
    СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ НОВИ БЕЧЕЈ 
 

Број 13                                               Нови Бечеј 29.04.2021. године                                        година LV 
 

ОПШТИ ДЕО 
 
1. На основу члана 63. Статута општине Нови Бечеј (''Службени лист општине Нови Бечеј'', број 6/2019), а у 
вези са чланом 41. Закона о запошљавању и осигурању за случај незапослености (Сл. гласник РС 
бр. 36/09, 88/10, 38/15, 113/17 - др. закон, 113/17), а након усвојеног Извештаја о спроведеној Јавној 
расправи о нацрту Локалног акционог плана запошљавања у општини Нови Бечеј за период од 2021.-2023. 
године број: III  02-400-38/2021-1 од 26.04.2021. године и прибављеног позитивног мишљења Локалног 
савета за запошљавање број: I 01-06-1/2021-11-1 од 28.04.2021. године,  Председник општине Нови Бечеј 
дана 29.04.2021. године доноси следећу 

 
О Д Л У К У 

 
I 

Усваја се Локални акциони план запошљавања у општини Нови Бечеј за период од 2021.-2023. године, који 
је израдила Општинска управа Нови Бечеј, Стручни тим за израду Локалног акционог плана запошљавања у 
општини Нови Бечеј за период од 2021.-2023. године, а на који је Локални савет за запошљавање општине 
Нови Бечеј даo позитивно мишљење.  
 
Локални акциони план запошљавања у општини Нови Бечеј за период од 2021.-2023. године прилаже се уз 
ову Одлуку и чини њен саставни део. 
 

II 
Ову Одлуку и Локални акциони план запошљавања у општини Нови Бечеј за период од 2021.-2023. године 
објавити у ''Службеном листу општине Нови Бечеј''. 
 

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ НОВИ БЕЧЕЈ 
 

Број: I 01-10-1/2021/1         Председник   
Дана: 29.04.2021. године        Општине Нови Бечеј 
   Н о в и   Б е ч е ј         Саша Максимовић с.р. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://we2.cekos.com/ce/index.xhtml?&file=f66273&action=propis&path=06627301.html&domen=0&mark=false&tipPretrage=1&tipPropisa=1&domen=0&mojiPropisi=false&groups=-%40--%40--%40--%40--%40-
http://we2.cekos.com/ce/index.xhtml?&file=f78114&action=propis&path=07811401.html&domen=0&mark=false&tipPretrage=1&tipPropisa=1&domen=0&mojiPropisi=false&groups=-%40--%40--%40--%40--%40-
http://we2.cekos.com/ce/index.xhtml?&file=f110504&action=propis&path=11050401.html&domen=0&mark=false&tipPretrage=1&tipPropisa=1&domen=0&mojiPropisi=false&groups=-%40--%40--%40--%40--%40-
http://we2.cekos.com/ce/index.xhtml?&file=f131170&action=propis&path=13117001.html&domen=0&mark=false&tipPretrage=1&tipPropisa=1&domen=0&mojiPropisi=false&groups=-%40--%40--%40--%40--%40-
http://we2.cekos.com/ce/index.xhtml?&file=f131185&action=propis&path=13118501.html&domen=0&mark=false&tipPretrage=1&tipPropisa=1&domen=0&mojiPropisi=false&groups=-%40--%40--%40--%40--%40-


29. април 2021.                          Службени лист општине Нови Бечеј                  Број: 13          2 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

ЛОКАЛНИ АКЦИОНИ ПЛАН ЗАПОШЉАВАЊА  
ОПШТИНЕ НОВИ БЕЧЕЈ ЗА ПЕРИОД ОД 2021. ДО 2023. ГОДИНЕ 
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УВОД 
 

Локални акциони план запошљавања за период од 2021. године до 2023. године општине Нови 
Бечеј (у даљем тексту: ЛАПЗ) представља документ јавне политике који се доноси ради 
операционализације и остваривања општег и посебних циљева предвиђених Стратегијом запошљавања 
у Републици Србији за период од 2021. до 2026. године („Службени гласник РС”, број 18/21).  

ЛАПЗ дефинише приоритете и циљеве политике запошљавања, чије је остваривање условљено 
реализацијом програма и мера активне политике запошљавања и активностима и интервенцијама у 
секторским политикама од значаја и утицаја на област политике запошљавања, како би се постигло 
одрживо повећање запослености.  

Правни основ за утврђивање ЛАПЗ представља Закон о запошљавању и осигурању за случај 
незапослености (“Службени гласник РС”, бр. 36/09, 30/10 - др. закон, 88/10, 38/15 и 113/17) и 
Стратегија запошљавања у Републици Србији за период од 2021. до 2026. године („Службени гласник 
РС”, број 18/21).  

Активности чија је реализација планирана за период од 2021. године до 2023. године 
представљају наставак процеса започетих у претходном периоду и усмерене су ка достизању општег 
циља политике запошљавања који се односи на успостављање стабилног и одрживог раста 
запослености у општини Нови Бечеј заснованог на знању и достојанствеом раду. 

У складу са основним циљем политике запошљавања, стратешким и реформским документима 
од значаја и утицаја на политику запошљавања, уз уважавање карактеристика националног тржишта 
рада, утврђени су следећи приоритети политике запошљавања у 2020. години:  

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 
 
Приоритети политике запошљавања за период од 2021. године до 2023.године произашли су из 

реалних потреба и део су стратешких опредељења и средњорочних циљева, тако да неће бити у 
потпуности реализовани за период од 2021. године до 2023. године. Ипак, неопходно је наставити са 
реализацијом активности које се на њих односе како би се у наредним годинама достигли жељени 
резултати.  

 
Приоритети политике запошљавања за период од 2021. године до 2023. године у општини Нови 

Бечеј су:  
- Програм јавних радова; 
- Субвенција за самозапошљавање; 
- Субвенција за запошљавање незапослених лица из категорије теже запошљивих. 

 
Извор података 
 

Приликом израде Локалног акционог плана запошљавања за период од 2021. године до 2023. 
године општине Нови Бечеј коришћени су подаци из Стратегије запошљавања у Републици Србији за 
период од 2021. до 2026. године („Службени гласник РС”, број 18/21), Акционог плана за период од 
2021. године до 2023. године за спровођење Стратегије запошљавања у Републици Србији за период од 
2021. до 2026. Године („Службени гласник РС”, број 30/21),Националне службе за запошљавање, 
Републичког завода за статистику, као и подаци из Стратегије одрживог развоја општине Нови Бечеј, 
Просторног плана општине Нови Бечеј и подаци других институција, организација и извора. 

 
ПРОФИЛ ОПШТИНЕ НОВИ БЕЧЕЈ 

 
Географски подаци 
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Општина Нови Бечеј спада у ред потиских општина, налази се у самом центру Војводине и једна је 
од пет општина Средњобанатског региона.Општина се простире на површини од 609 km2 и чине је четири 
насељена места: Нови Бечеј, Ново Милошево, Кумане и Бочар, док по развијености спада у трећу категорију 
развијености јединице локалне самоуправе према Уредби о утврђивању јединствене листе развијености 
региона и јединица локалне самоуправе.  

 
Слика 1. Мапа насељених места 

 
 
 
 
 
Иако је претежно пољопривредна општина, поред 
пољопривреде, носиоци привредног развоја су: 
грађевинска индустрија, текстилна индустрија, 
металургија и обрада металa, a у последње време и 
туризам. 

 
 
 
 
 

 
Табела 1.Укупна површина подручја Просторног плана општине Нови Бечеј и број становника 
сваког насељеног места у општини Нови Бечеј према попису из 2011. године 
 

НАСЕЉА БРОЈ СТАНОВНИКА ПОВРШИНА (Ха) 

НОВИ БЕЧЕЈ 13 133 28 238 

НОВО МИЛОШЕВО 6 020 17 491 

КУМАНЕ 3 284 10 147 

БОЧАР 1 488 4 982 

УКУПНО 23 925 60 860 

 
Поред међународног пловног пута реке Тисе, Нови Бечеј је каналском мрежом повезан саДунавом 

код Бездана и Беле Цркве. Кроз сва насељена места у општини пролази железничка пруга која, преко 
Панчева, Зрењанина и Кикинде, повезује Београд са Темишваром, а преко Суботице са Сегедином. Такође, 
кроз општину пролази регионални пут I реда који повезује Нови Сад са Кикиндом и даље Румунијом, као и 
регионални путеви II реда Нови Бечеј – Зрењанин – Београд и Нови Бечеј – Башаид – Нова Црња 
(Румунија). Индустријске зоне у општини су лоциране тако да поред сваке пролази железничка пруга и 
један од путева ка Румунији, а оне у насељу Нови Бечеј су наслоњене на каналску мрежу. 

 
Демографски подаци 
 

На основу података Републичког завода за статистику, а према попису становништва из 
2011.године, број становника на територији општине Нови Бечеј је 23925, док просечна старост 
становништва износи 42,5 година (40,5 код мушкараца и 44,5 код жена) 
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Такође, процене броја становника засноване су на резултатима пописа становништва и на резултатима 
обраде статистике природних и механичких миграција становништва. На основу тих података можемо 
уочити тренд депопулације, односно смањење броја становника у претходних осам година. 
 
Графикон 1.  и табела 1. 
Тренд смањења процењеног броја становника у претходном периоду (период од 2011. до 2019. 
године)  у општини Нови Бечеј 
 
 
 

 

Општина Нови Бечеј је мултиетничка средина, те састав становништва чине припадници 20 нација, 
од чега су најбројнији Срби, Мађари и Роми, што се према пописима становништва може приказати 
Графиконом 2. 
 
Графикон 2. 
Етнички састав становништва према попису становништва из 1991., 2002., 2011. године у 
општини Нови Бечеј 
 

 
 
 

СТАЊЕ ПРИВРЕДЕ И ПЕРСПЕКТИВЕ ЕКОНОМСКОГ РАЗВОЈА 
 
Према Стратегији одрживог развоја општине Нови Бечеј, пољопривредно земљиште је један од основних и 
најзначајнијих природних ресурса којим располаже општина Нови Бечеј. Пољопривредно земљиште, 
односно пољопривредна производња, треба у будућности да остане окосница и носилац економског и 
друштвеног развоја општине, јер 78,41%, укупне површине територије општине Нови Бечеј, представља 
пољопривредно земљиште.Податак да општина Нови Бечеј располаже са укупно 54.025 ха пољопривредног 
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земљишта и да има oко 2.100 регистрованих пољопривредних газдинстава, указује да се тренутно у 
општини Нови Бечеј више од 1/3 становништва бави пољопривредом. 

Развој малих и средњих предузећа је један од основних развојних опредељења општине, како због 
стварања услова за брже запошљавање и пораст прихода локалног становништва, тако и због потреба и 
могућности активирања локалног сировинског потенцијала и квалификоване радне снаге.Плански основ 
насеља задржан је од настанка па до данашњих дана.Природни услови не представљају, ни код једног 
насеља у општини, ограничавајући фактор у погледу како досадашњег, тако и будућег просторног развоја. 

Треба напоменути да је у последњих пар година општина уложила значајна средства у опремање 
индустријских зона и да се виде резултати ових инвестиција, изградњом неколико индустријских објеката, 
што је значајна подршка малим и средњим предузећима и предузетништву- секторукоји представља 
највиталнији и економски најефикаснији део привреде и 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. 
 

АНАЛИЗА СТАЊА НА ТРЖИШТУ И КАТЕГОРИЈЕ ТЕЖЕ ЗАПОШЉИВИХ ЛИЦА 
  
Анализа стања на тржишту рада 
 

На евиденцији Националне службе за запошљавање у општини Нови Бечеј, закључно са 31.мартом 
2021.године, је укупно 1825 незапослених лица, од тога 973 особа женског пола. На основу претходног 
радног искуства, укупно 1069 особа први пут тражи запослење, односно нема радног искуства, док је 756 
особа раније било радно ангажовано. Уколико се осврнемо на податак о броју назапослених особа са 
инвалидитетом, укупан број је 65, а од тога су 25 жене, док је незапослених лица ромске националности 
309, а од тог броја је 165 особа женског пола. Табеларни приказ (Табела 1.) представља број незапослених 
лица према полу, претходном радном искуству, инвалидности и националности у односу на степен стручне 
спреме, као и број незапослених лица према држављанству у односу на степен стручне спреме (Табела 2.).  
 

 Незапослена лица Претходно радно искуство Особе са 
инвалидитетом 

   Роми 

Први пут траже 
запослење/ 

без радног искуства 

Били у радном 
односу/ радно 
ангажовани 

 

 

 

 

 

Укупно 

Укупно  Жене Укупно Жене Укупно Жене Укупно Жене Укупно   Жене 

 

1825 

 

973 

 

1069 

 

624 

 

756 

 

349 

 

65 

 

25 

 

309 

 

165 

I степен стручне 
спреме 1033 557 688 412 345 145 33 16   290       157 

II степен 
стручне спреме 68 22 35 16 33 6 6 2            2           0 

III степен 
стручне спреме 339 143 150 65 189 78 17 4   11           5 
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Табела 1. Незапослена лица по полу, радном искуству, инвалидности и националности у односу 
на степен стручне спреме 
 

 

 

IV степен 
стручне спреме 290 192 132 91 158 101 8 3    6            3 

V степен стручне 
спреме 3 1 1 1 2 0 0 0     0           0 

VI-1  степен 
стручне спреме 15 11 2 0 13 11 1 0     0           0 

VI-2  степен 
стручне спреме 20 15 19 14 1 1 0 0     0           0 

VII-1 степен 
стручне спреме 57 32 42 25 15 7 0 0    0            0 

 Незапослена 
лица 

Држављанство 

Република 
Србија Избеглице Интерно 

расељена лица Страни држављани 

 

Укупно 

Укупно Жене Укупно Жене Укупно Жене Укупно Жене Укупно Жене 

1825 973 1811 965 0 0 12 6 2 2 

I степен 
стручне 
спреме 

1033 557 1023 551 0 0 8 4 2 2 

II степен 
стручне 
спреме 

68 22 68 22 0 0 0 0 0 0 

III степен 
стручне 
спреме 

339 143 338 143 0 0 1 0 0 0 

IV степен 
стручне 
спреме 

290 192 287 190 0 0 3 2 0 0 

V степен 
стручне 
спреме 

3 1 3 1 0 0 0 0 0 0 

VI-1  степен 
стручне 

15 11 15 11 0 0 0 0 0 0 
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Табела 2. Незапослена лица према држављанству у односу на степен стручне спреме 

У поређењу са ранијим периодом, квалификациона структура незапослених лица се разликује, у смислу да 
је раније однос незапослених неквалификованих лица са I и II степеном стручне спреме био приближно 
једнак укупном броју незапослених лица која имају високу, вишу и средњу школу. У 2019. години овај однос 
је измењен, те неквалификована лица обухватају више незапослених са евиденције НСЗ у односу на остала 
лица (са одређеним степеном школске спреме) (Табела 3.). 
Када се посматра старосна структура незапослених, уочава се пораст броја незапослених код свих 
старосних категорија сем у случају лица од 15 до 19 година на евиденцији НСЗ, што имплицира да је 
неопходно што више укључивати старије групе незапослених у мере активне политике запошљавања.  
(Табела 4.). 
  
 

Табела 3. Незапослена лица према                    Табела 4. Незапослена лица према  
          степену стручне спреме  и полу                          старости и полу 

спреме 

VI-2  степен 
стручне 
спреме 

20 15 20 15 0 0 0 0 0 0 

VII-1 степен 
стручне 
спреме 

 

57 32 57 32 0 0 0 0 0 0 

НЕЗАПОСЛЕНА ЛИЦА ПРЕМА 
СТЕПЕНУ СТРУЧНЕ СПРЕМЕ И 

ПОЛУ 

 Укупно 

 
1825 

Жене 

 
973 

I 
Укупно 1033 

Жене 557 

II 
Укупно 68 

Жене 22 

III 
Укупно 339 

Жене 143 

IV 
Укупно 290 

Жене 192 

V Укупно 3 
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Табела 5. Незапослена лица према трајању 
незапослености    
 
 

Жене 1 

VI-1 
Укупно 15 

Жене 11 

VI-2 
Укупно 20 

Жене 15 

VII-1 
Укупно 57 

Жене 32 

VII-2 
Укупно 0 

Жене 0 

VII-2 
Укупно 0 

Жене 0 

НЕЗАПОСЛЕНА ЛИЦА ПРЕМА 
СТЕПЕНУ СТАРОСТИ И ПОЛУ 

 Укупно 

 
1825 

Жене 

 
973 

15-19 
Укупно  80 

Жене 52 

20-24 
Укупно 144 

Жене 80 

25-29 
Укупно 217 

Жене 129 

30-34 
Укупно 196 

Жене 117 

35-39 
Укупно 202 

Жене 113 

40-44 
Укупно 206 

Жене 107 

45-49 
Укупно 178 

Жене 91 

50-54 
Укупно 175 

Жене 94 

55-59 
Укупно 263 

Жене 137 

60-65 
Укупно 164 

Жене 53 

НЕЗАПОСЛЕНА ЛИЦА ПРЕМА 
ТРАЈАЊУ НЕЗАПОСЛЕНОСТИ 

 Укупно 

 
1825 

Жене 

 
973 

До 3 
месеца 

Укупно  332 

Жене 170 
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Код дужине чекања за запослење, највеће је учешће 
незапослених који чекају на запослење мање од три месеца, док 
је евидентиран и повећан број лица који на запослење чекају 
између једне и две године, као и преко десет година па навише-
дуготрајна незапосленост у односу на податке из претходних 
година. Међутим, значајно је смањење броја незапослених лица 
на евиденцији НСЗ која чекају на запослење девет до дванаест 
месеци. (Табела 5). 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Категорије теже запошљивих лица 

 
Према евиденцији Националне службе за запошљавање за претходних пет година, уочава се да је број теже 
запошљивих лица повећан у 2020. години и првом тромесечју 2021. године, у односу на претходни период. 
На основу табеларних приказа (Табела 6, Табела 7, Табела 8, Табела 9, Табела 10) уочљив је пораст броја 
незапослених у већини наведених категорија теже запошљивих лица, што говори у прилог да су мере 
активне политике запошљавања неопходне, те да их је потребно спроводити континуирано у складу са 
потребама локалне заједнице.  
 
Табела 6. Преглед броја незапослених лица по полу и циљним групама (лица која први пут 
траже запослење/без радног искуства, лица која су била у радном односу, лица која спадају у 
угрожене категорије, млади до 30 година старости и особе са инавлидитом) од 2016. до 
2021.године (закључно са 31.03.2021. год.) 
 
 

 

 

 

Незапослена лица Претходно радно искуство Укупан 
број лица 

који 
спадају у 
угрожене 

Млади  

(до 30 
година 

старости) 

 

Први пут 
траже 

запослење/ 

без радног 

Били у 
радном 
односу/ 

радно 

Особе са 
инвалидитетом 

3-6 
месеци 

Укупно 196 

Жене 97 

6-9 
месеци  

Укупно 131 

Жене 79 

9-12 
месеци 

Укупно 58 

Жене 33 

1-2 
године 

Укупно 261 

Жене 131 

2-3 
године 

Укупно 208 

Жене 106 

3-5 
година 

Укупно 162 

Жене 91 

5-8 
година  

Укупно 177 

Жене 99 

8-10 
година 

Укупно 82 

Жене 48 

Преко 
10 

година 

Укупно 218 

Жене 119 
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Година 

искуства ангажовани категорије 

Ук. Жена Ук. Жене Ук. Жене Ук. Жене  Ук.     Жене 

2016. 2532 1217 779 430 1753 787 2452  707 350   92           32 

2017. 1998 968 637 352 1361 616 1926 475 233   83           29 

2018. 1435 689 465 257 970 432 1363 336 167   69           22 

2019. 1290 558 685 334 605 224 1260 294 126   62           22 

2020. 1465 722 863 471 602 251 1455 336 182   58           21 

2021. 1825 973 1069 624 756 349 1814 441 261   65           25 

 
 
Табела 7. Преглед броја незапослених лица по полу и циљним групама (дугорочно 
незапослени, корисници новчане накнаде у случају незапослености, технолошки вишкови, 
технолошки вишкови старији од 55 година)од 2016. до 2021. године (закључно са 31.03.2021. 
год.) 
 

 

 

ГОДИНА 

Дугорочно 

незапослени 

Корисници новчане 
накнаде 

у случају 

незапослености 

     Технолошки 

        вишкови 

Технолошки вишкови 
старији од 55 година 

 Ук. Жене Ук. Жене           Ук. Жене Ук. Жене 

2016. 1657 828 41 15 141 70 37 13 

2017. 1395 685 63 27 111 55 28 8 

2018. 825 391 36 20 68 42 20 10 

2019. 730 313 18 4 55 23 22 9 

2020. 927 453 24 10 49 22 17 8 

2021. 1108 594 33 22 56 32 20 13 

 

Табела 8. Преглед броја незапослених лица по полу и циљним групама (самохрани родитељи, 
оба родитеља незапослена, интерно расељена лица, избеглице) од 2016. до 2021. године 
(закључно са 31.03.2021. год.) 
 

 

 

ГОДИНА 

Самохрани 
родитељи 

Оба незапослена 
родитеља 

Интерно расељена лица Избеглице 

 Ук. Жене Ук. Жене           Ук. Жене Ук. Жене 
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2016. 181 146 942 442 11 6 0 0 

2017. 112 93 127 41 8 3 1 0 

2018. 77 61 71 25 12 5 0 0 

2019. 64 49 41 12 9 5 1 0 

2020. 64 50 40 16 9 4 0 0 

2021. 75 60 45 20 12 6 0 0 

 
 

Табела 9. Преглед броја незапослених лица по полу и циљним групама (корисници новчане 
социјалне помоћи, деца из хранитељских породица, Роми, повратници из затвора ) од 2016. до 
2021. године (закључно са 31.03.2021. год.) 
 

 
 

 

ГОДИНА 

Корисници 
новчане социјалне 

помоћи 

Деца из 
хранитељских 

породица 

Роми Повратници из затвора 

 Ук. Жене Ук. Жене           Ук. Жене Ук. Жене 

2016. 683 320 2 1 291 133 13 2 

2017. 727 323 2 2 256 121 8 1 

2018. 445 176 1 1 214 92 8 2 

2019. 426 167 0 0 197 81 3 0 

2020. 504 236 0 0 261 128 3 0 

2021. 620 319 0 0 309 165 4 0 
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Табела 10. Преглед броја незапослених лица по полу и циљним групама од (жртве породичног 
насиља, лица без школе или са непотпуном основном школом, избеглице)од 2016. до 2021. 
године (закључно са 31.03.2021. год.) 
 
 

 

 

ГОДИНА 

Жртве породичног 
насиља 

Жртве трговине 
људима 

Лица без школе или са 
непотпуном основном 

школом 
Остале угрожене категорије 

 Ук. Жене Ук. Жене Ук. Жене Ук. Жене 

2016. 1 1 0 0 461 217 454 186 

2017. 1 1 0 0 415 196 788 349 

2018. 0 0 0 0 314 136 656 288 

2019. 0 0 0 0 289 124 734 295 

2020. 1 1 0 0 340 167 889 423 

2021. 1 1 0 0 409 215 1153 595 

 
 
Графикон 3. Однос укупног броја незапослених лица и укупног броја назапослених особа 
женског пола у последњих пет година 
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МЕРЕ И ПРОГРАМИ АКТИВНЕ ПОЛИТИКЕ ЗАПОШЉАВАЊА 
ОПШТИНЕ НОВИ БЕЧЕЈ ЗА ПЕРИОД ОД 2021. ДО 2023. ГОДИНЕ 

 
У складу са програмом Акционог плана за период од 2021. до 2023. године за спровођење 

Стратегије запошљавања у Републици Србији за период од 2021. до 2026. године, којим су предвиђене мере 
и програми активне политике запошљавања које ће бити субвенционисане кроз суфинансирање из буџета 
Републике Србије и буџета Oпштине Нови Бечеј, Локални савет за запошљавање општине Нови Бечеј 
предлаже финансирање следећих програма: 
 
1) Јавни радови – организују се у циљу радног ангажовања теже запошљивих незапослених лица и 
незапослених у стању социјалне потребе, ради очувања и унапређења радних способности незапослених, 
као и осваривања одређеног друштвеног интереса; 
2) Подршка самозапошљавању – обухвата стручну помоћ и средства у виду субвенције за 
самозапошљавање и одобрава се ради оснивања радње, задруге или другог облика предузетништва, као и 
за оснивање привредног друштва уколико оснивач заснива у њему радни однос. 
3) Субвенција за запошљавање незапослених лица из категорије теж е запошљивих  – 
подразумева финансијски подстицај, у једнократном износу, послодавцима из приватног сектора, за 
запошљавање незапослених лица из категорије теже запошљивих. 
 
1) Јавни радови  
 
Јавни радови се организују у складу са Акционим планом за период од 2021. до 2023. године за спровођење 
Стратегије запошљавања у Републици Србији за период од 2021. до 2026. године, а 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. По завршетку обуке лицу се 
издаје интерна потврда о стеченим компетенцијама или јавно призната исправа уколико је обуку 
реализовао ЈПОА.  
Јавни радови се организују у области: 

1. социјалне заштите и хуманитарног рада, 
2. одржавања и обнављања јавне инфраструктуре, 
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3. одржавања и заштите животне средине и природе. 
Право учествовања у поступку организовања јавних радова имају органи аутономне покрајине и органи 
јединица локалне самоуправе, јавне установе и јавна предузећа, привредна друштва, предузетници, задруге 
и удружења. 

 
Локални акциони план запошљавања општине Нови Бечеј предвиђа средства за ангажовање до 

40(четрдесет) корисника на јавним радовима у трајању од 4 месеца.  
Укупна потребна средства за реализацију ове мере активне политике запошљавања износе 

6.000.000,00 динара.  
С обзиром на то да је Општина Нови Бечеј за реализацију ове мере планирала средства у износу од 

3.000.000,00 динара (50.00%), очекује се, у оквиру суфинансирања мера и програма локалних 
самоуправа, да Национална служба за запошљавање обезбеди 3.000.000,00 динара. 
 
2) Подршка самозапош љавању 
 
Подршка самозапошљавању обухвата стручну помоћ и средства у виду субвенције за самозапошљавање. 
Стручна помоћ коју може да оствари незапослени који се самозапошљава састоји се од информативних и 
саветодавних услуга, обуке за развој предузетништва, као и подршке у првој години пословања која се 
реализује кроз менторинг програм и специјалистичке обуке у НСЗ.  
Средства за самозапошљавање у 2021. години одобравају се незапосленом лицу у виду субвенције, у 
једнократном износу од 250.000,00 динара по кориснику ради оснивања радње, задруге, или другог 
облика предузетништва, као и за оснивање привредног друштва уколико оснивач заснива у њему радни 
однос. 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.  

 
Приоритети за самозапошљавање ће бити производне делатности које су дефицитарне и неопходне у 
општини Нови Бечеј према мишљењу Локалног савета за запошљавање општине Нови Бечеј. 
У случају самозапошљавања особа са инвалидитетом субвенција се одобрава у једнократном износу од 
270.000,00 динара по кориснику, ради оснивања радње, задруге, или другог облика предузетништва, као 
и за оснивање привредног друштва уколико оснивач у њему заснива радни однос.  
У 2022. и 2023. години средства за самозапошљавање износе 300.000,00 динара, односно 330.000,00 динара 
за особе са инвалидитетом. Реализација се прати 12 месеци. 
 
3 ) Субвенција за запошљавање незапослених лица из категорије теж е запошљивих  
 
Субвенција за запошљавање незапослених лица из категорије теже запошљивих подразумева финансијски 
подстицај, у једнократном износу, послодавцима из приватног сектора, за запошљавање незапослених лица 
из категорије теже запошљивих који се воде на евиденцији Националне службе за запошљавање са 
пребивалиштем на територији Општине Нови Бечеј и то:  

1. млади до 30 година старости – без завршеног средњег образовања, млади у домском смештају, 
хранитељским породицама и старатељским породицама;  

2. старији од 50 година;  
3. Роми;  
4. особе са инвалидитетом;  
5. радно способни корисници новчане социјалне помоћи;  
6. незапослени који се налазе на евиденцији незапослених дуже од 12 месеци;  
7. жртве породичног насиља.  
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Висина субвенције за запошљавање незапослених лица из категорије теже запошљивих према степену 
развијености јединица локалне самоуправе утврђеним у складу са посебним прописом Владе за трећу групу 
у који спада општина Нови Бечеј износи 225.000,00 динара по кориснику.  
Наведени износи субвенције за запошљавање следећих категорија теже запошљивих лица увећавају се за 
20% тако да износе 270.000,00  динара по кориснику 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 
 

Реализација се прати 12 месеци. 
 

Поред наведених, у 2021. до 2023. године 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 ЛАПЗ-а, а у складу са утврђеним надлежностима, програмском оријентацијом и 
расположивим финансијским средствима. 
 
 
 
 
 
 

 
 

ФИНАНСИЈСКИ ОКВИР ПОЛИТИКЕ ЗАПОШЉАВАЊА 
И ИЗВОРИ ФИНАНСИРАЊА 

 
Акционим планом за период од 2021. до 2023. године за спровођење Стратегије запошљавања у 

Републици Србији за период од 2021. до 2026. Године предвиђена су средства за финансирање Локалних 
акционих планова запошљавања. 

Програми и мере активне политике запошљавања ће се финансирати удруживањем средстава из 
буџета Републике Србије и буџета Oпштине Нови Бечеј. 

За реализацију поменутих програма укупно планирана средства су 7.700.000,00 динара, од чега је 
износ од 4.000.000,00 динара планиран буџетом Општине Нови Бечеј, а износ од 3.700.000,00 динара 
очекује се од Министарства за рад, запошљавање, борачка и социјална питања. 
 

Финансијски план 
мера активне политике запошљавања ЛАПЗ за период од 2021. до 2023. године 

 
ПРЕГЛЕД ИЗВОРА СРЕДСТАВА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ МЕРА АКТИВНЕ ПОЛИТИКЕ ЗАПОШЉАВАЊА 

У 2020. ГОДИНИ 

Бр. Мера активне политике      
запошљавања 

Број ангажованих 
лица 

Средства из 
буџета општине 

Средства из 
буџета 

Републике 
УКУПНО 

1. Јавни радови 40 3.000.000,00 3.000.000,00 6.000.000,00 

2. 
Субвенције за 

самозапошљавање 3 520.000,00 250.000,00 770.000,00 

3. 

Субвенција за 
запошљавање 

незапослених лица из 
категорије теже 

запошљивих 

4 480.000,00 450.000,00 930.000,00 
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 Укупнo 47 4.000.000,00 3.700.000,00 7.700.000,00 

 
 

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. 
Праћење,  оцена  и  извештавање  о  реализацији  ЛАПЗ  су  изузетно  значајни  јер  од процеса праћења, 
оцене и извештавања, односно од одговора да ли су применом одређене мере  постигнути  очекивани  
ефекти,  зависи  да  ли  ће  се  и  у  будућности  спроводити  иста решења,  или  их  је  потребно  мењати,  
односно  да  ли  је  и  у  којој  мери  потребно  вршити корекције буџета ЈЛС у делу који се односи на 
локалну политику запошљавања. Праћење реализације ЛАПЗ, степен остварених резултата и ефективности 
спроведених мера, динамика реализације ЛАПЗ, праћења и извештавања и одговорности за реализацију 
наведеног процеса , као  и  јасни, релевантни  и  мерљиви  показатељи  успеха приказани су кроз 
информације наведене у табели. 
 

Мера/активност 
 Индикатор Временскиоквир Одговорност 

подношење захтева за учешће у 
суфинансирањупрограма или мера ЛАПЗ за 
период од 2021. године до 2023. године 
 

 
Потврда о 

подношењу 
 

Април 
 

ЈЛС 

oдлука о учешћуу 
финансирању програма или мера ЛАПЗ 

 
пријем обавештења 

 
Мај 

 
НСЗ 

Потписивање споразумао 
сарадњи са НСЗ 

 
потписан споразум 

 
Мај 

 
ЈЛС и НСЗ 

расписивање јавних позива број расписаних јавних 
позива 

 
Мај-Јун 

ЈЛС и НСЗ 
(уз учешће ЛСЗ) 

укупан број лица по поднетим 
Захтевима који су у поступку одлучивања 
(по мерама) 

 
број лица 

(по мерама) 

 
Јул 

 
ЈЛС и НСЗ 

 
одлучивање по захтевима 

 
број захтева одобрено 

 
Јул 

ЈЛС и НСЗ 
(уз учешће ЛСЗ) 

 
укупан број укључених лица у мере 

број лица у мерама 
(по мерама и циљним 

групама) 

праћење 
на месечном нивоу 

док мера траје 

 
ЈЛС и НСЗ 

(ЛСЗ) 
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укупан број лица која су завршила 
меру 

број лица у мерама (по 
мерама и циљним 

групама) 
 

по завршетку мере 

 
ЈЛС и НСЗ 

(ЛСЗ) 

 
ефекат мере на запошљавање 
(бруто ефекат) 

 
број 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 

анализа успешности ЛАПЗ израђена анализа након завршетка ЛСЗ 

 
 

ТАБЕЛА МЕРА И АКТИВНОСТИ ЗА ИМПЛЕМЕНТАЦИЈУ АКЦИОНОГ ПЛАНА ЗАПОШЉАВАЊА 
 

ПОСРЕДОВАЊЕ У ЗАПОШЉАВАЊУ 
 

Мера/активност Исход/Очекивани резултат Носиоци 
активности 

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 активне политике 
запошљавања 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 
Локални  
савет за 
запошљавање 

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  
Локални  
савет за 
запошљаавање 

ОЧЕКИВАНО 
ВРЕМЕ 
РЕАЛИЗАЦИЈЕ - 
након добијања 
пројектних 
средстава 

 
 

ПОВЕЋАЊЕ КОМПЕТЕНЦИЈЕ РАДНЕ ЈАЧИНЕ ДОДАТНИМ ОБРАЗОВАЊЕМ И ОБУКА 
 

Обука за 
органску 
производњу 

Циљ саветодавних активности, ради подизања општег знања 
из области органске производње.  
 

- 10 полазника 
обуке Општинска 
управа 

Буџет 
Општине  
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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 
самозапошљавању 

Запошљавање незапослених лица добијањем 
подршке за 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. 
 

МРЗБСП, НСЗ,  
Општинска управа 
Нови Бечеј 
 
 

Буџет 
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, 
Општинска 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 

 
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 ПЕРИОД ОД 2021. ГОДИНЕ ДО 2023. ГОДИНЕ 
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САДРЖАЈ 
 

ОПШТИ ДЕО  
 

 Назив акта Доносилац Бр.сл.л. Стр. 
1.  Одлука о усвајању Локалног акционог плана запошљавања у 

општини Нови Бечеј за период од 2021.-2023. године 
Председник 

општине 
13 1 

 Локални акциони план запошљавања за период од 2021. 
године до 2023. године општине Нови Бечеј 

Председник 
општине 

13 2 

 
Издавач: Општинска управа Нови Бечеј, Служба за скупштинске послове, Нови Бечеј. 
Одговорни уредник: Валентина Влашкалин, тел:023-772-320, лок.128, 
Емаил:sekretar.skupstine@novibecej.rs   
Штампа: Општинска управа Нови Бечеј, Служба за скупштинске послове, Нови Бечеј, Жарка Зрењанина 
бр. 8, Телефон: 023-772-320, лок. 128, Е маил: sekretar.skupstine@novibecej.rs   
Огласно одељење: 023-772-320, лок. 128, Е маил: sekretar.skupstine@novibecej.rs    

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 
 

У зависности 
од укупног 
износа 
одобрених 
средстава НСЗ 
 
 

НСЗ 
Буџет 
општине 
Нови Бечеј 

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 
Буџет 
општине 
Нови Бечеј 
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