко 100
хиљада евра одвија се у Македонију, Француску, Кореју, Црну Гору и Немачку. Највећи део 
увоза реализован је из Кореје. Затим следи увоз из Чешке Републике, Швајцарске, Немачке, 
Кине.

1.3.2 Запосленост и зараде Табела 7.

Општина/град Србија
       -   Број запослених 2016.година 3000 2.009.785

- Број запослених у односу на укупан број - Број запослених у односу на укупан број 
становника - 2016.година у %    26,08 % 27,97%

- Просечна зарада без пореза и доприноса 
по запосленом РСД- децембар 2016

31.493 53.456

- Просечна зарада без пореза и доприноса 
по запосленом РСД- октобар 2017

32.371 46.879

Извор података: РЗС-саопштење ЗП20 број 059 од 10.03.2017.,
-саопштење ЗП14 број 16 од 25.01.2017.,

-саопштење ЗП број 318 од 24.11.2017.
Просечна месечна зарада по запосленом у Републици Србији-Параграф
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Табела 8

Запослени у општини по секторима делатностима
Привреда 2015 2016 Повећање/

смањење у 
периоду од 
12 месеци 

у %

Број 
запослених

% од 
укупног 

броја 
запослених

Број 
запослених

% од 
укупног 

броја 
запослених у %запослених запослених

Пољопривреда, 
шумарство и 
рибарство

25 0,62% 25 0,83 0,21

Прерађивачка 
индустрија

2391 59,52% 1453 48,43 -11,09

Снабдевање ел. 
енергијом, гасом 
и паром

34 0,85% 27 0,9 0,05

Снабдевање 28 0,7% 17 0,57 -0,13Снабдевање 
водом и 
управљање 
отпадним водама

28 0,7% 17 0,57 -0,13

Грађевинарство 52 1,29% 55 1,83 0,54

Трговина на 
велико и мало и 
поправка 
моторних возила

219 5,45% 257 8,57 3,12

Саобраћај и 37 0,92% 40 1,33 0,41Саобраћај и 
складиштење

37 0,92% 40 1,33 0,41

Услуге смештаја и 
исхране

19 0,47% 19 0,63 0,16

Информисање и 
комуникације

7 0,17% 6 0,2 0,03

Финансијске 
делатности и 
делатности 
осигурања

9 0,22% 8 0,27 0,05
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осигурања

Стручне, научне, 
иновационе и 
техничке 

30 0,75% 46 1,53 0,78
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делатности

Административне 
и помоћне 
услужне 
делатности

9 0,22% 17 0,57 0,35

Државна управа и 
обавезно 
социјално 
осигурање

142 3,53% 137 4,57 1,04

Образовање 161 4,01% 170 5,67 1,66

Здравствена и 
социјална заштита

96 2,39% 89 2,97 0,58

Уметност, забава 
и рекреација

14 0,35% 5 0,17 -0,18
и рекреација

Остале услужне 
делатности

20 0,5% 21 0,7 0,2

Регистровани 
индивидуални 
пољопривредници

724 18,02% 604 20,13 2,11

Укупно 4017 100% 3000 100% -1017

Извор података: РЗС „Саопштење бр. 59
* стање на дан 10.03.2017.године

           Укупан број запослених на територији општине Рача, стање на дан 10.03.2017. године 
је 3000. Од укупног броја запослених 1453 лице (48,43 %) је запослено у прерађивачкој 
индустрији, док је 170 лица (5,67%) запослено у образовању,  89 лица (2,97%) у здравственој 
и социјалној заштити, и 137 лица (4,57%) у државној управи и обавезном социјалном 
осигурању. У односу на податке из 2015. године приметно је смањење радника у сектору 
прерађивачке индустрије од -11,09%.

У табели бр. 8 нису наведени подаци о запосленима по секторима делатности у 
општини Рача за 2017. годину. У складу са дописом Репуличког завода за статистику, 
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општини Рача за 2017. годину. У складу са дописом Репуличког завода за статистику, 
Одељење статистике у Крагујевцу, број: 021-792/2017-IV-02-1, подаци о запослености по 
секторима делатности на нивоу општина и градова за 2017. годину нису доступни до марта
2018. године.           
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Запослени по секторима делатности                  
(стање на дан 10.03.2017. год.)

48,43

5,67
2,97 4,57

Прерађивачка индустрија

Образовање

Здравствена и социјална
заштита

Државна управа и обавезно
социјално осигурање

1.3.3 Подаци о тржишту рада и незапослености

Подаци о тржишту рада и незапослености                   Табела 9.

Подаци о тржишту рада и незапослености Рача
Укупан број незапослених лица пријављених на 
евиденцију НСЗ 2016.год.

1.021
евиденцију НСЗ 2016.год.
Укупан број незапослених лица пријављених на 
евиденцију НСЗ 2017.год.( октобар)

914

Повећање или смањење у периоду од децембар
2016. год.- октобар 2017.год.

10,48 % смањења

Укупан број дугороч но незапослених лица-
2016.година

712

Укупан број дугорочно незапослених   лица
октобар 2017

665

% дугорочно незапослених лица/укупан   број 
незапослених лица -2016

69,74%

% дугорочно незапослених лица/укупан   број 
незапослених лица –октобар 2017

72,76%
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незапослених лица –октобар 2017
                                                                                                                                     Извор података: НСЗ
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                                                                                                                                 Табела 10.

Рача/2016 Рача/2017*
Структура незапослених лица % 

- Млади до 30 година старости 27,23 % 27,02 %
- Од 30-50 година 39,96 % 40,59 %
- Од 50-65 година 32,81 % 32,39 %- Од 50-65 година 32,81 % 32,39 %
- 100% 100 %  

Извор података: НСЗ
* податак за октобар 2017. године 

   Табела 11.
Незапосленост по степену образовања

Рача /2016 Рача/2017*
Незапосленост по степену образовања 

- VII/VIII 4,8% 5,9%
- VI/1/2 2,74% 2,63%
- III-V 51,42% 50,66%- III-V 51,42% 50,66%
- I+II                41,04% 40,81%

Извор података: НСЗ 
* податак за октобар 2017. године 

Од укупног броја незапослених лица од 914 – податак из октобра 2017.године, 473

лица на евиденцији тржишта рада чине жене, или 51,75%. Највише их има са првим степеном          

(182) и четвртим степеном стручне спреме (140). Према годинама старости на евиденцији 

тржишта рада  највише има жена старосне доби од 50-54 година укупно 69, старосне доби од 

55-59 година укупно 59 и доби од 60-64 година,  укупно 18, што значи да је висок проценат 

жена у категорији теже запошљивих лица.
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2. СТАЊЕ НА ТРЖИШТУ РАДА

2.1. SWOT  анализа - Процена  ризика  и  потенцијала   тржишта  рада

S- снаге W- слабости
1. Повољан географски положај 

општине;
1. Присутан недостатак средстава 

за инвестирање у приватном општине;
2. Развијена прерађивачка 

индустрија ;
3. Разноликост делатности 

приватних послодаваца;
4. Национална Стратегија 

запошљавања  за период 2011 -
2020.година;

5. Национални акциони план 
запошљавања за 2017.годину

6. Расположива радна снага 
различитог профила;

7. Добра искуства са страним     

за инвестирање у приватном 
сектору;

2. Неусклађеност потреба привреде 
са образовним профилима;

3. Недовољна повезаност привреде,
образовања и НСЗ.

4. Ниска мобилност радне снаге;
5. Недостатак практичних знања по 

завршеној школи;
6. Висок удео старијих људи  у 

радној снази;
7. Недовољно активно удружење 

предузетника7. Добра искуства са страним     
инвеститорима;

8. Постојање Стратегија и Локалног 
савета за запошљавање;

предузетника
8. Одлив  кадрова

O-шансе T-претње

1. Издвајање већих средстава за 
мере активне политике
запошљавања;

2. Коришћење средстава  ЕУ 
фондова.

3. Улагања у пословну 

1. Присутна економска криза
2. Раст каматних стопа;
3. Недовољна заступљеност нових 

технологија 
4. Недостатак повољних кредита;

3. Улагања у пословну 
инфраструктуру;

4. Присуство страног капитала и 
страних инвестиција;

5. Организовање Сајмова 
запошљавања,

6. Програми подршке привреди од 
стране надлежних Министарства

7. Усвој ен Закон о улагањима 
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Резултати SWOT  анализе:

Као снаге општине Рача на пољу запошљавања и тржишта рада, препознате су 
географски положај, развијена прерађивачка индустрија, разноликост делатности приватних 
послодаваца, расположива радна снага различитих профила, добра искуства са различитим 
инвеститорима, постојање стратегија и акционих планова на националном и локалном нивоу.

Да се постојеће снаге ефикасније користе, потребно је:
� Промовисати инвестиционе потренцијале општине;
� Системски радити на подизању предузетничког духа код младих;
� Покренути од стране локалне самоуправе системске активности  за подршку 

активностима МСП-а;

Као слабости општине Рача на пољу запошљавања и тржишта идентификовани су 
недостатак средстава за инвестирање у приватном сектору, неусклађеност потреба привреде 
са образовним профилима, недовољна повезаност привреде, образовања и НСЗ, ниска 
мобилност радне снаге, недостатак практичних знања по завршеној школи; висок удео 
старијих људи  у радној снази, недовољно активно удружење предузетника , одлив  кадрова.

Локалним акционим планом запошљавања могуће је постићи напредак  у областима:Локалним акционим планом запошљавања могуће је постићи напредак  у областима:
� Системски радити на побољшању (пословне ) инфрастуктуре;
� Спроводити посебне програме ради повећања атрактивности локација за инвеститоре 

ван седишта општине;
� Континуирано реализовати курсеве који ће повећати шансу угоржених категорија 

незапослених;  
� Дефинисати  квалитетне програме преквалификације у сарадњи са свим 

заитересованима, одредити носиоце тих процеса;
� Утврдити услуге које могу  поспешити  рад привредних друштава на територији 

општине и организовати пружање истих;

Као шансе општине Рача на пољу запошљавања и тржишта рада препознате су 
издвајање већих средстава за мере активне политике запошљавања, коришћење  средстава  издвајање већих средстава за мере активне политике запошљавања, коришћење  средстава  
ЕУ фондова, улагања  у пословну инфраструктуру, присуство страног капитала и страних 
инвестиција, организовање Сајмова запошљавања, програми подршке привреди од стране 
надлежних Министарства.

Локалним акционим планом запошљавања планирају се следеће активности ради 
претварања шанси  у снаге на територији општине Рача:

� Обезбедити средства поред републичких средстава  и са општинског нивоа, која ће 
бити усмерена у суфинансирање програма или мера активне политике запошљавања 
које подржава надлежно министарство.

� Системски обезбедити привредним субјектима квалитетан приступ информацијама о 
доступним средствима ЕУ  

� Обезбедити ( техничку ) подршку за започи њање приватног бизниса;
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� Обезбедити ( техничку ) подршку за започи њање приватног бизниса;

Као опасности на пољу запошљавања и тржишта рада у општини Рача 
идентификовани су углавном могући макроекономски трендови који су ван контроле 
локалне самоуправе: недостатак повољних кредита за инвестиције, присутна економска 
криза, раст каматних стопа, недовољна заступљеност нових технологија.



Локални акциони план запошљавања општине Рача за 2018.годину

Локалним акционим планом запошљавања се планирају активности у складу са
капацитетима локалних самоуправа да утичу на ове процесе. Оно што се препознаје 
као потребно је:

� системски радити на умрежавању кадрова по привредним гранама (струковна 
удружења, кластери и сл...)

� остварити добру сарадњу и комуникацију са свим субјектима  и релевантним 
институцијама које креирају пословно окружење на државном нивоу.институцијама које креирају пословно окружење на државном нивоу.

2.2 Мере активне политике запошљавања које спроводи НСЗ

Мере активне политике запошљавања, којима се остварују циљеви ЛАПЗ- а, а спроводи 
их НСЗ су следеће:

1. Посредовање у запошљавању лица која траже запослење;
2. Професионална орјентација и саветовање о планирању каријере;
3. Субвенције за запошљавање незапослених лица из категорије теже запошљивих;
4. Подршка самозапошљавању;
5. Додатно образовање и обука;
6. Подстицаји за запошљавање корисника новчане накнаде за случај незапослености;
7. Јавни радови;7. Јавни радови;
8. Мере активне политике запошљавања за особе са инвалидитетом
9. Суфинансирање програма или мера активне политике запошљавања предвиђених 

локалним акционим плановима запошљавања
10. Друге мере усмерене ка запошљавању лица која траже запослење.

У оквиру спровођења мера активне политике запошљавања  присутне су следеће 
активности:
* обука за активно тражење посла;
* организовање Сајмова запошљавања;
* посете послодавцима у оквиру којих се добијају информације о активним мерама * посете послодавцима у оквиру којих се добијају информације о активним мерама 
запошљавања;
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3. СТРАТЕШКИ ЦИЉЕВИ И ПРОГРАМИ
АКТИВНЕ ПОЛИТИКЕ ЗАПОШЉАВАЊА

НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ РАЧА

Стратешки циљ 1.-  Развој људских ресурса

1) Програм : Програм подршке самозапошљавању
(СОР у оквиру Приоритетне осе I – Економски развој, посебни циљ-1.1. 2.Развијен 
МСП сектор и систем подршке бизнису);МСП сектор и систем подршке бизнису);

Стратешки циљ 2.- Створити повољне услове за повећање нивоа инвестиција у 
привреду општине Рача 
(СОР- у оквиру Приоритетне осе I – Економски развој, посебни циљ - 1.1.1.
Унапређење инвестиционе климе кроз активирање неискоришћених локација, и 
објеката, радних и комерцијалне зоне)

1) Програм : Програм израде планске документације 
(СОР  у оквиру Приоритетне осе I – Економски развој, посебни циљ - 1.1.1.
Унапређење инвестиционе климе кроз активирање неискоришћених локација, и 
објеката, радних и комерцијалне зоне);

2) Програм: Програм промотивних активности за привлачење инвестиција
(СОР у оквиру Приоритетне осе I – Економски развој, посебни циљ - 1.1.1.
Унапређење инвестиционе климе кроз активирање неискоришћених локација, и 
објеката, радних и комерцијалне зоне);

Стратешки циљ 3 .- Мере активне полититике запошљавање

1) Програм: Програми у партнерству са НСЗ: Субвенције за запошљавање 
незапослених лица из категорије теже запошљивих; Јавни радови;
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4. АКЦИОНИ ПЛАН ЗАПОШЉАВАЊА ЗА 2018. ГОДИНУ

Стратешки циљ 1.Стратешки циљ 1.

РАЗВОЈ ЉУДСКИХ РЕСУРСА

Број 
мере

Веза 
са 
СОР

Мера Партнери Финан
сијска 
средст
ва

Извори 
финансирањ
а

Индикатори

1.Програм: Програм подршке самозапошљавању (СОР  Програм 4 –приритет Економија 
и предузетништво)

Мера 
1.

1.1.1. Континуирано
реализовати 
едукацију  која 

-НСЗ
-ЦСР
-РРА

+ -Буџет  РС

Пројекти-

-Број учесника у 
преквалификацији 
и едукацију  која 

ће повећати 
шансу 
угрожених 
категорија 
незапослених на 
тржишту рада

-РРА
-ЛС
- МРЗБСП

Пројекти-
конкурси

и 
доквалификацији
-Број 
новооснованих 
предузећа из 
редова 
едукованих

Мера 
2.

1.1.2. Систематски 
радити на 
подизању 
предузетничког 
духа код младих

НСЗ, 
Канцеларија 
за младе, ЛС
МОС, 
Организације 

+ Пројектно 
финансирање

Број младих 
укључених у 
програм
Број младих  који 
покрену 

цивилног 
друштва

самостални 
бизнис

Мера 
3.

1.1.3. Јачање 
капацитета   
одељења за ЛЕР  
и Локалног 
савета за 
запошљавање са 
циљем 
унапређења 
система 
подршке 
бизнису

-НСЗ
-ЛС
-РРА
-надлежна 
министарства

+ -Пројектно 
финансирање

-Број обука  
запослених у 
ЛЕР-у и чланова  
ЛСЗ
-Број и врста 
предузетих акција
у  области 
запошљавања
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Стратешки циљ 2.

СТВОРИТИ ПОВОЉНЕ УСЛОВЕ ЗА ПОВЕЋАЊЕ НИВОА ИНВЕСТИЦИЈА У 
ПРИВРЕДУ  ОПШТИНЕ РАЧА

Број 
мере

Веза 
са 
СОР

Мера Партнери Финансиј
ска 
средства

Извори 
финансирања

Индикатори

1.Програм: Програм израде планске документације

Мера.
4.

1.1.1. Доношење 
планова детаљне 

-ЈЛС, 
-ОУ

+ Буџет РС, 
буџет ЛС, 

Усвојени ПДР за 
радне и 4. планова детаљне 

регулације за 
радне и 
комерцијалну 
зону

-ОУ буџет ЛС, 
пројектно 
финансирање

радне и 
комерцијалну 
зону

2.Програм: Програми промотивних активности за привлачење инвестиција

Мера 
5.

1.1.2. Промоција 
инвестиционих 
потенцијала 
општине 

-ЛС
-РРА, 
-
Министарст
во привреде
-РЕДАСП

+ Буџет ЛС, 
РРА
Буџет РС

Број активности, 
укупна висина 
средстава 
искоришћених за 
ову намену

-РЕДАСП
Мера 
6. 1.1.3.

Утврдити услуге 
које поспешују 
рад привредних 
друштава на 
територији 
општине и 
организовати 
пружање истих

-РРА
Општинска 
управа, 
одељење за 
ЛЕР
-Социјални 
партнери

- Пројектно 
финансирање 

-Број анкетираних 
предузећа 

- Број 
дефинисаних 
нових услуга
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Стратешки циљ 3.

МЕРЕ АКТИВНЕ ПОЛИТИКЕ ЗАПОШЉАВАЊА

Број 
мере

Веза 
са 

Мера Партнери Финансиј
ска 

Извори 
финансирања

Индикатори
мере са 

СОР
ска 
средства

финансирања

1.Програм :Програми у партнерству са другим субјектима : Јавни радови, Субвенције за 
запошљавање незапослених лица из категорије теже запошљивих
Мера 
7. Подстицати 

запошљавање 
теже запошљивих 
лица 
коришћењем 
субвенција за 
запошљавање          
( млади до 30 
година, старији 

НСЗ,
ЛС,

-надлежно 
министарств
о

1.080.000
динара 
Од чега из 
буџета 
општине
600.000,00
динара

Буџет РС
Буџет ЛС

Број нових 
радних места

година, старији 
од 50, ОСИ, деца 
без родитељског 
старања, и др. 
лица из 
категорије теже 
запошљивих  
лица у складу са 
Националним 
акционим планом 
запошљавања за 
2018.годину )

Мера 
8.

Стручна пракса НСЗ, ЛС + Буџет РС Број лица на 
стручној пракси

Мера  
9.

Јавни радови НЗС,  ЛС 2.700.000,00 
динара 
Од чега из 
буџета 
општине
1.500.000
динара

Буџет РС 
Буџет ЛС

Број лица 
ангажованих кроз 
јавне радове

Мера 
10.

Сајам 
Запошљавања

НСЗ + Буџет РС - Број 
незапослених  
лица која су  
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лица која су  
учествовала на 
сајму ,
- Број 
послодаваца који 
су учествовали на 
сајму
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5. ПЛАНИРАНЕ МЕРЕ ЗАПОШЉАВАЊА У 2018. ГОДИНИ

Општина Рача је Буџетом општине за 2018-у годину укупно издвојила 2.100.000,00 
динара у циљу спровођења мера активне политике запошљавања. Кроз анализу и процену 
потреба на терену а у сарадњи са НСЗ, имајући у виду искуства из претходног периода, као и 
кретања у привреди општине, утврђене су мере којим би се смањила незапосленост и 
задовољиле потребе послодаваца у смислу ангажовања радника, оспособљавање лица за задовољиле потребе послодаваца у смислу ангажовања радника, оспособљавање лица за 
самостално обављање посла, и др. Наведене мере имају за циљ смањење броја незапослених 
лица на територији општине Рача, смањење сиромаштва, а обухватају следеће програме: 

1. Субвенције за запошљавање незапослених лица из категорије теже запошљи вих-ради 
запошљавања незапослених лица из категорије теже зпошљивих у циљу заснивања радног 
односа

2. Јавни радови -у циљу радног ангажовања првенствено теже запошљивих незапослених 
лица и незапослених у стању социјалне потребе, ради очувања и унапређења радних 
способности незапослених, као и остваривања одређеног друштвеног интереса. 

1. СУБВЕНЦИЈЕ ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ НЕЗАПОСЛЕНИХ ЛИЦА ИЗ КАТЕГОРИЈЕ 1. СУБВЕНЦИЈЕ ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ НЕЗАПОСЛЕНИХ ЛИЦА ИЗ КАТЕГОРИЈЕ 
ТЕЖЕ ЗАПОШЉИВИХ

Послодавци који припадају приватном сектору, првенствено микро, 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.

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

1) млади до 30 година старости - без квалификација/са ниским квалификацијама или 
млади који посао траже дуже од 12 месеци и млади који су имали статус детета без 
родитељског старања; родитељског старања; 
2) старији од 50 година који имају статус вишка запослених;
3) Роми;
4) особе са инвалидитетом;  
5) радно способни корисници новчане социјалне помоћи;
6) дугорочно незапослени
10) жртве породичног насиља.

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 другу групу (у распону од 80% до 100% 
републичког просека) и остале јединице локалне самоуправе у које спада Општина Рача, 
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републичког просека) и остале јединице локалне самоуправе у које спада Општина Рача, 
износи 150.000,00 динара по кориснику. Наведени износи субвенције се за особе са 
инвалидитетом, радно способне кориснике новчане социјалне помоћи , младe до 30 година 
старости са статусом деце палих бораца и младе до 30 година старости који су имали/имају 
статус детета без родитељског старања и жртава породичног насиља увећавају за 20%, тако 
да износе 180.000,00 динара по кориснику.



Локални акциони план запошљавања општине Рача за 2018.годину

2. ЈАВНИ РАДОВИ 

Јавни радови се организују у циљу радног ангажовања првенствено теже запошљивих 
незапослених лица и незапослених у стању социјалне потребе, ради очувања и унапређења 
радних способности незапослених, као и остваривања одређеног друштвеног интереса. 

У укупном броју незапослених лица укључених у програм јавних радова најмање 70% 
незапослених лица треба да припада следећим категоријама:незапослених лица треба да припада следећим категоријама:

1) радно способни корисници новчане социјалне помоћи; 
2) Роми; 
3) лица без квалификација/са ниским квалификацијама; 
4) вишкови запослених;
5) дугорочно незапослена лица која траже посао дуже од 18 месеци;
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: исплату накнаде за обављен посао незапосленим 
лицима укљученим у јавне радове (у висини од 18.000,00 динара по лицу на месечном 
нивоу), накнаду трошкова доласка и одласка са рада незапослених лица (максимално до 
2.000,00 динара по лицу за сваки месец ангажовања), накнаду трошкова спровођења јавних 
радова (максимално до 2.000,00 динара по лицу једнократно, у зависности од трајања јавног радова (максимално до 2.000,00 динара по лицу једнократно, у зависности од трајања јавног 
рада) и, у случају потребе за организовањем обуке, накнаду трошкова обуке (у једнократном 
износу од 1.000,00 динара по лицу које је завршило обуку) . 

У зависности од врсте и сложености послова које обухвата јавни рад, за спровођењ е 
одређених јавних радова, може се организовати обука, по интерном програму послодавца 
или програму образовне установе. По завршетку обуке лицу се издаје потврда о стеченим 
компетенцијама.

У 2018. години организоваће се јавни радови у области социјалних и хуманитарних 
делатности, одржавања и обнављања јавне инфраструктуре и одржавања и заштите животне 
средине и природе. Јавни радови могу се организовати и за област културе на којима се 
искључиво ангажују особе са инвалидитетом. 

Право учествовања у поступку организовања јавних радова имају органи јединица Право учествовања у поступку организовања јавних радова имају органи јединица 
локалне самоуправе, јавне установе и јавна предузећа, привредна друштва, предузетници, 
задруге и удружења.

Реализацијом Локалног акционог плана за запошљавање на територији општине Рача 
за 2018. годину допринело би се активном решавању проблема незапослености у нашој 
општини. 

Спровођење мере Субвенције за запошљавање незапослених лица из категорије теже 
запошљивих имало би одређени значај за општину Рача у смислу повећања броја запослених, 
смањење броја незапослених на евиденцији НСЗ. Истовремено то би представљало подршку 
послодавцима који имају потребу за ангажовањем већег броја радника кроз неку од горе 
наведених мера, као и активније учешће локалне самоуправе у развоју микро, малих и 
средњих предузећа.

Програм јавних радова је у претходним годинама показао изузетну одрживост чиме се 
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Програм јавних радова је у претходним годинама показао изузетну одрживост чиме се 
постижу вишеструки ефекти, кроз радно ангажовање теже запосливих група лица, а уједно се 
остварује изузетна корист за друштвену заједницу кроз програме помоћи у кући старим и 
немоћним лицима, уређење града и јавних површина итд. 

За реализацију овог програма из средстава локалне самоуправе, планирано је укупно 
2.100.000,00 динара, док се од ресорног министарства очекује подршка овом програму у 
износу који зависи од програма и расписаних конкурса НСЗ.
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6. ПРАЋЕЊЕ, ОЦЕНА И  ИЗВЕШТАВАЊЕ
О РЕАЛИЗАЦИЈИ ЛАПЗ-А

Праћење, оцену и извештавање о реализацији Локалног акционог плана запошљавања 
вршиће Савет за запошљавање општине Рача, који је основан Решењем Скупштине општине 
Рача („Службени Гласник општине Рача, број: 07/2009 и 19/2016). Савет ће вршити праћење Рача („Службени Гласник општине Рача, број: 07/2009 и 19/2016). Савет ће вршити праћење 
реализације мера предвиђених Локалним акционим планом запошљавања и припремити 
извештај о реализацији Акционог плана, степену остварених резултата и постигнутим 
ефектима.

Табела 12.
Табела праћења и оцене реализације ЛАПЗ

Мера/активност Индикатор Временски 
оквир Одговорност

- потписивање споразума о 
сарадњи са НСЗ -потписан споразум Јун ЈЛС и НСЗ

- расписано xy ЈЛС и НСЗ
- расписивање јавних позива - расписано xy

јавних позива Јул 
ЈЛС и НСЗ
(уз учешће

ЛСЗ)
- укупан број лица по 
поднетим захтевима који су 
у поступку одлучивања (по 
мерама)

- xy лица (по 
мерама) Август ЈЛС и НСЗ

- одлучивање по захтевима - xy захтева 
одобрено Август 

ЈЛС и НСЗ
(уз учешће 

ЛСЗ)

- укупно укључена лица у 
мере

- xy лица у мерама 
(по мерама и 
циљним групама)

Септембар - , 
праћење на 

месечном нивоу 
док мера траје

ЈЛС и НСЗ
(ЛСЗ)циљним групама) док мера траје

- укупан број лица која су 
завршила меру

- xy лица у мерама 
(по мерама и 
циљним групама)

По завршетку 
мере

ЈЛС и НСЗ
(ЛСЗ)

- ефекат мере на 
запошљавање (бруто ефекат)

- xy лица запослено
(по мерама и 
циљним групама)

6 месеци по 
изласку из 

мере/уговорне 
обавезе

НСЗ
(ЛСЗ)

- утрошак средстава
- утрошак 
средстава по 
мерама

Након 
реализације свих 

финансијских 
обавеза

ЈЛС и НСЗ

Након завршетка 
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- анализа успешности ЛАПЗ - израђена анализа Након завршетка 
мера ЛАПЗ ЛСЗ

- припрема извештаја о 
реализацији ЛАПЗ

- извештај 
припремљен и 
верификован

У првом 
кварталну 

наредне године 
за претходну

ЛСЗ
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- прикупљање података за 
припрему ЛАПЗ

- подаци 
идентификовани, 
прикупљени, 
анализирани и 
инкорпорирани у 
ЛАПЗ

континуирано ЛСЗ

- израђен Нацрт 

- израда нацрта ЛАПЗ и 
давање инпута за припрему 
локалног буџета

- израђен Нацрт 
ЛАПЗ
- пројектован 
потребан износ 
средстава саставни 
део Нацрта буџета 
ЈЛС

новембар ЛСЗ

- израда Предлога ЛАПЗ и 
усвајање - усвојен ЛАПЗ децембар-јануар ЛСЗ и ЈЛС

Овај план објавити у „Службеном гласнику општине Рача “.

СКУПШТИНА  ОПШТИНЕ РАЧА

Број: 020-16/2018-I-01                                   ПРЕДСЕДНИК 
Дана: 13.02.2018. године.                                           СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ РАЧА
                                                                                                      Душан Ђоковић 

План  доставити:План  доставити:

- Националнoj служби за запошљавање-Филијала Каргујевац, испостава Рача;
- Начелнику Општинске управе општине Рача;
- Архиви.
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