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Предговор

У оквиру пројекта „Припрема институција тржишта рада у Републици Србији за Европску стратегију 
запошљавања“, финансираног из програмског циклуса ИПА 2011, сачињен је Приручник за израду 
локалног акционог плана запошљавања и спроведен сет обука за представнике 65 локалних савета 
за запошљавање, чиме су унапређени капацитети јединица локалне самоуправе за креирање и 
спровођење политике запошљавања. Међутим, на основу сагледавања промена у нормативном 
оквиру које су се десиле у последњих неколико година, сумирања извештаја о квалитету и 
реализацији локалних акционих планова запошљавања, као и разматрања искустава и информација 
са регионалних састанака које Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања и 
Национална служба за запошљавање организују на годишњем нивоу са представницима јединица 
локалне самоуправе, указала се потреба за иновирањем постојећег Приручника. 

Иако је Приручник за израду локалног акционог плана запошљавања превасходно намењен 
јединицима локалне самоуправе, односно члановима локалног савета за запошљавање или другог 
тела на нивоу јединице локалне самоуправе задуженог за припрему, спровођење, праћење и оцену 
локалног акционог плана запошљавања, уверени смо да ће његов садржај бити од велике користи за 
креаторе политика на националном и локалном нивоу, али и све социјалне партнере, организације 
цивилног друштва и друге стране заинтересоване за област креирања локалне политике запошљавања. 

Ажурирани Приручник за израду локалног акционог плана запошљавања сачињен је у оквиру 
пројекта „Пoдстицање запошљавања младих“ (YЕP), који је у Републици Србији спровела Немачка 
организација за међународну сарадњу ГИЗ (Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit 
(GIZ) GmbH) у оквиру немачко-српске развојне сарадње у периоду од јуна 2015. до децембра 2019. 
године. Пројекат je имаo за циљ унапређење услова за боље позиционирање младих (између 15 
и 35 година старости) на тржишту рада, уз успостављање и јачање локалних инцијатива за 
запошљавање младих.
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Сврха и структура 
Приручника

 Приручник за израду локалног акционог плана запошљавања 
(Приручник) даје оквир за израду, спровођење, праћење и евалуацију 
локалног акционог плана запошљавања (ЛАПЗ). Замишљен је као 
оперативни документ, на који се сви они који учествују у изради 
ЛАПЗ-а могу ослонити у било ком кораку током овог процеса. Поред 
тога, Приручник садржи и низ практичних алата који могу бити од 
користи у процесу припреме и спровођења ЛАПЗ-а. Приручник је 
подељен на пет (V) главних делова. 

 У I делу изложене су основне информације о концепту локалног 
планирања политике запошљавања и његовом значају, као и кључним 
факторима који утичу на квалитет ЛАПЗ-а, његову реализацију и 
остварене ефекте. 

 Део II доноси сажет приказ стратешког и нормативног оквира 
за припрему и реализацију ЛАПЗ-а, укључујући и елементе планског 
система и улоге ЛАПЗ-а у креирању политике запошљавања.

 Део III усмерен је на сагледавање потребних предуслова за 
израду ЛАПЗ-а. 

 У делу IV дат је преглед кључних фаза у изради ЛАПЗ-а.

 Део V садржи прилоге који могу да послуже као помоћни алати 
у изради ЛАПЗ-а.

Приручник треба да:

>     Обезбеди јасно 
разумевање циклуса 
припреме и спровођења 
ЛАПЗ-а и надлежности 
и улога свих учесника 
у овом процесу;

>     Послужи као практичан 
алат за постепени 
приступ развоју или 
унапређењу ЛАПЗ-а 
кроз усаглашени и 
координисани приступ;

>     Обезбеди смернице 
за заједнички и 
структурирани рад 
ЈЛС-a на припреми, 
спровођењу, праћењу и 
оцени ефеката ЛАПЗ-а, 
који је примерен 
карактеристикама 
стања, потребама и 
могућностима локалног 
тржишта рада и 
економског амбијента, 
уз истовремену 
усаглашеност са 
локалним планским 
документима и 
националним оквиром 
политике запошљавања.
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I  Шта је ЛАПЗ и 
зашто је важна 
његова израда?

 ЛАПЗ представља оперативни документ локалне политике који, 
из године у годину, има све већи утицај на унапређење стања у области 
запошљавања у локалном оквиру. Истовремено, ЛАПЗ доприноси 
остваривању једног од четири стратешка приоритета политике 
запошљавања утврђених у Националној стратегији запошљавања 
за период 2011–2020. године1 који се односи на „децентрализацију 
политике запошљавања, подстицање запошљавања у мање развијеним 
регионима и развој регионалне и локалне политике запошљавања“2.

 ЛАПЗ је један од најважнијих инструмената за постизање што 
већег степена успешности у остваривању циљева и приоритета локалне 
политике запошљавања, у складу са потребама локалног тржишта 
рада и општим смерницама датим у Националном акционом плану 
запошљавања (НАПЗ). 

 ЛАПЗ треба да буде продукт локалног планирања, истовремено 
потпуно усклађен са планираним активностима и у другим областима 
(образовање, социјална заштита, млади, инклузија Рома др.) значајним 
за локални економски развој. 

 ЛАПЗ треба да се заснива на налазима произашлим из анализе 
локалног тржишта рада. Треба да пружи увид у стање и кретање 
на тржишту рада и да на препознате изазове одговори применом 
одређених мера активне политике запошљавања. 

1 Службени гласник РС, број 37/11
2   Децентрализација и подстицање развоја регионалне и локалне политике 

запошљавања један је од приоритета активне политике запошљавања 
Републике Србије. Законом о запошљавању и осигурању за случај 
незапослености (Службени гласник РС, бр. 36/09, 88/10, 38/15, 113/17 – 
др. закон и 113/17) створене су могућности за преданије спровођење 
децентрализације и развоја регионалне и локалне политике запошљавања, 
као и за суфинансирање програма и мера активне политике запошљавања 
предвиђених локалним акционим плановима запошљавања средствима 
из буџета РС. Законом је предвиђена могућност оснивања Покрајинског 
или ЛСЗ од стране надлежних органа територијалне аутономије, односно 
ЈЛС, као и удруживања и оснивања локалног савета за више општина на 
основу споразума надлежних органа локалних самоуправа.

ЛАПЗ је основни стратешки 
плански документ локалне 
политике запошљавања 
и саставни део корпуса 
локалног социоекономског 
развоја.

Од локалних власти 
се очекује да: 

>  креирају политику 
запошљавања на 
локалном нивоу и 
планирају одговарајуће 
програме и мере активне 
политике запошљавања; 

>      обезбеде неопходне 
финансијске и 
друге ресурсе;

>      прате и оцењују ефекте 
спроведених активности.
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Које су предности израде ЛАПЗ-а за јединицу локалне самоуправе?

>  ЛАПЗ је део постојећег локалног стратешког оквира и доприноси остваривању циљева локалног 
социоекономског развоја; 

>  омогућава сагледавање проблема, потреба и могућности локалног тржишта рада;
>   даје јасну поделу улога између укључених актера;
>  представља инструмент успостављања и/или унапређења партнерстава и сарадње на локалном нивоу;
>  омогућава идентификацију потребе, креирање и спровођење „интегрисаног приступа“ у пружању услуга 

из различитих система политика на локалном нивоу;
>   омогућава креирање иновативних приступа локалне политике запошљавања прилагођених потребама 

тржишта рада;
>   пружа свеобухватан преглед мера и активности које се спроводе у области запошљавања, укључујући 

и укупан расположиви финансијски оквир, без обзира на извор финансирања;
>   обезбеђује делотворност и ефективност предвиђених мера и активности – побољшава стање на 

тржишту рада унапређењем запошљивости и подржавањем запошљавања.

Разумевање стања и 
кретања на тржишту 

рада и њихове корелације 
са могућностима 

привредног амбијента, 
односно потребама 
незапослених лица у 

складу са карактеристикама 
тржишта и дефинисање 

најадекватнијих мера 
активне политике 

запошљавања.

Постојање 
партнерства и „јаког“ 
ЛСЗ-a који обухвата 

све релевантне актере, 
укључујући и лица од 
утицаја на доносиоце 

одлука у ЈЛС.

Колико је времена 
посвећено припреми 

ЛАПЗ-а (при чему 
се не мисли на саму 
израду документа, 
већ на целокупан 
процес припреме).

Фактори који утичу 
на квалитет дизајна 

ЛАПЗ-а, његове 
реализације и 

остварених ефеката

Учесталост и квалитет 
сарадње са НСЗ.

Квалитет управљања и 
расположиви ресурси.

Ко израђује ЛАПЗ и 
колико добро познаје 

проблематику и тренутни 
контекст локалног 

економског развоја.

Обезбеђивање 
сталности састава ЛСЗ-a 
и постојање акта којим 
се уређују његов рад и 
одговорности чланова
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II  Стратешки и нормативни 
оквир политике запошљавања

 Стратешки оквир политике запошљавања одређен је Националном стратегијом запошљавања 
за период 2011–2020. године3, у којој је утврђен општи циљ политике запошљавања до 2020. године, 
а то је успостављање ефикасног, стабилног и одрживог тренда раста запослености у Републици Србији до 
2020. године, уз усклађивање политике запошљавања и институција тржишта рада са тековинама ЕУ.

 Ради остваривања наведеног циља, а у складу са препознатим изазовима, дефинисани су 
појединачни циљеви који, спровођењем различитих програма, мера и активности, треба да допринесу 
повећању запослености у Србији. То су: 

 >  подстицање запошљавања у мање развијеним регионима и развој 
регионалних и локалних политика запошљавања; 

 >  унапређење квалитета људског капитала; 
 >  развој институционалних капацитета и експанзија 

програма активне политике запошљавања и 
 >  редуковање дуалности на тржишту рада.

 Стратегијом су утврђене посебно осетљиве групе на тржишту рада, док се НАПЗ-ом дефинишу 
категорије теже запошљивих лица (лица која због здравственог стања, недовољног или неодговарајућег 
образовања, социодемографских карактеристика, регионалне или професионалне неусклађености 
понуде и тражње на тржишту рада или других објективних околности теже налазе запослење4), као 
и мере активне политике запошљавања усмерене на унапређење запошљивости и подстицање 
запошљавања. Незапослени из категорије теже запошљивих лица имају приоритет приликом 
укључивања у мере активне политике запошљавања.

 Стратегијом је предвиђено да мере и активности усмерене на унапређење запошљивости, 
подстицање запошљавања и делотворне социоекономске интеграције буду циљно оријентисане и 
усклађене са специфичним потребама категорија незапослених лица, уз истовремено стварање 
могућности за продуктивно и одрживо запошљавање на националном и локалном нивоу. Додатним 
образовањем, а нарочито кратким обукама и тренинзима за осавремењавање и подизање нивоа 
знања и компетенција, првенствено треба да буду обухваћена лица без квалификација или особе 
које немају квалификације потребне за одређене послове, особе из категорија младих, вишкова међу 
запосленима, дугорочно незапослених и сл.

 Посебне потешкоће испољавају се у случајевима активације, интеграције или реинтеграције на 
тржиште рада незапослених из категорија лица без квалификација, корисника помоћи (прималаца 
давања) из система социјалне заштите, особа са инвалидитетом, припадника националних мањина 
и др., а које најчешће карактеришу елементи вишеструке теже запошљивости.

3 Службени гласник РС, број 37/11.
4 Члан 31. Закона о запошљавању и осигурању за случај незапослености.
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 Законом о запошљавању и осигурању за случај незапослености 
уређена су питања послова и носилаца послова запошљавања, мере 
активне политике запошљавања, финансирање мера активне политике 
запошљавања, праћење и оцена ефеката мера, права и обавезе 
незапослених лица и послодаваца, осигурање за случај незапослености, 
запошљавање у иностранству и евиденције у области запошљавања. 
Правни основ за припрему и спровођење ЛАПЗ-а чине чланови 40–41. 
и члан 60. Закона о запошљавању и осигурању за случај незапослености. 
Наиме, надлежни орган територијалне аутономије, односно јединице 
локалне самоуправе (ЈЛС) може, по претходно прибављеном мишљењу 
савета за запошљавање, усвојити покрајински или локални акциони 
план запошљавања, који морају бити у сагласности са планом 
запошљавања вишег нивоа општости. Посебно је препозната могућност 
усвајања ЛАПЗ-а за подручје више ЈЛС-а.

 Законом о професионалној рехабилитацији и запошљавању 
особа са инвалидитетом регулишу се подстицаји за запошљавање 
ове категорије лица ради стварања услова за њихово равноправно 
укључивање на тржиште рада, процена радних способности, 
професионална рехабилитација, обавеза запошљавања особа 
са инвалидитетом, услови за оснивање и обављање делатности 
предузећа за професионалну рехабилитацију и запошљавање особа 
са инвалидитетом и других посебних облика запошљавања и радног 
ангажовања особа са инвалидитетом и уређују друга питања од 
значаја за професионалну рехабилитацију и запошљавање особа са 
инвалидитетом.

 Сви прописи заснивају се на начелима забране дискриминације, 
непристрасности у обављању послова запошљавања, односно 
професионалне рехабилитације особа са инвалидитетом, поштовању 
родне равноправности и могућности спровођења мера афирмативне 
акције са циљем побољшања положаја појединих категорија лица на 
тржишту рада.

 Активна политика запошљавања, у складу са Законом о 
запошљавању и осигурању за случај незапослености, утврђена је као 
систем планова, програма и мера усмерених на повећање запослености 
и смањење незапослености, а кључни документ ове политике јесте НАПЗ. 

Законодавни оквир 
активне политике 
запошљавања у 
Републици Србији чине:

>  Закон о запошљавању 
и осигурању за случај 
незапослености 
(Службени гласник 
РС, бр. 36/09, 88/10, 
38/15, 113/17– др. 
закон и 113/17);

>   Закон о професионалној 
рехабилитацији и 
запошљавању особа 
са инвалидитетом 
(Службени гласник РС, 
бр. 36/09 и 32/13).
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 НАПЗ5 представља основни инструмент операционализације 
усвојеног националног стратешког оквира у области политике 
запошљавања и кључни је годишњи оперативни документ којим се 
утврђују мере активне политике запошљавања које ће се спроводити, 
активности носилаца послова запошљавања и других носилаца 
политика од значаја и утицаја на област политике запошљавања 
(привреда, просвета, омладина, социјално укључивање и др.), 
категорије теже запошљивих лица, обухват незапослених лица 
планираним мерама активне политике запошљавања, потребна 
финансијска средства и индикатори праћења успешности реализације 
НАПЗ-а. НАПЗ-ом се утврђују и услови и критеријуми за спровођење 
програма суфинансирања програма или мера активне политике 
запошљавања предвиђених у ЛАПЗ-у, а које ЈЛС морају испунити 
уколико су се определиле за реализацију ЛАПЗ-а кроз удруживање 
финансијских средстава (буџет ЈЛС-а и буџет Републике Србије/
Националне службе за запошљавање).

5  НАПЗ саставља Радна група за израду НАПЗ-а коју чине представници 
МРЗБСП-а, НСЗ-а, министарстава надлежних за послове омладине, привреде, 
финансија, просвете, Републичког секретаријата за јавне политике, 
Републичког завода за статистику, Сталне конференције градова и општина, 
Привредне коморе Србије, Тима за социјално укључивање и смањење 
сиромаштва, као и представници социјалних партнера – Унија послодаваца 
Србије, Савез самосталних синдиката Србије и УГС „Независност“. Ова 
радна група представља пример добре праксе међусекторског и социјалног 
дијалога у развоју политика запошљавања. 

Закон о запошљавању 
и осигурању за случај 
незапослености

Члан 40.

Надлежни орган 
територијалне аутономије 
може, по прибављеном 
мишљењу Покрајинског 
савета, усвојити 
покрајински акциони 
план запошљавања.

Покрајински акциони 
план запошљавања 
мора бити у сагласности 
са Акционим планом.

Члан 41.

Надлежни орган локалне 
самоуправе може, по 
прибављеном мишљењу 
Локалног савета, усвојити 
локални акциони план 
запошљавања.

Уколико је формиран 
Локални савет за 
подручје више општина, 
надлежни органи 
локалних самоуправа 
могу, по прибављеном 
мишљењу Локалног 
савета, споразумом 
усвојити локални акциони 
план запошљавања за 
подручје тих општина.

Локални акциони план 
запошљавања мора 
бити у сагласности са 
Акционим планом и 
Покрајинским акционим 
планом запошљавања.
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Плански систем и место ЛАПЗ-а

 Закон о планском систему Републике Србије6 ступио је на 
снагу 28. априла 2018. године и примењује се од 29. октобра 2018. 
године. Разлог за доношење овог прописа јесте потреба да се успостави 
једнообразан, ефикасан, транспарентан, координисан и реалистичан 
систем планирања у Републици Србији (РС), аутономној покрајини 
и ЈЛС-у, којим би се обухватили сви кључни аспекти социјалне и 
економске развојне политике и регионалног и просторног развоја, 
уз оптимално коришћење расположивих ресурса и обезбеђивање 
одрживог раста и развоја на свим нивоима. 

 Наведеним прописом утврђене су врсте планских докумената7 
на које се целокупан систем односи, међу којима су документи 
развојног планирања, укључујући и план развоја аутономне покрајине 
и план развоја ЈЛС-а. 

1) Документи развојног планирања:
 1) план развоја;
 2) инвестициони план;
 3)  просторни план Републике Србије и други просторни планови, 

генерални урбанистички план;
 4)  план развоја аутономне покрајине и план развоја јединице 

локалне самоуправе.

2) Документи јавних политика:
 1) стратегија;
 2) програм;
 3) концепт политике и
 4) акциони план.

3) Остали плански документи:
 1)  друга планска документа у складу са законом, у које 

спадају и средњорочни планови и финансијски планови,

а ЈЛС доноси и друга планска документа у складу са наведеним 
законом и статутом ЈЛС-а.

 Истим прописом утврђени су и појам и садржина акционог 
плана, али се његова израда и усвајање односе на поступак, односно 
разраду стратегије или програма (као докумената јавних политика 
вишег степена општости). Наиме, акциони план дефинише се као 
документ јавне политике највишег нивоа детаљности, којим се 
разрађује стратегија или програм, а по правилу усваја се за период 
примене стратегије (изузетно може се усвојити и за краћи период, 

6 Службени гласник РС, број 30/18
7  Плански документ је акт којим учесник у планском систему поставља 

циљеве, утврђује приоритете јавних политика, односно планира мере и 
активности за њихово достизање, у оквирима своје надлежности и у вези 
са својим функционисањем.

Кључне обавезе 
предлагача документа 
јавне политике:

>  обавеза спровођења ex-
ante анализе ефеката и 
ex-post анализе ефеката 
важећих докумената, 
презентовање 
налаза добијених 
анализом ефеката;

>  обавеза спровођења 
консултација у свим 
фазама израде документа 
јавне политике;

>  обавеза обавештавања 
јавности о почетку 
израде документа 
јавне политике;

>  обавеза извештавања 
о резултатима 
спровођења документа 
јавних политика и 
средњорочних планова.
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али не краћи од годину дана), односно програма који разрађује и усваја истовремено са наведеним 
документима јавне политике (односно у року који не може бити дужи од 90 дана од дана доношења 
стратегије/програма). 

 План развоја ЈЛС-а представља дугорочни документ развојног планирања (за период од најмање 
седам година), а усваја га скупштина јединице локалне самоуправе, на предлог надлежног извршног 
органа јединице локалне самоуправе и треба да садржи:

 >   преглед и анализу постојећег стања,
 >  жељено стање/промену,
 >  приоритетне циљеве развоја који се желе постићи,
 >   преглед и кратак опис одговарајућих мера које се разрађују кроз документа јавних политика и 

средњорочним планом ЈЛС-а.

 Сам поступак и ближу садржину плана развоја ЈЛС-а прописује скупштина ЈЛС-а, у складу са 
прописом Владе којим се утврђују обавезни елементи планских докумената8. Реализација плана развоја 
прати се на годишњем нивоу, док истеком сваке треће календарске године од његовог доношења, 
скупштина ЈЛС-а усваја извештај о учинку спровођења плана развоја ЈЛС-а (у року од шест месеци од 
истека трогодишњег рока).

 Чланом 58. Уредбе о методологији управљањa јавним политикама, анализи ефеката јавних 
политика и прописа и садржају појединачних докумената јавних политика утврђује се обавезни 
елементи акционог плана:

 1)  информација о документу јавне политике у складу са којим се доноси, односно чији је део 
(стратегија или програм);

 2)  општи циљ преузет из стратегије/програма и показатељи ефеката на нивоу општег циља 
(укључујући и почетне вредности, циљане вредности и изворе верификације);

 3)  посебни циљеви преузети из стратегије/програма и показатељи на нивоу посебних циљева 
(укључујући и почетне вредности, циљане вредности и изворе верификације);

 4)  мере јавне политике преузете из стратегије/програма (врсте мера јавне политике, 
институције одговорне за реализацију, односно праћење и контролу спровођења мера, као и 
партнери, рок за реализацију, показатељи резултата и начин верификације тих резултата);

 5)  процена финансијских средстава, потребних за реализацију сваке од мера и идентификацију 
извора из којих се та средства обезбеђују;

 6) процена финансијских ефеката које спровођење одређене мере оставља на буџет;
 7)  списак активности реферисаних у односу на конкретну меру јавне политике, тако што ће се 

уз сваку активност навести: рок за реализацију; носилац активности, односно институције 
одговорне за њену реализацију, укључујући и партнере у реализацији, ако их има; ако је та 
активност критична за спровођење конкретне мере из акционог плана, навести ту чињеницу 
и поглавља у преговорима у процесу приступања ЕУ, ако је активност део тог процеса.

Акционим планом дефинишу се и мере јавне политике, које представљају скуп кључних и 
повезаних активности које се предузимају ради постизања општег или посебног циља, односно 
жељеног учинка јавне политике. 

8  Уредба о методологији управљањa јавним политикама, анализи ефеката јавних политика и прописа и садржају 
појединачних докумената јавних политика (Службени гласник РС, број 8/2019).
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 Мере јавних политика могу бити:

 1)  регулаторне – успостављају се стандарди и правила којима 
се уређују односи у друштву;

 2)  подстицајне – фискалне мере (субвенције, порези и друго) и 
друге финансијске и нефинансијске мере;

 3)  информативно-едукативне (информационе и образовне 
кампање и друго);

 4)  институционално-управљачко-организационе (формирање 
нових и укидање постојећих институција, промена 
организационе структуре одређених субјеката, промена 
броја и компетенција запослених и др.) 

 5)  oбезбеђење добара и пружање услуга од стране учесника у 
планском систему, укључујући и јавне инвестиције (капитални 
и инфраструктурни пројекти, инвестиције и др.).

 Оно што посебно карактерише процес припреме документа 
јавне политике јесте спровођење консултативног процеса и обавезно 
спровођење јавне расправе. Наиме, надлежни предлагач документа 
дужан је да обавести јавност о отпочињању рада на документу и да 
свим заинтересованим странама и циљним групама омогући учешће 
у процесу консултација, које спроводи током израде документа јавних 
политика. У зависности од тематике документа јавне политике, у 
процес консултација укључују се заинтересоване стране и циљне 
групе из реда грађана и привредних субјеката, удружења грађана 
или привредних субјеката и других организација цивилног друштва, 
научноистраживачких, струковних и других организација, као и 
представници државних органа, локалних власти и осталих учесника 
у планском систему који спроводе или у односу на које се спроводи 
та политика. Надлежни предлагач дужан је да информишe учеснике 
консултација о резултатима спроведених консултација, а посебно о 
разлозима због којих одређене сугестије нису укључене у документ 
јавне политике.

 Такође, документ јавне политике мора бити заснован на 
налазима ex-post и ex-ante анализа, о којима ће бити више речи у 
наредним поглављима Приручника.

Спровођење јавне 
расправе 

Надлежни предлагач дужан 
је да пре подношења на 
разматрање и усвајање 
документа јавне политике 
спроведе јавну расправу о 
том документу и припреми 
извештај о спроведеној 
јавној расправи.

У извештају се 
нарочито наводи које су 
заинтересоване стране и 
циљне групе учествовале 
у јавној расправи, које 
сугестије су изнете током 
јавне расправе, да ли су и 
на који начин те сугестије 
уграђене у предлог 
документа јавне политике 
и ако нису, из којих 
разлога то није учињено.

Извештај о спроведеној 
јавној расправи прилаже 
се уз предлог документа 
јавне политике.

Надлежни предлагач 
објављује извештај 
о спроведеној јавној 
расправи на својој 
интернет страници, 
најкасније у року од 15 
дана од дана завршетка 
јавне расправе.

Влада ближе уређује 
начин спровођења 
јавне расправе о 
документима јавних 
политика, њено трајање 
и у којим случајевима 
се јавна расправа не 
спроводи, као и образац 
извештаја о спроведеној 
јавној расправи.



ПРИРУЧНИК ЗА ИЗРАДУ ЛОКАЛНОГ АКЦИОНОГ ПЛАНА ЗАПОШЉАВАЊА

17

Шематски приказ процеса припреме и спровођења документа јавне политике

Ex-post анализа 
ефеката - вредновање 

ефеката јавне политике 
и извештавање

Спровођење и 
праћење спровођења 

јавне политике

Ex-ante анализа 
ефеката јавне 

политике

Формулисање 
јавне политике

Планирање јавне 
политике

Усвајање јавне 
политике

 Иако је Законом о планском систему утврђено да локална власт доноси средњорочне планове 
најкасније почев од средњорочног плана за 2021. годину, а извештаје најкасније почев од 1. марта 
2022. године, јасно је да још не постоји искуство/пракса у примени овог прописа. Стога није могуће 
јасно мапирати место ЛАПЗ-а у систему јавне политике у наредном периоду. Потребно је да ЈЛС 
прате развој система планирања и аналогна методолошка упутства, а овај Приручник треба да буде 
додатни алат и помоћ у припреми планских докумената ЈЛС-а.
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III  Предуслови за 
израду ЛАПЗ-а

 Одлука о приступању изради ЛАПЗ-а треба да буде резултат опредељења ЈЛС-а да унапреди 
стање у области локалне политике запошљавања, као саставног дела политике локалног економског 
и друштвеног развоја. 

 Приликом њеног доношења, потребно је у виду имати следеће:

 >  успешна израда и имплементација ЛАПЗ-а захтева мобилизацију, конструктиван и 
партиципативан дијалог и сарадњу актера из различитих система/институција, услед 
комплексности проблема незапослености; 

 >  резултате које ЛАПЗ треба да оствари потребно је посматрати у из перспективе средњорочног 
и дугорочног локалног економског развоја. Због тога је визија жељене промене на дужи 
временски рок од суштинског значаја за озбиљно бављење проблемима на тржишту рада 
и остваривање максималних ефеката у односу на идентификоване потребе и уложене 
ресурсе;

 >  ЛАПЗ треба да се базира на детаљној и реалној процени стања и потреба, али мора да узме у 
обзир и размотри све ограничавајуће факторе (недостатак административних капацитета за 
планирање, ограничена финансијска средства, ниво привредне и инвестиционе активности 
итд.). Због тога је важно да се од самог почетка јасно дефинишу приоритети и обезбеде и 
ставе у функцију ресурси који су потребни за њихову реализацију;

 >  ЛАПЗ захтева пуну посвећеност и максимално ангажовање постојећих ресурса, како би 
планиране мере и активности биле делотворне;

 >  јасан и добро постављен оквир политике и примена прописа могу остати без резултата 
уколико циљеви, мере и активности не коинцидирају са стањем, потребама и трендовима 
на локалном тржишту рада, циљним групама незапослених лица које су анализом утврђене 
као приоритетне, делатностима које су означене као носиоци привредне и инвестиционе 
активности и уколико истовремено не осликавају територијалне специфичности и 
развијеност капацитета друштвених актера одговорних за реализацију мера, како је то 
утврђено ЛАПЗ-ом.
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Процена спремности

 Пре почетка припреме и приступања изради ЛАПЗ-а, потребно је извршити процену ситуације, 
тј. утврдити да ли постоји минимум потребних предуслова. Два су кључна:

 >  Постоји ли политичка воља и/или посвећеност развоју локалне политике запошљавања? 

 >  Постоје ли људски, материјални, финансијски и институционални ресурси? 

 Искуство показује да су успешне локалне политике развијене у ситуацијама када неки од 
„кључних фактора успеха“ већ постоје, то су:

 >  спремност на промену и разумевање важности покретачке улоге ЈЛС-а;

 >  постојање визије локалног развоја;

 >  институционални капацитети и ресурси;

 >  партнерство и конструктиван и продуктиван дијалог;

 >  постојање одговорног тела које је формално успостављено са јасном поделом улога и 
задатака, укључујући и сталност тела и његових чланова (промена политичких снага утиче 
на све нивое ЈЛС-а, промене у телима и саставу, губитак институционалне меморије, улагање 
ресурса у поновно покретање рада тела или едукацију чланова и сл.); 

 >  постојање ефикасних инструмената праћења, промене и процене утицаја;

 >  постојање капацитета и спремности за развој међуопштинске сарадње и размене искустава 
између ЈЛС-а.

 Уколико постоји спремност за процес израде ЛАПЗ-а, треба узети у обзир елементе које је 
потребно избегавати!

 >  Почетак без подршке највиших органа власти ЈЛС-а: Недостатак подршке овог типа може 
и добро осмишљен ЛАПЗ претворити у план без резултата или са скромним учинком;

 >  Почетак без довољно ресурса: И у случајевима када је ЛАПЗ добро осмишљен и заснован на 
реалној процени стања, ако нема могућности да се обезбеди неопходна инфраструктура, 
потребно је одложити припрему или примену ЛАПЗ-а док сви ресурси не буду на 
располагању;

 >  Покретање промене ради политичке или личне промоције: ЛАПЗ нити било који други 
документ јавне политике не сме се доносити ради задобијања политичких поена или личног 
рекламерства и промоције.
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IV Фазе у изради ЛАПЗ-а

1– успостављање 
локалног савета за 

запошљавање

2 – прикупљање 
података и 

прелиминарна 
ситуациона анализа

3 – анализа стања, 
потреба, могућности 

и трендова

4 – 
идентификовање 

циљева, интервенција, 
циљних група 

корисника, мера и 
потребних ресурса

5 – израда ЛАПЗ-а

6 – усвајање ЛАПЗ-а

7 – спровођење ЛАПЗ-а

8 – праћење, оцена 
и извештавање о 

реализацији ЛАПЗ-а
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Фаза 1 – Успостављање локалног савета за запошљавање

 Територијална аутономија, односно ЈЛС, у циљу обезбеђивања 
предуслова за креирање и спровођење ЛАПЗ-а, у обавези је да 
формира локални савет за запошљавање (ЛСЗ). 

 ЛСЗ је локално тело које чине представници месних актера 
који могу да допринесу унапређењу локалне политике запошљавања. 
Законом о запошљавању и осигурању за случај незапослености нису 
прописани поступак оснивања, састав, начин рада, одлучивања и друга 
питања од значаја за оснивање и рад ЛСЗ-а. У пракси, ЛСЗ се формира 
за подручје једне ЈЛС, актом надлежног органа ЈЛС-а (председник ЈЛС-а, 
општинско веће, скупштина општине и сл., у зависности од уређења и 
поделе надлежности унутар ЈЛС-а) и најчешће га чине представници 
ЈЛС-а, Националне службе за запошљавање (НСЗ), представници 
социјалних партнера, удружења привредника, образовних институција, 
канцеларија за младе, организација цивилног друштва (ОЦД) и 
институција из система социјалне заштите. Ретки су примери ЛСЗ-а 
који у свом саставу имају и представнике корисничких група.

 Иако је улога ЛСЗ-а, у складу са Законом о запошљавању и 
осигурању за случај незапослености, саветодавна, тј. има задатак 
да изриче мишљење о ЛАПЗ-у, у пракси најчешће управо ово тело и 
израђује ЛАПЗ и даје мишљење о том плану (у мањем броју случајева 
ЛАПЗ израђује канцеларија за локални економски развој ЈЛС-а 
или организациона јединица ЈЛС-а задужена за област привреде/
економског развоја/социјалних делатности и сл.).

 Сходно различитим праксама и недоумицама које се јављају 
у вези са улогом, задацима, саставом, начином рада, одлучивањем и 
другим аспектима ЛСЗ-а, у наставку је дат табеларни преглед локалних 
актера који могу бити укључени у рад ЛСЗ-а (и тела задуженог за 
припрему ЛАПЗ-а у случају да је мандат дат другом механизму), с 
обзиром на експертизу, утицај и допринос који они могу дати развоју 
локалне политике запошљавања. Потребно је нагласити да је састав 
ЛСЗ-а условљен постојећом мрежом и капацитетима за учешће 
карактеристичним за одређени локалитет.

Људи са којима радимо 
кључ су наших успеха 
и узрок неуспеха.

ФОРМИРАН ТИМ ТРЕБА 
ДА БУДЕ И УСПЕШАН ТИМ

Успешан тимски рад 
обезбеђује се поштовањем 
аутономности и 
самосталности учесника, 
поделом релевантних 
информација са свим 
партнерима и отвореном 
и јасно дефинисаном 
сарадњом (нема тзв. 
,,партнерства у оквиру 
партнерства“). Тимски 
рад може да буде 
отежан у условима 
када нису окупљене 
или нема довољно 
времена да се укључе 
све заинтересоване 
стране, када локални 
партнери из неког 
разлога немају заједничке 
интересе, односно када 
нема консензуса око 
проблема који треба 
да буду приоритетна 
област деловања и сл.
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Потенцијални актери/чланови ЛСЗ-а и њихов допринос у развоју локалне политике запошљавања (и 
у случају када ЛСЗ само сагледава документ који је израдило неко друго локално тело и даје мишљење о 
ЛАПЗ-у и у случају када ЛСЗ израђује ЛАПЗ):

Локална 
самоуправа

>  успостављање адекватног пословног амбијента 
за инвестиције и привредни развој; 

>  сагледавање локалних потреба, обезбеђивање потребних 
ресурса и креирање и спровођење интервенција; 

>  умрежавање институција на локалном нивоу и 
обезбеђивање кохерентности политика развоја; 

>   пилотирање иновативних приступа у пружању недостајућих и/или постојећих 
услуга и подршке који су од значаја за локални контекст, укључујући и област 
запошљавања (нпр. инкубатори, центри за обуку, услуге организованог 
градског превоза за особе са инвалидитетом (ОСИ) и лица укључена у програм 
функционалног основног образовања одраслих, обезбеђивање услуге 
чувања деце или чланова породице којима је потребна туђа нега и помоћ за 
незапослене жене укључене у програме додатног образовања и обуке и сл.);

>  оснивање ЛСЗ-а, утврђивање начина рада, учешће у формулисању 
ЛАПЗ-а и његово усвајање, обезбеђивање усклађености ЛАПЗ-а са 
другим локалним планским документима и успостављање сарадње 
између различитих тела на нивоу ЈЛС-а, праћење спровођења 
ЛАПЗ-а и процена утицаја у склопу припреме наредног ЛАПЗ-а;

>   учешће у и праћење реализације ЛАПЗ-а, укључујући и извештавање; и др.

Филијале 
Националне 
службе за 
запошљавање

>   прикупљање података и учешће у праћењу стања 
и трендова на локалном тржишту рада;

>   анализа података о регистрованој незапослености и идентификација 
категорија теже запошљивих лица у локалном контексту;

>   утврђивање потреба послодаваца, селекција и посредовање у запошљавању;
>   спровођење мера активне политике запошљавања;
>    праћење ефеката спроведених мера на запошљавање 

и запошљивост незапослених лица;
>   учешће у припреми ЛАПЗ-а (стање на тржишту рада, потребе привреде, 

карактеристике незапослености, запошљавање лица са евиденције 
НСЗ-а, ефекти мера, предлагање мера АПЗ-а и циљних група за ЛАПЗ);

>   учешће у и праћење реализације ЛАПЗ-а, укључујући и извештавање; и др.

Послодавци >   учешће у развоју квалитетног и делотворног социјалног дијалога;
>   креирање нових радних места; 
>  запошљавање категорија теже запошљивих лица; 
>  обезбеђивање могућности за спровођење програма стицања првог 

радног искуства, стручног оспособљавања и усавршавања;
>   пружање информација о будућим потребама у погледу 

знања, вештина и способности (подаци о потражњи);
>   учешће у дефинисању стандарда који се тичу занимања и описа послова;
>   корисници услуга посредовања, мера активне политике 

запошљавања, и других видова подршке у пословању; и др.

Синдикати >   учешће у развоју квалитетног и делотворног социјалног дијалога;
>   развој синдикалне свести и важности обезбеђивања 

достојанствених услова рада и очувања радних места;
>   заштита права радника;
>   конструктивна подршка процесима приватизације у погледу 

спровођења превентивних мера, кроз информисање и рад 
са потенцијалним вишковима међу запосленима;

>   учешће у креирању или предлагању активне политике 
запошљавања, у складу са локалним потребама; и др.
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Привредна 
комора, агенције 
за развој МСП, 
агенције за 
регионални 
развој

>   пружање информација о очекиваним инвестицијама и 
локалним/регионалним развојним трендовима; 

>   пружање информација о секторима у којима постоји потенцијал 
за отварање нових радних места и потражњу за кадровима;

>   пружање консултантских услуга привредним 
субјектима (постојећим и у развоју);

>   спона између институција образовања и послодаваца у развоју нових 
профила (превасходно у средњем стручном образовању) и др.

Образовне 
институције

>   повезивање исхода образовања са потребама привреде;
>   обезбеђивање података о ученицима завршних 

година који излазе на тржиште рада;
>   развијање програма и стандарда наставних планова, програма 

и обука за образовне профиле потребне на тржишту 
рада, укључујући и образовање одраслих и др.

Центри за 
социјални рад 
и лиценцирани 
пружаоци услуга 
из система 
социјалне 
заштите на 
локалном нивоу

>  идентификација појединаца и породица у стању 
социјалне потребе и социјалног ризика;

>  пружање услуга и обезбеђивање могућности за 
остваривање права из система социјалне заштите;

>  активација радно способних корисника права, са посебним 
фокусом на кориснике новчане социјалне помоћи;

>  сарадња са НСЗ-ом у креирању мера подршке и интервенција од важности за 
благовремено и ефикасно укључивање корисника услуга на тржиште рада; 

>  обезбеђивање података неопходних за добијање увида у карактеристике 
корисника и планирање мера активне политике запошљавања 
усмерених на унапређење запошљивости и запошљавање 
корисника права и услуга из система социјалне заштите и др.

Организације 
цивилног 
друштва

>  досезање до потенцијалних корисника услуга;
>  промотери „трећег“ сектора који могу допринети 

запошљавању теже запошљивих лица; 
>  развој и тестирање додатних услуга (нпр. каријерно вођење и саветовање); 
>  подршка при идентификовању и разумевању специфичности 

и потреба одређених циљних група незапослених; 
>  допринос бољем информисању заједнице и потенцијалних 

корисника о могућностима и приликама за запошљавање, 
укључујући и промоцију примера позитивне праксе; и др.

 Такође, у Прилогу 2. овог документа представљен је Предлог пословника о раду ЛСЗ-а који 
није обавезујући, али може да послужи као смерница за формализовање оснивања и уређења рада 
ЛСЗ-а. 
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Фаза 2 – Прикупљање података и прелиминарна ситуациона анализа

 Први корак у креирању ЛАПЗ-а јесте прикупљање података социоекономског карактера. 

 Еx-ante анализа ефеката обавезно се спроводи пре доношења одлуке о изради документа јавне 
политике и састоји се из следећих корака:

 1) сагледавање постојећег стања;
 2)  идентификовање промене која треба да се постигне спровођењем мера јавне политике, њених 

елемената и њихових узрочно-последичних веза;
 3)  утврђивање општих и посебних циљева јавне политике, као и показатеља учинака на основу 

којих ће се мерити остварење циљева;
 4) идентификовање опција – могућих мера или група мера за постизање циљева;
 5)  анализа ефеката тих опција – могућих мера или група мера и ризик за спровођење сваке од 

тих опција;
 6) избор оптималне опције или оптималне комбинације могућности које су разматране;
 7)  идентификовање ресурса за спровођење мера јавне политике, праћење спровођења и 

вредновање учинака јавне политике, као и потенцијалних ризика у спровођењу јавне политике.

 Предлагачи докумената јавних политика током ex-ante анализе ефеката јавних политика спроводе 
консултације са заинтересованим странама и циљним групама и прикупљају и обрађују податке, у циљу 
предлагања оптималне опције или оптималне комбинације могућности које су разматране.

 У првом делу ЛАПЗ-а треба изнети кратку анализу са кључним показатељима који се односе на 
стање запослености/незапослености (национални, регионални и локални ниво), али у склопу ширег 
оквира политика, институционалних и механизама подршке, а закључци треба да буду засновани и 
на налазима ex-post и ex-ante анализе.

 Надлежни предлагач спроводи ex-post анализу ефеката јавне политике9.

 На основу налаза добијених ex-post анализом, вреднује се учинак јавних политика, то јест оцењују 
релевантност, ефикасност, ефективност и одрживост јавне политике, у циљу њеног преиспитивања и 
унапређења, односно ревизије и даљег планирања.

 Ситуациона анализа представља полазну основу за идентификацију стања и главних проблема 
који треба да буду приоритетна област деловања. Она треба да буде заснована на подацима. 

 Подаци треба да буду тачни (из поузданих извора) и проверљиви, релевантни, ажурни, 
упоредиви и аналитички обрађени. Истовремено, треба избећи презасићеност подацима!

 Представници ЈЛС-а (односно тело за припрему ЛАПЗ-а које је одредила ЈЛС) у овој фази 
мапирају кључне социоекономске показатеље на националном, регионалном и локалном нивоу, 
са циљем представљања трендова и тенденција које утичу на политику запошљавања на нивоу 
ЈЛС-а. Користе се информације прикупљене у списку показатеља (индикатора и података), које се 
допуњавају основним квалитативним подацима о конкретном подручју (нпр. главни послодавци, 

9   Ex-post анализа ефеката односи се на претходно реализовану политику – нпр. на претходни ЛАПЗ, у којој 
се представљају њени ефекти и утицај на достизање жељене промене. Уколико се ЛАПЗ израђује по први 
пут, онда се у процесу припреме овог плана израђује само ex-ante анализа ефеката, док се ex-post анализа 
ефеката израђује након његове реализације, а у склопу припреме наредног ЛАПЗ-а. Примера ради, МРЗБСП 
је у склопу процеса израде НАПЗ-а за 2020. годину припремило ex-post анализу ефеката НАПЗ-а за 2017. и 
НАПЗ-а за 2018. годину.
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постојећи пројекти итд.). Подаци се прикупљају из различитих извора, тако да овај процес захтева 
учешће и сарадњу свих актера.

 Најчешће се приказују и анализирају следеће групе података:

Макро и микро економски показатељи10 
>  БДП, укупна привредна активност (увоз, извоз, обим инвестиција), мере монетарне и фискалне 

политике и сл.

Карактеристике ЈЛС-а11

>  Кључне карактеристике ЈЛС-а (информације о степену развијености оних сектора који су од 
утицаја на социоекономско стање у ЈЛС-у (нпр. инфраструктурна мрежа, туризам и сл.));

>  Структура привреде (број привредних друштава и број предузетника, финансијске перформансе 
привредних друштава и предузетника, задуженост и неликвидност привреде, укупни подстицаји 
регионалног развоја – према наменама, према врсти корисника, односно реализатора, према 
врсти финансијског подстицаја и према нивоу територијалног усмеравања, основне информације 
о локалним стратегијама и програмима од значаја за област локалног економског развоја, 
висинама зараде, приказ ефеката спроведених мера унапређења социоекономског стања у 
ЈЛС-у у претходне, нпр. три године и „научене лекције“, информације о текућим/планираним 
активностима и мерама за унапређење социоекономскг стања у ЈЛС-у и сл.);

>  Сиромаштво и групе у стању социјалне потребе, главни проблеми и незадовољене потребе, 
институционални ресурси и капацитети (пружаоци услуга), актуелности у циљу побољшања 
социјалне партиципације особа из категорија лица у стању социјалне потребе и сл.

Становништво, демографски изазови и миграторна кретања12

>  Демографске тенденције (према полу и узрасту) и пројекције;

>  Структура становништва према националној припадности;

>  Миграторна кретања, укључујући и радне миграције.

Образовање13 
>  Тенденције у образовању – стечено образовање, студенти/ученици у фази школовања, број студената/

ученика који су прекинули школовање, стопе уписа и образовна инфраструктура (врсте профила) 
и, где је могуће, опсервација о усклађености понуде и потражње на тржишту рада у смислу 
усклађености исхода образовања и потреба послодаваца.

10  Потенцијални извори података – Министарство финансија (нпр. Фискална стратегија), Народна банка Србије, 
Влада РС, Министарство привреде, Светска банка, Стратегија развоја ЈЛС-а, извештаји ЈЛС-а и др.

11  Републички секретаријат за јавне политике (Аналитички сервис ЈЛС-а), АПР, Привредна комора Србије, 
Стратегија локалног економског развоја, извештаји ЈЛС-а, презентације и сл.

12  Републички завод за статистику (нпр. попис, анализе, процене…), Канцеларија за људска и мањинска права, 
МРЗБСП организације цивилног друштва, аналитички материјал и др.

13  Подаци МПНТР-а, ЗУОВ-а, референтних локалних образовних установа, НСЗ-а и сл.
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Тржиште рада и радна снага14 
>  Стање на тржишту рада (индикатори, промене и тенденције), регионалне разлике;

>  Карактеристике запослености (запосленост према привредном сектору, у јавном или приватном 
сектору, према врсти радног односа, према старосним групама, полу и нивоу образовања, 
укључујући и процену трајања периода транзиције од завршетка формалног образовања до уласка 
на тржиште рада, дуалност на тржишту рада, зараде, запошљавање лица са евиденције НСЗ-а, 
запосленост теже запошљивих лица и сл.), преглед политика и програма на нивоу ЈЛС-а који 
подстичу запошљавање;

>  Карактеристике незапослености (опште и на регионалном нивоу – по полу, старосним групама, 
нивоу образовања), дугорочна незапосленост, карактеристике регистроване незапослености 
(национални, регионални и локални ниво – по полу, старосним групама, нивоу образовања, 
трајању незапослености, категоријама теже запошљивих лица и сл.), реализација мера активне 
политике запошљавања, ефекти и сарадња НСЗ-а и ЈЛС-а;

>  Карактеристике неактивности (посебно младих из категорија NEET15, процена неактивности 
(и узрока) и обима категорија NEET на нивоу ЈЛС-а).

Закључци и препоруке 
>  кратак осврт/сумирање кључних налаза анализе података и ситуационе анализе, као увод у дубљу 

анализу стања, потреба, могућности и трендова локалне политике запошљавања. 

подаци анализе налази закључци препоруке

14  Републички завод за статистику (Анкета о радној снази), ЦРОСО, МРЗБСП (НАПЗ, извештаји, анализе), 
НСЗ (месечни статистики билтени, Информатор о раду и сл.), социјални партнери, Привредна комора, 
канцеларије за младе, организације цивилног друштва, АПР, подаци и извештаји ЈЛС-а, извештаји о 
реализацији ЛАПЗ-а и сл.

15  Not in Education, Employment or Training – млади који се не школују, нису запослени нити похађају обуку за 
запослење.
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Фаза 3 – Анализа стања, потреба, могућности и трендова

 У овој фази, ЈЛС/тело за израду ЛАПЗ-а детаљније анализира и поставља у везу/корелацију 
податке за ниво ЈЛС-а и израђује јасну слику о тренутој ситуацији, претходним и очекиваним 
променама на локалном тржишту рада (разлоге за исте) и у оквиру ресурса са којима ЈЛС располаже, 
а која може бити стављена у функцију креирања и спровођења локалне политике запошљавања. На 
овај начин стиче се увид у предности и недостатке локалног тржишта рада, као и у доминантне 
трендове. 

Пример сумарног прегледа резултата анализе, односно кључних налаза

ПРОБЛЕМ РЕСУРСИ ОЦЕНА

Недостатак слободних 
радних места у 
приватном сектору 
(посебно за младе без 
радног искуства)

>    Запошљавање један од приоритета 
политичких структура ЈЛС-а;

>    Локалне мере подстицаја послодавцима;
>   Значајни неискоришћени ресурси 

пољопривредног земљишта и постојање 
локалних субвенција и подстицаја за 
развој сектора пољопривреде;

>   Мере АПЗ (програм приправника, програм 
стручне праксе, програми запошљавања) 
и делотворна сарадња НСЗ-а и ЈЛС-а;

>   Постојање мреже РАС-a;
>   Образовне институције раде по 

иновираним моделима;
>   Примери добре праксе у запошљавању 

младих из теже запошљивих категорија;
>   Подршка пројеката и постојање 

активних ОЦД-a;
>   Инвестициона улагања (у току или у најави).

Кључни сегмент 
развоја ЈЛС-а, 
потребно приступити 
дефинисању 
заједничких 
интервенција 
кроз ЛАПЗ.

Недостатак 
високообразоване 
радне снаге 

>   Фактори негативног утицаја: недостатак 
високообразовних институција у ближој 
околини, ниске зараде, недостатак 
прилика за стицање радног искуства и 
образовање и усавршавање у пракси, 
забрана запошљавања у јавном сектору 
и недостатак послова у приватном 
сектору, економске миграције, без 
улагања у стамбену, културну, образовну 
и здравствену инфраструктуру и сл.

Проблем не може бити 
решен кроз ЛАПЗ, 
потребно претходно 
установити додатне 
мере подршке које 
су важне не само за 
унапређење већ и 
очување постојеће 
радне снаге. 

Изолованост 
локалних политика

>   Почетак рада на новом стратешком 
документу развоја ЈЛС-а;

>   Обавеза увођења систематског планирања;
>   Разумевање повезаности и 

утицаја различитих политика 
од стране ЈЛС-а и актера;

>   Ограниченост финансијских и 
институционалних капацитета, 
али спремност на сарадњу и 
остваривање позитивне промене;

>   Јака мрежа ОЦД-a које заговарају 
партиципативни приступ и сл.

ЛАПЗ треба да 
осликава жељену 
промену у локалном 
планском систему. 
Применити принцип 
кохерентности 
политика и 
интервенција у 
припреми ЛАПЗ-а.
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 Два методолошка алата најчешће се користе приликом идентификације кључних области 
интервенције (дрво проблема) и одређивање метода/начина за њихово ублажавање и/или 
превазилажење (дрво решења)16. 

Специфични циљ
(жељена ситуација)

Шире 
перспективеПоследица

Узроци Могућа решења

Кључни проблем
(тренутна ситуација)

 Закључци до којих се долази применом ових алата представљају смернице ЈЛС /телу задуженом 
за израду ЛАПЗ-а, у ком правцу треба деловати, односно детаљније се разрађују и приказују кроз ЛАПЗ. 

 Уколико се током процеса идентификације уочи недостатак капацитета ЈЛС-а у смислу знања 
и познавања проблема и/или потенцијалних начина превазилажења истих, потребно је ојачати и 
унапредити људске капацитете кроз различите врсте обука које спроводе националне институције 
или у оквиру различитих пројектних активности уз финансијску подршку донаторске заједнице. 
Важност капацитета огледа се не само у фази планирања већ и праћења (и евентуалне модификације) 
и оцене ефеката реализованих интервенција као основе за циклус припреме новог ЛАПЗ-а.

16  Приказ примене алата (дрво проблема и дрво решења) не мора да буде део ЛАПЗ-а. Дакле, они се не 
примењују да би се испунила форма или захтев из ЛАПЗ-а (иако нигде није прописано), већ да би предвиђене 
интервенције биле у складу са ефектима примене алата, а не дијаметрално супротни (што се дешавало у 
пракси). Примера ради, одређена ЈЛС идентификује као кључни проблем запошљавање високообразованих 
младих, а као решење наведе се реализација програма јавних радова, да би се онда у прегледу мера које су 
процењене као најделотворније за решавање проблема фокусирали на програм субвенције за запошљавање 
лица која имају статус вишка међу запосленима. 
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Фаза 4 – Идентификовање циљева, интервенција, циљних група корисника, мера и 
потребних ресурса

 Након завршетка процеса дијагностификовања (сагласност свих укључених страна око 
„заједничке дијагнозе“ и добијања одговора на питање Где смо?), утврђујемо Где желимо да будемо? и На 
који начин ћемо остварити жељену промену? и Шта нам је све потребно? ЛАПЗ треба да одговори на 
сва та питања. Имајући у виду да су расположиви ресурси увек ограничени, како ЛАПЗ не би постао 
само листа неостварених жеља, потребно је да се ЈЛС /тело задужено за израду ЛАПЗ-а фокусира 
на мањи број циљева који се потом разрађују кроз једну или две приоритетне мере или активности.

 Циљеве треба одабрати на основу најважнијих/најургентнијих изазова који захтевају 
интервенцију, али треба узети у обзир и шта је изводљиво да се реализује у одређеном временском 
оквиру17 и са одређеним капацитетима. Истовремено, треба имати у виду чињеницу да поједине 
промене захтевају подршку која превазилази период примене ЛАПЗ-а. У таквим случајевима, 
потребно је планирати пружање постепене и континуиране подршке да би интервенција била 
успешна. У практичном смислу, то захтева договор на нивоу ЈЛС-а о потреби за интервенцијама 
које би се наставиле током дужег временског периода, што истовремено подразумева и обезбеђивање 
потребних ресурса за реализацију ових интервенција. 

 Добро дефинисан циљ треба да:

 >  буде заснован на потреби (на нивоу групе или локалне заједнице);

 >  буде реалан/остварљив;

 >  буде у складу са капацитетима;

 >  доводи до жељене промене са одрживим ефектима у дужем временском периоду (дакле, 
није у питању краткорочна интервенција);

 >  буде у складу са општим стратешким опредељењем ЈЛС-а.

 У условима ограничених ресурса циљеви се најчешће одређују управо према расположивим 
финансијским средствима. Међутим, расположива буџетска средства не треба да буду основни 
усмеравајући или ограничавајући фактор. Новац није увек једини изазов, а буџетска средства 
само су један од извора средстава за реализацију циљева (потребно је сагледати доступност других, 
неискоришћених извора средстава, нпр. донаторска средства, пројекти и сл.).

 Често су немотивисаност, мањак иницијативе и заинтересованости локалних актера, изостанак 
сарадње, конкурентски односи, неповерење између појединих партнера/учесника у процесу и 
неспремност на акцију, недостатак или неразумевање прикупљених података, много веће препреке 
у раду него што би то могао да буде недостатак финансијских средстава. Такође, посебно је важно 
избегавати тзв. „политичке приоритете“, чији је циљ остваривање личних амбиција или прикупљање 
политичких поена. 

17   Саставни део већине ЛАПЗ-а чини листа 12–18 годишњих циљева и приоритета из домена политике 
запошљавања и повезаних политика (социјална инклузија, социјални дијалог и сл.), представљених у форми 
policy изјава. Међутим, у највећем броју случајева, ЛАПЗ не садржи ниједну ближу информацију о начину 
на који се планира остваривање тих циљева. Штавише, природа истих показује да пројектовану жељену 
промену није могуће остварити у периоду примене ЛАПЗ-а. Нису уочени примери „мерљиво“ приказаних 
приоритета, односно очекиване промене.
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 Дакле, циљеви ЛАПЗ-а морају бити усаглашени са циљевима утврђеним на националном 
нивоу и наведеним у НАПЗ-у, а да истовремено одражавају конкретне изазове на нивоу ЈЛС-а. Они 
морају да буду „специфични и локалног карактера“, а не само „копија“ утврђених националних 
циљева. Морају да буду и мерљиви.

 Два методолошка алата (SWOT анализа и SMART критеријуми) најчешће се користе у поступку 
одабира приоритета18. 

 SWОТ анализа користи се за организовање и шематски приказ података помоћу једноставног 
дијаграма састављеног од четири квадранта подељених на:

 Снаге и слабости – јесу интерни фактори на које се може утицати. Потребно је идентификовати 
и једне и друге, детаљније их размотрити и определити се за прави начин деловања, у смислу да 
се одређеним активностима искористе снаге и предности или да се дефинишу активности које је 
потребно предузети да би се превенирала штетна појава или умањиле слабости и недостаци. 

 Шансе и опасности – јесу екстерни фактори, односно фактори окружења на које се не може 
директно утицати планираним активностима, али их треба имати у виду и определити се за стратегију 
да се шансе из окружења искористе или да се опасности и ризици максимално умање. 

СНАГЕ
фактори, карактеристике и обележја 

која се сматрају предностима

(нпр. континуирано повећање броја 
запослених у ЈЛС-у, развијени и ефикасни 

програми обука у образовању одраслих, јака 
мрежа послодаваца, активно учешће ЈЛС-а 

у решавању проблема незапослености, 
дугогодишње искуство у реализацији ЛАПЗ-а, 
сталност ЛСЗ-а, доступност квалитетних 

података о стању на тржишту рада…)

СЛАБОСТИ
 фактори, карактеристике и обележја 

која се сматрају недостацима

 (нпр. неповољна старосна структура радне 
снаге, депопулација, недостатак менторингa 

– свеопште подршке за почетнике у пословању, 
ЈЛС не прати ефекте спроведених подстицаја 

и мера, повећање броја радно способних 
корисника НСП-а, недовољан број предшколских 

установа, недостатак транспортне 
инфраструктуре, емиграција, концентрација 
привредних субјеката у административном 
центру ЈЛС-а, а мање у руралним подручјима, 

висока неформална запосленост…)

ШАНСЕ
процеси и елементи из окружења који 

се могу искористити као предност

(нпр. ЈЛС је обезбедила додатна подстицајна 
средства и олакшице послодавцима, 
формализована сарадња на пружању 

интегрисаних услуга, универзитетски 
центар отвара нов технолошки центар, 

добри примери иновативних услуга, 
заинтересованост граничних држава 

ЕУ за програме CBC, спремност за израду 
регионалних ЛАПЗ-а, поједностављене 

процедуре за покретање бизниса…)

ОПАСНОСТИ
процеси и елементи из окружења који могу 
да изазову нежељена дешавања или ефекте 

(нпр. умањена расположива средства за 
политику запошљавања, локални избори, 

„гашење“ канцеларије за младе и ЛЕР, 
стечај и ликвидација великих привредних 

субјеката, последице непогода…)

 

18   У појединим документима, најчешће програмским/пројектним документима из система међународне 
билатералне и мултилатералне развојне помоћи, могу се видети примери тзв. анализе претпоставки и 
ризика, која је део логичке матрице.



ПРИРУЧНИК ЗА ИЗРАДУ ЛОКАЛНОГ АКЦИОНОГ ПЛАНА ЗАПОШЉАВАЊА

31

 Након одабира неколико циљева који осликавају утврђену 
потребу, а који су изводљиви у периоду примене ЛАПЗ-а и усклађени 
са НАПЗ-ом и потребама локалног тржшта рада, приступа се њиховом 
нормирању и приказивању кроз SMART критеријуме:

S
M
A
R
T

специфичан, конкретан, јасан и разумљив 

мерљив, тј. даје могућност провере степена остварености

достижан/остварљив у односу на ресурсе и утврђена 
ограничења

реалан, тј. да је у пољу утицаја тела на које се односи

временски дефинисан, тј. да има постављене рокове за 
његово остваривање

Примери SMART индикатора: 

 >  У мере активне политике запошљавања током 2019. године 
укључити најмање 12% незапослених лица са евиденције 
филијале НСЗ-а, са ефектом на запошљивост и запошљавање 
од најмање 30%.

 >  Израђена најмање два евалуциона извештаја о ефектима 
подстицајних мера које су усмерене на повећање запослености 
у ЈЛС-у, до краја месеца августа 2019. године. 

 Избегавати циљеве попут – „смањити незапосленост за 5%“, 
„унапредити социјални дијалог“, „борба против сиве економије“, 
„социјална инклузија“, „усклађивање понуде и потражње на тржишту 
рада“, и сл., уколико нису развијене конкретне мере и активности 
и уколико изостају показатељи успеха који задовољавају SMART 
критеријуме.

 Након утврђивања листе циљева, приступа се дефинисању 
конкретних мера и активности чијим спровођењем би требало да се 
постигне жељено стање, уз навођење показатеља успеха који се очекују 
након реализације планираних активности. 

ЦИЉ     МЕРА     АКТИВНОСТ

 Свака планирана активност мора да буде „добро утемељена 
и оправдана“ и „добро описана“ како би сви актери имали исту 
перцепцију активности које су планиране и своје улоге и одговорности 
у тим активностима. 

 Паралелно се дефинишу и примарне циљне групе корисника 
мера и активности, а на основу претходно обрађених података о 
положају појединих категорија лица на тржишту рада (уз обавезно 
коришћење података о резултатима и/или ефектима претходно 
спроведених мера, као и података о текућим и очекиваним променама 
у локалном привредном окружењу). 

Поред представљених 
методолошких алата, као 
помоћ приликом одабира 
приоритета, односно 
рада на развоју ЛАПЗ-а 
може се користити и тзв. 
техника постављања 
пет „W“ питања:

>  What (Шта?): Шта желим?

>  Why (Зашто?): Која је сврха?

>  Who (Ко?): Ко је укључен 
– циљна група?

>  Where (Где?): Подручје?

>  Which (Са чим?): Који 
ресурси су потребни?
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 Дакле, ЛАПЗ треба да представља обједињени преглед интервенција из различитих система 
чија реализација доприноси побољшању стања на локалном тржишту рада, односно не треба се само 
фокусирати на мере активне политике запошљавања и услуге које пружа НСЗ.

Одабир циљне групе – Ко су категорије теже запошљивих лица?

 Према члану 31. Закона о запошљавању и осигурању за случај незапослености, у групу теже 
запошљивих сврстава се незапослени који због здравственог стања, недовољног или неодговарајућег 
образовања, социоекономских карактеристика, регионалне или професионалне неусклађености 
понуде и тражње на тржишту рада или других објективних околности теже налази запослење. 

 НАПЗ-ом се, у складу са процењеним положајем незапослених лица, утврђују категорије 
теже запошљивих лица, које имају приоритет приликом укључивања у мере активне политике 
запошљавања које се реализују на националном нивоу. 

 Истовремено, у оквиру појединих мера активне политике запошљавања, могу се посебно 
утврдити неке од категорија теже запошљивих лица којима је та мера намењена19.

 Идентификовање теже запошљивих категорија незапослених лица у локалном контексту треба 
да буде резултат анализе и тумачења података прикупљених на локалном нивоу. Подаци о броју, 
структури и карактеристикама незапослених који су пријављени на евиденцију НСЗ-а од кључног 
су значаја. Међутим, ослањање само на постојеће податке о регистрованој запослености можда 
неће бити довољно јер се људи који су у рањивој позицији можда не пријављују НСЗ-у или другим 
институцијама. ЈЛС треба да уложе напор да идентификују што је могуће више радно способних 
лица из рањивих категорија и охрабре их да се пријаве на евиденцију НСЗ-а. 

 Дакле, ЛАПЗ-ом се могу утврдити и друге категорије теже запошљивих лица према 
утврђеном стању на локалном тржишту рада.

 Ово се посебно наглашава с обзиром на то што је једна од најчешћих грешака коју ЈЛС 
праве „копирање“ категорија теже запошљивих лица из НАПЗ-а, чак и у случајевима када одређене 
категорије уопште нису заступљене на локалном тржишту рада или су заступљене у незнатном броју. 
Пожељно је да ЈЛС идентификују и оне категорије теже запошљивих лица које нису препознате на 
националном нивоу, али се на основу прикупљених података и анализа може закључити да се налазе 
у неповољнијем положају на локалном тржишту рада (нпр. жене без квалификација из руралних 
области/села, самохрани родитељи са двоје или више малолетне деце, незапослена лица која се брину 
о зависним члановима домаћинства итд.). 

 Детаљна анализа података такође захтева сегментацију једне шире категорије, као што су, 
нпр. млади, која никад није хомогена, како би се прецизно утврдило ко из категорије младих има 
најнеповољнији положај на тржишту рада. У практичном смислу то значи да нису сви незапослени 
млади мушкарци или жене идентификовани као група којој су системска помоћ и подршка 
потребне. Пожељно је утврдити групе (нпр. дугорочно незапослени млади без квалификација, 
високообразовани млади без радног искуства у струци, млади у домском смештају, хранитељским 

19  Нпр. у складу са НАПЗ-ом за 2019. годину, у програм приправника за младе са високим образовањем могу се, 
ради стручног оспособљавања за самосталан рад у струци, уз заснивање радног односа, укључити искључиво 
млади до 30 година старости са просечном оценом од најмање 8,5 на претходно завршеном степену студија 
(најмање 240 ЕСПБ) који посао траже дуже од 6 месеци. Изузетак су незапослене особе са инвалидитетом и 
Роми, за које је постављена старосна граница од 35 година, без условљавања висином просечне оцене и 
дужином тражења посла.
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и старатељским породицама, млади са инвалидитетом итд.) које карактерише неповољнији 
положај на тржишту рада. 

 Такође, треба имати на уму да неко лице може бити рањиво по неколико основа (вишеструко 
рањиво), нпр. незапослено лице из категорије вишка међу запосленима које је истовремено без 
квалификација, незапослено у дужем временском периоду, самохрани родитељ и сл. 

 Одабир мера активне политике запошљавања – које мере најбоље могу да одговоре на 
утврђене изазове?

 Након што је у оквиру ЈЛС/тела које је на нивоу ЈЛС-а задужено за израду ЛАПЗ-а постигнут 
консензус око циљних група (укључујући и планирани број учесника), а узимајући у обзир 
расположиви износ средстава за реализацију ЛАПЗ-а, податке о економској ситуацији на локалном 
нивоу, заинтересованост незапослених лица и послодаваца за учешће у мерама активне политике 
запошљавања или коришћење додатних подржавајућих услуга, резултате и ефекте претходно 
реализованих мера активне политике запошљавања (без обзира на извор средстава), приступа се 
одабиру мера које на најбољи начин могу да одговоре на препознате изазове и локалног тржишта 
рада и саме циљне групе корисника. 

 Уколико се ЈЛС суочава са значајним уделом младих без радног искуства, са најмање средњим 
нивоом образовања и присутном економском емиграцијом ка развијеним привредним центрима, а 
истовремено се код одређеног броја послодаваца јавља неповољна старосна структура запослених, 
посебно на радним местима која захтевају више нивое квалификација, једно од добрих решења свакако је 
мотивација потенцијалних корисника за укључивање у програм стручне праксе или програме приправника. 

 Уколико се ЈЛС суочава са значајним бројем дугорочно незапослених лица без квалификација 
или са ниским нивоом квалификација или квалификацијама које не могу да задовоље специфичности 
производног процеса код конкретног послодавца, решење може бити спровођење обуке за потребе 
послодавца или програм стицања практичних знања.

 Уколико се ЈЛС суочава са значајним бројем незапослених, радно способних корисника 
новчане социјалне помоћи (НСП), који истовремено поседују одређено радно искуство, знања и 
вештине стечене у формалном или неформалном процесу образовања, као референтна интервенција 
могу се предложити програм субвенције за запошљавање незапослених лица из категорије теже 
запошљивих, програм јавних радова, програм стицања практичних знања или обуке за тржиште рада. 
Овде треба бити опрезан – наиме, програм јавних радова је програм активације са привременим 
и ограниченим деловањем и не треба се посматрати као начин да се надомести недостајући број 
запослених у, нпр. јавним комуналним предузећима.

 Свакако да финансијске мере подршке имају директан утицај на унапређење запошљивости 
и подстицање запошљавања, односно на побољшање стања на локалном тржишту рада, али су 
подједнако значајни (као предактивност и начин активације, информисања и стицања вештина за 
активно тражење посла и одабир каријерног пута) различити облици радионица, информативно-
саветодавних актива, сајмова запошљавања и сл.

 Такође, ЛАПЗ омогућава ЈЛС-у да тестира и нова, иновативна решења и интервенције које 
су прилагођене специфичним карактеристикама локалног тржишта рада или надокнађују видове 
подршке који недостају. На овај начин пружа се могућност ЈЛС-у да пилотира одређено решење, 
процени његове ефекте и уведе га као редовну меру или облик подршке (нпр. канцеларија за пружање 
консултативних услуга почетницима у пословању или менторске подршке и сл.).
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 Наведени примери су оквирне смернице за одабир мера активне политике запошљавања, 
односно крајња одлука зависи искључиво од карактеристика циљних група и потреба и капацитета 
локалних актера и економије.

Буџетирање ЛАПЗ-а 

 Од изузетне је важности да се приликом буџетирања ЛАПЗ-а сагледају сви стварни и реални 
трошкови његове примене. Уколико се средства за спровођење НАПЗ-а опредељују искључиво у 
буџету ЈЛС-а или екстерних (ненационалних извора), ЈЛС може да утврди износе и трошкове по 
мерама активне политике запошљавања који су виши или нижи од оних које одређује НСЗ. Наравно, 
наведено треба да буде у складу са карактеристикама понуде и потражње на локалном тржишту рада 
(нпр. износ минималне и просечне зараде, делатност и сл.), како би понуђене мере активне политике 
запошљавања биле интересантне актерима на тржишту рада, односно утицале на заинтересованост 
и незапослених лица и послодаваца за учешће у њима. Уколико се пак ЛАПЗ спроводи кроз програм 
суфинансирања, тада се ЈЛС мора придржавати износа и трошкова по мерама које су НАПЗ или НСЗ 
пројектовали.

 У наставку су дати табеларни примери израчунавања потребног износа финансијских средстава 
за спровођење одређене мере активне политике запошљавања, а чији елементи умногоме олакшавају 
попуњавање табеларног прегледа циљева, мера и активности као саставног дела акционог плана, у 
складу са одредбама Закона о планском систему.

Пример 1: Табеларни преглед калкулације потребних средстава за реализацију мере субвенције за 
запошљавање незапослених лица из категорије теже запошљивих на основу износа за 2019. годину, за ЈЛС 
из прве групе развијености

Категорија 
лица

Износ по 
лицу

Број 
лица

Укупан 
износ

Извор финансирања и %

ЈЛС РС Остали 
извори

Вишкови међу 
запосленима 150.000,00 1 150.000,00 100.000,00 50.000,00 0

Особе са 
инвалидитетом 180.000,00 1 180.000,00 180.000,00 0 0

Млади до 30 
година који 
посао траже 
дуже од 12 

месеци

150.000,00 1 150.000,00 100.000,00 50.000,00 0

Радно способни 
корисници НСП 180.000,00 1 180.000,00 100.000,00 80.000,00 0

660.000,00 480.000,00
72,73%

180.000,00
27,27% 0
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Пример 2: Табеларни преглед калкулације потребних средстава за реализацију програма стручне праксе 
на основу износа за 2019. годину

Категорија 
лица Износ по лицу Број 

лица Укупан износ
Извор финансирања и %

ЈЛС РС Остали 
извори

Лица са 
средњим 
нивоом 

квалификација

новчана 
помоћ лицу 
16.000,00

осигурање за 
случај повреде 

на раду и 
професионалне 

болести
1.500,00

10

10 лица*
6 месеци*

17.500,00 =
1.050.000,00

650.000,00 400.000,00 /

Лица са 
вишим 
нивоом 

квалификација

/ / / / /

Лица са 
високим 
нивоом 

квалификација

новчана 
помоћ лицу 
20.000,00

осигурање за 
случај повреде 

на раду и 
професионалне 

болести
1.500,00

2 2*12*21.500,00=
516.000,00 / / донатор

12 1.566.000,00 650.000,00 400.000,00 516.000,00

 Потребно је нагласити да је ово оквирни план трошкова, односно, уколико је реч о модалитету 
2. за реализацију ЛАПЗ-а, могуће је да, према расположивим средствима, одлуком о учешћу у 
финансирању ЛАПЗ-а, буде одобрено мање средстава из буџета РС/НСЗ, што може да услови смањење 
броја лица обухваћених предложеним мерама уколико није могуће у буџету ЈЛС-а обезбедити 
средства која недостају. 

 Још једном се истичу важност блиске сарадње и неопходност подршке највишег нивоа власти 
ЈЛС-а са телом које припрема ЛАПЗ. Наиме, ЛАПЗ представља део политике локалног економског 
развоја и треба да допринесе побољшању социоекономске ситуације, треба да буде у складу са 
плановима ЈЛС-а које су од утицаја на политику запошљавања, али за његову реализацију треба 
благовремено обезбедити финансијска средства у пуном потребном износу и на располагање ставити 
капацитете ЈЛС-а за ефикасно праћење његовог спровођења.

 Такође, као што је у претходним деловима Приручника наглашено, под ресурсима/
капацитетима се не подразумевају само финансијска средства, јер је и квалитетно ангажовање 
расположивих људских и инфраструктурних капацитета елеменат од пресудног значаја. 
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Модалитети реализације (финансирања) ЛАПЗ-а

 Приликом израде ЛАПЗ-а, потребно је имати у виду и 
модалитете реализације ЛАПЗ-а, будући да они утичу на његову 
садржину (у смислу мера активне политике запошљавања, 
тела одговорног за израду и његовог састава, партнера и др.), 
поступак и структуру за спровођење (и праћење спровођења) 
и потребне ресурсе (и у кадровском и у финансијском смислу).

 ЛАПЗ се може спровести кроз два модалитета20:

 1.  финансирање програма или мера активне политике 
запошљавања предвиђених ЛАПЗ-ом средствима из 
буџета јединице локалне самоуправе;

 2.  суфинансирање програма или мера активне политике 
запошљавања предвиђених ЛАПЗ-ом средствима из 
буџета Републике Србије/НСЗ и буџета јединице 
локалне самоуправе (члан 60. Закона о запошљавању 
и осигурању за случај незапослености).

 Изабрани модалитет утиче на услове које ЈЛС треба да 
испуни пре самог усвајања и спровођења ЛАПЗ-а. 

 Потребно је указати да је један модалитет финансирања 
могуће применити на цео ЛАПЗ, али постоји и могућност 
комбинације у модалитету 2 (суфинансирање), с тим што је 
то неопходно јасно приказати у ЛАПЗ-у. То практично значи 
да се поједине мере могу спроводити само из средстава ЈЛС-а 
(и других извора), а поједине кроз удруживање средстава са 
националним нивоом, у складу са условима и начинима 
наведеним у модалитету финансирања 2.

 Након фаза идентификације, анализа, оцена, доношења 
одлуке о стратегији промене, потребно је план активности 
представити кроз формат логичке матрице. Логичка матрица 
даје јасан и једноставан табеларни преглед корака који ће бити 
спроведени и логичку повезаност између елемената матрице. 
Она је неизоставни алат у процесу планирања и праћења 
реализације сваког стратешког или планског документа. У 
наставку је дат једноставан формат логичке матрице.

20  Ближе информације представљене су у Предлогу 
обрасца за припрему ЛАПЗ-а, Прилог 3.

Уколико се план спроводи по 
модалитету 1, потребно је да ЈЛС 
има усвојен ЛАПЗ, обезбеђене 
потребне ресурсе и преузме 
пуну одговорност за његову 
реализацију. Овај модалитет 
пружа могућност ЈЛС да реализује 
мере које нису предвиђене у 
НАПЗ-у, укључујући и пилотирање, 
односно тестирање и скалирање 
интервенција предложених у 
пројекту или од стране ОЦД-а и 
сл., а које се сматрају примереним 
за локални контекст или су се у 
претходном периоду показале 
као делотворне. Једини обавезни 
елеменат садржан је, будући 
да ЈЛС није носилац послова 
запошљавања, односно не 
може самостално да спроводи 
мере активне политике 
запошљавања, у закључивању 
споразума о техничкој сарадњи 
на реализацији ЛАПЗ-а са НСЗ-ом.

Уколико се пак реализација 
врши по модалитету 2, ЈЛС 
мора да испуни услове који су 
прописани у НАПЗ-у, и то:

1)  формиран локални савет 
за запошљавање;

2)  усвојен ЛАПЗ; 

3)  усаглашен ЛАПЗ са НАПЗ-ом 
и покрајинским АПЗ-ом;

4)  обезбеђено више од половине 
средстава потребних за 
финансирање одређеног 
програма или мере. Изузетно, 
уколико је реч о неразвијеној 
јединици локалне самоуправе, 
министар надлежан за послове 
запошљавања, може одобрити 
учешће у финансирању и 
када је обезбеђено мање 
од половине средстава. 
потребних средстава.
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Фаза 5 – Израда ЛАПЗ-а

 Након што су успешно завршене све претходно приказане фазе, коначно уобличавање ЛАПЗ-а 
представља логичко повезивање и представљање информација и интервенција у жељени формат 
(предлог формата ЛАПЗ-а дат је у Прилогу 3).

 Саставни део материјала који су развијени за потребе примене Закона о планском систему 
представља и табеларни преглед циљева, мера и активности, као обавезни део акционог плана:

Документ ЈП:
Акциони план:
Координација и 
извештавање:
Кровни документ ЈП:
Општи циљ 1:
Институција одговорна за праћење и контролу реализације:

Показатељ (и) на нивоу 
oпштег циља (показатељ 

eфекта)

Jединица 
мере

Извор 
провере

Почетна 
вредност

Базна 
година

Циљaна 
вредност у 
последњој 
години АП

Последња 
година 

важења АП

…
Посебни циљ 1.1: НАЗИВ
Институција одговорна за праћење и контролу реализације:
Показатељ(и) 

на нивоу 
посебног 

циља 
(показатељ 

исхода)

Jединица 
мере

Извор 
провере

Почетна 
вредност

Базна 
година

Циљaна 
вредност у 
години т+1

Циљaна 
вредност у 
години т+2

Циљaна 
вредност у 
последњој 
години АП

…
Мера 1.1.1: НАЗИВ
Институција одговорна за праћење и контролу реализације:
Период спровођења: Тип мере:
Показатељ(и) 

на нивоу 
мере 

(показатељ 
резултата)

Jединица 
мере

Извор 
провере

Почетна 
вредност

Базна 
година

Циљана 
вредност у 
години т+1

Циљана 
вредност у 
години т+2

Циљана 
вредност у 
последњој 
години АП

…
Извор финансирања 
мере21

(Навести један од извора 
финансирања: буџетска 
средства, из кредита, 
донаторска средства, 
ИПА итд. У случају 
донаторских средстава, 
обавезно је навођење 
конкрентног донатора.)

Веза са програмским 
буџетом22

(Шифра програма и 
програмске активности 
или пројекта у оквиру 
ког се обезбеђују 
средства.)

Укупна процењена финансијска 
средства у 000 дин.

У години 
т+1

У години 
т+2

У години 
т+3

21  Навести један од извора финансирања: буџетска средства, из кредита, донаторска средства, ИПА итд. У случају 
донаторских средстава, обавезно навести конкрентног донатора.

22 Шифра програма и програмске активности или пројекта у оквиру ког се обезбеђују средства.
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Приходи из буџета
Финансијска помоћ ЕУ

Назив 
активности:

Орган који 
спроводи 
активност

Oргани 
партнери у 

спровођењу 
активности

Рок за 
завршетак 
активности

Извор 
финанси-

рања23

Веза са 
програм-

ским буџе-
том24

Укупна процењена
финансијска средства по 

изворима у 000 дин.25

2019. 2020. 2021.

1.1.1.1
1.1.1.2

 Табеларни прикази који се користе приликом израде комплексних стратешких докумената 
или програмских и пројектних докумената високог нивоа сложености садрже и полазне и 
циљане вредности, детаљну листу подактивности за сваку од активности, податке о средствима и 
капацитетима по врстама или изворима који су потребни или недостајући, износе, тачке пресека 
напретка у процесу праћења реализације (milestones) и др. 

Фаза 6 – Усвајање ЛАПЗ-а 

 Након израде документа, Предлог ЛАПЗ-а доставља се на мишљење ЛСЗ-у. ЛСЗ се изјашњава 
на ЛАПЗ и уколико је мишљење позитивно, упућује се на усвајање надлежном органу ЈЛС-а. 

 Скрећемо пажњу да је у члану 38. Закона о планском систему прописано да документ јавних 
политика ЈЛС-а усваја скупштина ЈЛС-а, осим ако посебним законом није другачије прописано.

Фаза 7 – Спровођење ЛАПЗ-а

 Јасан опис/приказ спровођења ЛАПЗ-a саставни је део ЛАПЗ-a као документа, али је важнија 
његова доследна примена у пракси. Он обухвата административне поступке које је потребно 
спровести, како би се ЛАПЗ реализовао, а који су превасходно условљени одабраним модалитетом 
реализације ЛАПЗ-a. 

 Уколико се спровођење ЛАПЗ-a заснива на модалитету када ЈЛС обезбеђује целокупна 
финансијска средства из локалног буџета (модалитет 1) или других извора, неопходно je 
формализовати сарадњу између ЈЛС-a и НСЗ-a, кроз закључивање споразума о техничкој сарадњи 
на реализацији ЛАПЗ-a, будући да су НСЗ и агенције за запошљавање носиоци послова запошљавања 
у Републици Србији. Дакле, ЈЛС, ОЦД, канцеларије за младе и сл., самостално немају надлежност 
да спроводе мере активне политике запошљавања. Обавезна је сарадња са НСЗ-ом. Међутим, и у 
оквиру овог типа формализоване сарадње, у пракси најчешће НСЗ и ЈЛС заједно објављују јавне 
позиве/конкурсе, али је одабир учесника (и послодаваца и незапослених лица са евиденције НСЗ-а) 
у надлежности ЈЛС-а. Такође, ЈЛС могу, као што је претходно већ наведено, саме да утврђују 
висину износа средстава по мерама и по категоријама корисника, могу да установе мере које нису 
предвиђене НАПЗ-ом, а за које је процењено да ће дати најбоље ефекте сходно карактеристикама 
локалног тржишта рада. ЈЛС сноси одговорност за целокупан поступак – обраду захтева по јавном 
позиву или конкурсу, селекцију, доношење одлуке, закључивање уговора, финансирање, праћење 
и оцену спровођења ЛАПЗ-а. У зависности од капацитета ЈЛС-а и закљученог споразума, поједине 
фазе у поступку реализације јавних позива или конкурса, као и праћење и извештавање о спровођењу 
ЛАПЗ-а, могу се вршити и у сарадњи ЈЛС-а и НСЗ-а. 

23  Навести један од извора финансирања: буџетска средства, из кредита, донаторска средства, ИПА итд. У случају 
донаторских средстава, обавезно навести конкрентног донатора.

24 Шифра програма и програмске активности или пројекта у оквиру ког се обезбеђују средства.
25 Звездицом (*) се означавају средства која нису у потпуности обезбеђена.
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 Уколико се ЛАПЗ спроводи у оквиру програма суфинансирања (модалитет 2), неопходна је 
блиска формализована сарадња између ЈЛС-а и НСЗа, а она се огледа (након подношења захтева и 
доношења одлуке о учешћу у финансирању ЛАПЗ-а из буџета РС/НСЗ) у потписивању споразума о 
сарадњи на реализацији ЛАПЗ-а, удруживању финансијских средстава, припреми заједничких јавних 
позива/конкурса за сваку од предвиђених мера активне политике запошљавања, пријему и обради 
захтева, селекцији лица и послодаваца за укључивање у мере, одлучивању, закључивању уговора, 
праћењу спровођења, извештавању и процени ефеката спроведених мера. Од посебне је важности 
да се након доношења одлуке о учешћу у финансирању ЛАПЗ-а из буџета РС/НСЗ-а, споразуми 
о сарадњи на реализацији ЛАПЗ-а потпишу у што краћем року, будући да је исти предуслов за 
расписивање јавних позива и конкурса за спровођење мера активне политике запошљавања. Ближе 
информације дате су у обрасцу за израду ЛАПЗ-а, датог у прилогу овог Приручника.

 Пожељно је да јавни позиви и конкурси остану отворени у дужем року и тиме доступни већем 
броју и послодаваца и незапослених лица, али је потребно оставити довољно простора за реализацију 
мера и уговорних обавеза, укључујући и исплату средстава у складу са планираним буџетом. 

Фаза 8 – Праћење, оцена и извештавање о реализацији ЛАПЗ-а 

 Од процеса праћења, оцене и извештавања, односно од одговора да ли су применом одређене 
мере постигнути очекивани ефекти, што треба да буде резултат еx-post анализе ЛАПЗ-а, зависи 
да ли ће се и у будућности спроводити иста мере, или их је потребно мењати, односно утврдити у 
којој мери је потребно вршити корекције. Потребно је приказати информације о начину на који ће 
се пратити спровођење ЛАПЗ-а, степен остварених резултата и ефективности спроведених мера, 
утврдити динамику реализације ЛАПЗ-а, праћења, извештавања и одговорности за спровођење 
наведеног процеса. У овом делу посебно је важно утврдити јасне, релевантне и мерљиве показатеље 
успеха – индикаторе.

Пример табеларног прегледа праћења и оцене реализације ЛАПЗ-а

Мера/активност Индикатор Временски оквир Одговорност

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

> расписивање јавних позива >  расписано xy 
јавних позива Јул ЈЛС и НСЗ

>  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

> 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

>  укупан број лица која 
су спровела меру

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

По завршетку мере ЈЛС и НСЗ
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>  ефекат мере на запошљавање 
(бруто ефекат)

>  xy лица запослено 
(по мерама и 
циљним групама)

6 месеци по 
изласку из мере/

уговорне обавезе26
НСЗ

> утрошак средстава >  утрошак средстава 
по мерама

Након реализације 
свих финансијских 

обавеза
ЈЛС и НСЗ

> анализа успешности ЛАПЗ-а

>  израђена 
ex- post анализа 
и евалуциони 
извештаји

Након половине 
периода 

спровођења мере 
и након завршетка 

ЛАПЗ-а

ЈЛС

>  припрема извештаја о 
реализацији ЛАПЗ-а

>  извештај 
припремљен и 
верификован

У првом кварталу 
наредне године 

за претходну
ЈЛС 

>  прикупљање података 
за припрему ЛАПЗ-а

>  подаци 
идентификовани, 
прикупљени, 
анализирани и 
инкорпорирани у 
ЛАПЗ, укључујући 
и налазе ex-ante 
анализе ЛАПЗ-а

континуирано ЈЛС

>  израда нацрта ЛАПЗ-а и 
давање инпута за припрему 
локалног буџета

>  израђен Нацрт 
ЛАПЗ-а

>  пројектован 
потребан износ 
средстава, саставни 
део Нацрта 
буџета ЈЛС-а

Новембар ЈЛС

>  израда Предлога 
ЛАПЗ-а и усвајање > усвојен ЛАПЗ Децембар–јануар ЈЛС

26  Изузетно, уколико за меру која је спроведена у претходној години у тренутку евалуације мера, односно 
сагледавања бруто ефеката на запошљавање, није прошло 6 месеци од изласка учесника мере из уговорне 
обавезе, сагледавање ефеката може се урадити и 3 месеца после изласка из уговорне обавезе. Такође, могуће 
је узети у обзир бруто ефекат на запошљавање учесника исте мере (исти дизајн мере, исте циљне групе), која 
је реализована у некој од претходних година, где је прошло шест месеци од изласка из уговорне обавезе.
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 Од посебне је важности да реализацију ЛАПЗ-а прати израда месечних или кварталних 
извештаја, односно годишњег детаљног кумулативног извештаја као полазне основе за припрему 
наредног ЛАПЗ-а. У припреми извештаја о спровођењу ЛАПЗ-а, тело за припрему ЛАПЗ-а треба да 
дâ свој допринос тако што ће обезбедити податке, информације, изнети опсервације и дефинисати 
закључке и препоруке и сл. Посебно искористити могућност НСЗ-а да у сваком тренутку, због 
умрежености са ЦРОСО, учини доступним податке о тренутном статусу учесника мере, по завршетку 
исте или уговорне обавезе.

 Евалуација, тј. процена ефеката реализованих активности представља последњи корак у 
циклусу спровођења ЛАПЗ-а и изводи се по истеку одређеног периода (најчешће 6–12 месеци) након 
окончања свих планираних активности27. 

 Евалуација пружа свим заинтересованим странама (ЈЛС, НСЗ, ЛСЗ, донаторима и сл.) 
свеобухватну оцену квалитета, утицаја и ефикасности активности спроведених кроз ЛАПЗ. Осим 
тога, даје одређене идеје за унапређење: шта се може унапредити у наредном ЛАПЗ-у или сличном 
пројекту и на који начин (нпр. применом ефикаснијих метода за сагледавање и изналажење решења; 
продуктивније коришћење ресурса; утврђивање потреба крајњих корисника узимајући у обзир њихов 
профил итд.). 

Евалуација се може спроводити на два начина:

 1.  Интерна евалуација (преглед или Reviewing) – покрећу је чланови ЛСЗ/тела за спровођење 
ЛАПЗ-а, позивајући се на сопствено искуство и на резултате активности које су планиране 
ЛАПЗ-ом. Овај преглед се у великој мери заснива на „процени задовољства“ прикупљеној 
путем упитника спроведеним међу крајњим корисницима или партнерима ЛАПЗ-а. 
Резултати ове врсте евалуације служе да се управљање, координација или интеракције 
са корисницима и циљним групама што боље прилагоде у наредном циклусу спровођења.

 2.  Екстерна евалуација, где постоји општа сагласност да се једино за ову врсту евалуације 
може користити термин „евалуација“) – у првом реду покрећу је институције које 
финансирају активности ЛАПЗ-а како би имале свеобухватну слику о стварном утицају 
и ефикасности спровођења ЛАПЗ-а (нпр. утицај на циљне групе, ефикасност примењених 
метода итд.). Ову евалуацију спроводи „независни тим“, који уједно и пружа подршку 
институцијама у процесу одлучивања о евентуалним изменама политика и приоритета, 
одлукама о повећању, смањењу, прерасподели финансијских средстава и слично. 

 Резултати и закључци евалуације користе се за измену или поновно покретање мера/
интервенција, за потврду или промену стратешких оријентација, или за расподелу, односно 
прерасподелу ресурса (финансијских, људских и других). Оно што чини добру евалуацију, односно по 
чему се очитава њена важност и ваљаност, јесу јасне, једноставне и оперативне препоруке засноване 
на веродостојним чињеницама.

27   Постоји више врста евалуационих/аналитичких поступака, у зависности од разлога и тренутка када се 
спроводе – ex-ante, mid-term и ex-post. Аналитички извештаји које је потребно припремити према одредбама 
Закона о планском систему представљени су у претходним деловима документа.
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 С обзиром на то што је за спровођење квалитетног евалуационог 
поступка потребно поседовати посебан сет експертизе и методолошких 
знања, препоручује се да ЈЛС у склопу средстава за реализацију ЛАПЗ-а 
определе одређени износ за спровођење екстерних евалуација ефеката 
мера у редовним средњорочним интервалима28.

 Евалуацијом се завршава „животни век“ једног ЛАПЗ-а, али 
се налази уграђују у наредне циклусе припреме активности и 
интервенција. Дакле, говоримо о континуираном цикличном бављењу 
политиком на локалном нивоу које, уколико се спроводи на прави 
начин, увек пред креаторе политика и мера поставља изазове и захтеве 
за новим приступима, партнерствима и решењима.

28  У прилогу Приручника дат је кратак приказ кључних налаза из анализа 
и евалуација положаја појединих категорија незапослених лица или 
инструмената активне политике запошљавања спроведених током 2018. 
године, а које могу бити додатна аналитичка полазна основа и помоћ 
приликом израде и оцене ефеката ЛАПЗ-а.

Евалуациони 
критеријуми:

a)  релевантност – Да 
ли су постављени 
циљеви у складу са 
потребама корисника, 
приоритетима, 
дефинисаним 
стратегијама и 
политикама?

б)  ефективност – Да ли 
су постављени циљеви 
остварени, односно 
да ли се очекује да 
буду остварени?

в)  ефикасност – Да ли су 
циљеви (активности, 
резултати, ефекти…) 
остварени уз 
ефикасно трошење 
ресурса (фондова, 
експертизе, времена, 
административних 
трошкова…)?

г )  одрживост – Да ли ће 
користи од активности, 
програма, пројекта и 
сл. опстати и после 
њиховог завршетка?

д)  утицај – Да ли активност, 
програм, пројекат 
итд. остварују шире и 
дугорочне ефекте (нпр. 
на нивоу тржишта рада)?
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V ПРИЛОЗИ

Прилог 1.

Циљеви стратешког планирања

 Визија о будућности – Главни циљ стратешког планирања је да се обезбеди јасно сагледавање 
будућности ЈЛС-а и да се створи политички и оперативни оквир потребан за остваривање циљева. 
Другим речима, стратешко планирање треба да одговори на кључна питања: Шта желимо постићи, 
када, и који квалитети, вештине и ресурси за постизање предвиђених циљева су нам потребни? 
Одговор се, наравно, може значајно разликовати од једног до другог ЈЛС-а. Међутим, једном кад је 
формулисан, он ће представљати референтну тачку и водећу смерницу за планирање и спровођење 
свих предвиђених активности.

 Усмереност на резултате – Стратешки приоритети и циљеви засновани су на потражњи и чине 
саму срж сваког стратешког плана. Сходно томе, стратешко планирање треба да помогне ЈЛС-у у 
остваривању постављених циљева развоја.

 Добро позната, призната ЈЛС – Изградња имиџа и обезбеђивање средстава и политичке 
подршке и признавање од стране централне владе и донатора вероватно ће бити присутнији 
уколико ЈЛС има убедљив професионални стратешки план, демонстрирајући своју способност 
развоја планских и међусобно кохерентних политика које су у складу са идентификованим стањем, 
потребама и могућностима.

 Алат за управљање и надгледање – Претпоставимо да је стратешки план добро познат и да 
га руководство и особље подржавају. У том случају, он може послужити руководству и као алат за 
управљање и надзор над радом и функционисањем свих структура унутар ЈЛС-а.

 Алат за комуникацију и управљање променама – Коначно, стратешки план може имати 
функцију инструмента комуникације и управљања променама. Унутрашње и спољашње окружење на 
овај начин недвосмислено се информише о политици, стратегији и циљевима ЈЛС-а. Информишући 
све укључене стране и грађане кроз јасан план, лакше се може утицати на њихову партиципацију у 
планирању и поступање у случајевима када је то прикладно.

Кохерентност политика

 Јавне политике представљају сет координисаних акција које се спроводе са циљем да се 
издејствује промена одређене ситуације. Кохерентност не подразумева само усклађеност већ и 
повезаност, интегрисаност и конзистентност мера, активности, интервенција.

 Кохерентност политика може бити вертикална и хоризонтална, као и интерна и екстерна.
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 Вертикална кохерентност политика подразумева да постоји јасна и условљена усклађеност и 
повезаност (укључујући и утицај) између докумената јавних политика различитог нивоа општости, 
односно специфичности, које уређују одређену област (нпр. политику запошљавања). 

 С друге стране, хоризонтална кохерентност политике подразумева да постоје јасна и условљена 
усклађеност и повезаност (укључујући и утицај) између докумената јавних политика истог нивоа 
општости/специфичности унутар истог нивоа деловања (стратешки, регионални, локални ниво), 
које уређују одређену област (нпр. политику запошљавања).

 Зашто је тешко достићи кохерентност политике?
 >   постојање ≠ врсте и мандата политика;
 > специјализација знања државних службеника за одређену политику;
 >  негативна интеракција између политика;
 >  ≠ нивои вертикалне и хоризонталне кохерентности;
 >  ≠ институција укључених у креирање и спровођење политика;
 >  ≠ садржај и осмишљеност интервенција политика;
 >  ≠ ниво посвећености институција укључених у циклус развоја политике;
 >  ≠ нивои развијености политика и интензитета сарадње унутар једне општије политике;
 >  ≠ нивои развијености и доступности потребних ресурса и партнера.

 Степен кохерентности потребне за достизања заједничких циљева договорених између ≠ 
политика и институција/партнера од великог је утицаја на њихово остваривање!

Национална 
политика

Правне 
тековине ЕУ

Конвенције 
МОР

Документа УН, 
ОЕЦД…

Програмске 
и пројектне 

активности и 
иницијативе

Локални 
акциони план 
запошљавања

Национални 
акциони план 
запошљавања

Национална 
стратегија 

запошљавања

Политика 
запошљавања

политика 
запошљавања

политика 
економског 

развоја

политика 
образовања

социјална 
политика

омладинска 
политика
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Прилог 2.

Предлог пословника о раду ЛСЗ-а29

 На основу Решења/одлуке о образовању и именовању чланова Локалног савета за запошљавање 
јединице локалне самоуправе ___________________________________________________________
(навести назив града/општинe), број ___________ од ___________ (унети датум), Локални савет за 
запошљавање на седници одржаној дана _______________________, доноси

ПОСЛОВНИК
О РАДУ ЛОКАЛНОГ САВЕТА ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ 

ОПШТЕ ОДРЕДБЕ
Члан 1.

 Овим Пословником уређују се састав, организација, начин рада и одлучивања Локалног савета 
за запошљавање _______________________________________________ (навести назив града/општине) 
и друга питања од значаја за рад Локалног савета за запошљавање (у даљем тексту: Савет).

САСТАВ САВЕТА 
Члан 2.

 Савет чине представници јединице локалне самоуправе (као оснивача), филијале Националне 
службе за запошљавање за подручје јединице локалне самоуправе, репрезентативних синдиката и 
удружења послодаваца, образовних институција и центра за социјални рад за територију јединице 
локалне самоуправе. 

 У рад Савета могу бити укључени и представници удружења која се баве заштитом интереса 
незапослених лица (особа са инвалидитетом, националних мањина, жена, младих, итд.), као и других 
институција/организација од значаја и утицаја на област политике запошљавања на локалном нивоу.

УЛОГА САВЕТА 
Члан 3.

 Савет, као саветодавно тело које оснива ________________________________(навести надлежни 
орган јединице локалне самоуправе), има задатак да оснивачу даје мишљења и препоруке у вези са 
питањима од интереса за унапређење политике запошљавања на локалном нивоу, и то: 1) плановима 
запошљавања; 2) програмима и мерама активне политике запошљавања; 3) применом прописа из 
области запошљавања и 4) и другим питањима од интереса за област локалне политике запошљавања. 

КЉУЧНИ ЗАДАЦИ САВЕТА 
Члан 4.

 Кључни задаци Савета су:

 >  праћење социоекономске ситуације, стања и токова на тржишту рада на територији локалне 
самоуправе;

 >  праћење националних и локалних стратешких и планских докумената од значаја за 
политику запошљавања;

29 Овај модел припремљен је захваљујући пројекту техничке подршке ИПА 2012.
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 >  учешће у консултативном процесу и предлагање мера, активности и интервенција за 
побољшање стања на локалном тржишту рада;

 >  давање мишљења локалном акционом плану запошљавања, у склопу процедуре усвајања;
 > праћење реализације локалног акционог плана запошљавања кроз разматрање извештаја;
 >  праћење резултата/ефеката мера активне политике запошљавања предвиђених локалним 

акционим планом запошљавања кроз разматрање референтних извештаја;
 >  припрема информација и извештаја о стању и кретањима на локалном тржишту рада и 

реализацији локалног акционог плана запошљавања, по захтеву надлежног органа јединице 
локалне самоуправе;

 >  учешће и израда предлога за препознавање и уграђивање кључних активности и планова 
из области локалне политике запошљавања у процесу израде стратешких и планских 
докумената за област локалног економског развоја;

 >  континуирана сарадња са друштвеним актерима са нивоа јединице локалне самоуправе 
од значаја и утицаја на област политике запошљавања;

 > организација и учешће у активностима промоције локалне политике запошљавања.

ОРГАНИЗАЦИЈА РАДА САВЕТА 
Члан 5.

 Савет чине председник, заменик председника, секретар и чланови.

 Председника, заменика председника и секретара Савета бирају, из својих редова, делегирани 
чланови Савета на првој конститутивној седници, при чему је секретар из редова запослених у 
општинској управи.

Члан 6.

 Председник Савета представља Савет, организује његов рад у сарадњи са секретаром Савета, 
сазива седнице Савета, предлаже дневни ред и председава седницама Савета. 

 Председника Савета у случају спречености замењује заменик председника Савета. 

НАЧИН РАДА И ОДЛУЧИВАЊА САВЕТА
Члан 7.

 Савет ради и одлучује на седницама Савета.

 Савет ради и може пуноважно одлучивати уколико седници присуствује више од половине 
чланова Савета (кворум).

Члан 8.

 Седнице Савета одржавају се најмање једном у три месеца, уз могућност одржавања истих и 
чешће, у зависности од исказаних потреба. 

Члан 9.

 Позив са дневним редом и материјалом за седницу Савета доставља се члановима Савета 
најкасније 3 (три) радна дана пре дана одређеног за одржавање седнице. 
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 Предлог дневног реда седнице Савета припрема председник Савета у сарадњи са секретаром 
Савета. 

 Предложени дневни ред у позиву за седницу може бити допуњен на писани захтев појединих 
чланова. 

 Позив за учешће на седници Савета доставља се члановима Савета:

 >  поштом (на назначену адресу);
 >  електронском поштом (на назначени имејл);
 >  факсом (на назначени број факса).

 Материјал за седницу Савета чине иницијативе и предлози из делокруга рада Савета. 
Материјале за седницу Савета припрема секретар Савета. Материјал за допуну дневног реда 
доставља се на исти начин као и материјали који се достављају по редовној процедури за утврђивање 
дневног реда.

Члан 10.

 Седници Савета, поред сталних чланова (чланова именованих од стране институција, а на 
позив градоначелника/председника) могу присуствовати представници референтних институција/
организација, чије је присуство потребно ради давања стручних мишљења. О наведеном одлучује 
председник Савета приликом сазивања седнице.

Члан 11.

 Председник Савета отвара седницу и утврђује кворум за рад, односно присуство/ одсуство 
чланова Савета. Након утврђивања постојања кворума од стране председника Савета, приступа се 
усвајању предложеног дневног реда.

 Председник Савета води седницу, даје реч члановима Савета, као и другим присутним лицима 
и усмерава дискусију по свакој тачки дневног реда. 

Члан 12.

 Савет одлуке доноси јавним гласањем, већином гласова од укупног присутног броја чланова. 
По завршеном гласању, председник Савета утврђује резултат гласања.

ЗАПИСНИК О РАДУ САВЕТА
Члан 13.

 Током сваке седнице Савета води се записник о току седнице. У записник се уносе редни број 
и датум седнице, име и функција лица које је председавало седницом, као и основни подаци о раду 
седнице, предлози изнети на седници у вези са питањима која се разматрају, закључци и мишљења 
који су донети на самој седници и др. 

 Записник води секретар Савета и потписује председавајући Савета.

 Записник се усваја на првој следећој седници као прва тачка дневног реда. 
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 У случају постојања примедаба на записник, исте се достављају у писаном облику и потписане 
и чине саставни део записника. 

ДУЖНОСТИ ЧЛАНОВА САВЕТА 
Члан 14.

 Чланови Савета дужни су да:

 >  редовно и на време долазе на заказане седнице, а у случају спречености да благовремено 
о томе обавесте председника Савета;

 >  на заседање Савета долазе припремљени, у смислу познавања материјала достављеним уз 
позив за седницу.

 >  својим понашањем и поступцима доприносе угледу и ауторитету Савета.

ПРЕСТАНАК СТАТУСА ЧЛАНА САВЕТА 
Члан 15.

 Члану Савета престаје чланство у Савету на предлог чланова Савета, и то:

 >  на лични захтев; 
 >  уколико не испуњава дужности члана Савета (у случају да више од три пута неоправдано 

изостане са седнице Савета);
 >  уколико својим понашањем и поступцима нарушава углед и ауторитет Савета;
 >  на захтев институције/организације на чији је предлог именован.

ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 16.

 Овај Пословник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у службеном листу јединице 
локалне самоуправе.

Алтернатива:

 Овај Пословник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања на огласној табли у седишту 
оснивача.

Број: _________________

Дана: ________________

ПРЕДСЕДНИК ЛОКАЛНОГ САВЕТА ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ
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Прилог 3

Образац за припрему ЛАПЗ-а30

 УВОДНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ
 У складу са Законом о запошљавању и осигурању за случај незапослености (Службени гласник 
РС, бр. 36/09, 88/10 и 38/15, у даљем тексту: Закон) надлежни орган територијалне аутономије, 
односно јединице локалне самоуправе (ЈЛС) може, уз претходно прибављено мишљење надлежног 
савета за запошљавање, усвојити локални акциони план запошљавања (ЛАПЗ), који представља 
обједињени годишњи преглед програма или мера активне политике запошљавања на локалном 
нивоу (као одговора на идентификовано стање, потребе и могућности локалног тржишта рада) и 
интегрални део политике локалног економског развоја.

 ЛАПЗ представља кључни инструмент локалне политике запошљавања који треба да послужи 
ЈЛС-у да се: 

 >  боље и детаљније сагледају проблеми, потребе и могућности локалног тржишта рада;

 >  кључни елементи ЛАПЗ-а ускладе и/или интегришу у локални стратешки оквир;

 >  припреми одговарајући сет мера подршке у оквиру других референтних области локалног 
економског развоја.

 Мере активне политике запошљавања утврђене у ЛАПЗ-у треба да буду усклађене са потребама 
и трендовима на локалном тржишту рада, примерене циљним групама незапослених лица које су 
анализом утврђене као приоритетни корисници мера и делатностима које су утврђене као носиоци 
привредне и инвестиционе активности, и да истовремено осликавају територијалне специфичности 
и развијеност капацитета друштвених актера чија је одговорност за реализацију мера утврђена 
ЛАПЗ-ом.

 ЛАПЗ се може спровести кроз два модалитета:

 1.  финансирањем програма или мера активне политике запошљавања предвиђених ЛАПЗ-ом 
средствима из буџета јединице локалне самоуправе;

 2.  суфинансирањем програма или мера активне политике запошљавања предвиђених ЛАПЗ-
ом средствима из буџета Републике Србије и буџета јединице локалне самоуправе.

 Уколико се план спроводи по модалитету 1, надлежни орган ЈЛС на основу важећег локалног 
стратешког оквира, анализе стања, кретања и потреба локалног тржишта рада утврђује програме 
или мере активне политике запошљавања у ЛАПЗ-у (укључујући циљне групе незапослених лица и 
износе средстава по појединачним мерама), обезбеђује укупан износ потребних средстава за његову 
реализацију која се врши кроз техничку сарадњу са Националном службом за запошљавање (Споразум 
о техничкој сарадњи са Националном службом за запошљавање ради реализације ЛАПЗ-а)31. Такође, 
ЈЛС је у потпуности одговорна за спровођење, праћење и оцену ЛАПЗ-а. 

30 Овај образац састављен је захваљујући пројекту техничке подршке ИПА 2012.
31  У складу са Законом, носиоци послова запошљавања су Национална служба за запошљавање и агенције за 

запошљавање, односно ЈЛС немају законску могућност да самостално спроводе програме или мере активне 
политике запошљавања.
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 Уколико се реализација врши по модалитету 2, у складу са Националним акционим планом 
запошљавања (НАПЗ)32, а на основу локалног стратешког оквира и анализе стања, кретања и 
потреба локалног тржишта рада, ЈЛС утврђује програме или мере активне политике запошљавања 
у ЛАПЗ-у. Након добијања сагласности Локалног савета за запошљавање (ЛСЗ), надлежни органи 
усвајају ЛАПЗ и, у складу са роковима утврђеним у НАПЗ-у, могу га доставити НСЗ-у на оцену, 
односно министарству надлежном за послове запошљавања на одобравање учешћа у финансирању33. 
Средства за спровођење ЛАПЗ-а обезбеђују се из буџета Републике Србије и буџета јединице локалне 
самоуправе, а за његову реализацију задужене су НСЗ и ЈЛС, на основу Споразума о суфинансирању 
програма или мера активне политике запошљавања предвиђених у ЛАПЗ-у . ЈЛС и НСЗ одговорне 
су за спровођење, праћење и оцену ЛАПЗ-а.

 Ради унапређења квалитета припреме и реализације ЛАПЗ-а, а у складу са потребама 
ЈЛС-а исказаним током регионалних састанака на тему Улога ЈЛС у остваривању циљева политике 
запошљавања, организованих у периоду мај–јул 2017. године, као и налазима анализе Процена области, 
опсега и ефеката ЛАПЗ-а у периоду 2010–2016. године, Министарство за рад, запошљавање, борачка 
и социјална питања је, уз екстерну експертску подршку пројекта техничке подршке из програмског 
циклуса ИПА 2012, припремило Образац за израду локалног акционог плана запошљавања (у даљем 
тексту: Образац).

 Образац на једном месту приказује најзначајније информације, односно показатеље које је 
потребно узети у обзир и приказати у ЛАПЗ-у, који су неопходни за идентификацију, припрему, 
реализацију и праћење спровођења мера активне политике запошљавања предвиђених ЛАПЗ-ом 
и примењиви у реалном окружењу, навести циљеве које треба достићи, очекиване резултате и 
индикаторе успеха, а који представљају продукт заједничког рада релевантних локалних актера 
препознатих у ЛСЗ-у и у складу су са реформским процесима и циљевима локалног економског развоја.

 Образац се састоји из следећих сегмената:

 1. опште информације о захтеву;
 2. основни подаци о ЈЛС и кључни социоекономски показатељи;
 3. анализа стања на тржишту рада и категорије теже запошљивих лица;
 4. преглед планираних мера активне политике запошљавања;
 5. финансијски оквир за реализацију ЛАПЗ-а;
 6. праћење, оцена и извештавање о спровођењу ЛАПЗ-а;
 7. кључне напомене.

 Образац представљен у овом документу структуриран је на начин који омогућава 
административну и квалитативну процену ЛАПЗ-а, испуњавају га подносиоци захтева за учешће 
у финансирању програма или мера АПЗ, а користан је и за добијање додатних информација о 
подносиоцима захтева и самом захтеву.

32  У складу са Законом, Национални акциони план запошљавања представља основни инструмент спровођења 
активне политике запошљавања на годишњем нивоу. Овим документом утврђују се конкретни програми 
и мере активне политике запошљавања који ће се реализовати у предметној години, категорије теже 
запошљивих лица, обухват незапослених лица по мерама, као и услови и критеријуми за реализацију ЛАПЗ-а. 
Циљеви и приоритети, односно програми и мере активне политике запошљавања који се утврђују НАПЗ-ом 
усмерени су ка побољшању стања на тржишту рада, унапређењу запошљивости и запошљавању, и у функцији 
су остваривања Националне стратегије запошљавања за период 2011–2020. године (Службени гласник РС, 
број 37/11).

33  Чланом 60. став 2. Закона прописано је да министар надлежан за послове запошљавања одлучује о захтевима 
јединица локалне самоуправе о учешћу у финансирању програма или мера активне политике запошљавања 
у складу са расположивим средствима и критеријумима из НАПЗ-a.
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 Образац нема обавезујући карактер у примени, већ га треба користити као вид смерница у 
припреми, спровођењу и оцени ЛАПЗ-a, без намере да се спутају иновативност и креативност ЈЛС-a.

 ПОГЛАВЉЕ 1: ОПШТЕ ИНФОРМАЦИЈЕ
1.1. Опште информације о захтеву 
 Након усвајања свих годишњих аката потребних за реализацију мера активне политике 
запошљавања, НСЗ доставља ЈЛС-у информацију о учешћу НСЗ-а у суфинансирању програма или 
мера активне политике запошљавања предвиђених ЛАПЗ-ом у оквиру које су приказани ближи 
подаци о програмима и мерама активне политике запошљавања које се могу суфинансирати, 
условима и критеријумима за учешће ЈЛС, о начину подношења захтева и поступку одлучивања. 
Саставни део информације представља и образац захтева у ексел формату. Оба документа могу се 
преузети и са интернет презентације НСЗ-а www.nsz.gov.rs .

 Информација НСЗ-а од кључног је значаја у процесу одабира програма или мера активне 
политике запошљавања које ће бити, у оквиру ЛАПЗ-а, предложене за програм суфинансирања, 
укључујући и утврђивање циљне групе корисника програма или мера, односно укупно потребних 
финансијских средстава (на основу укупне вредности/трошкова конкретног програма или мере). 

 С друге стране, захтев се попуњава након усвајања ЛАПЗ-а и пратећих докумената, односно 
након испуњавања свих услова за учешће у програму суфинансирања утврђених у НАПЗ-у, а који 
укључују:

 > формиран ЛСЗ;

 > усвојен ЛАПЗ; 

 > усаглашен ЛАПЗ са НАПЗ-ом; 

 >  обезбеђено више од половине потребних средстава за финансирање одређеног програма/
мере34. 

 НСЗ проверава валидност попуњеног захтева за учешће у финансирању програма и мера 
АПЗ-а, укључујући и његово подношење у складу са утврђеним роком наведеним у НАПЗ-у. У 
случајевима када се у процесу контроле валидности захтева утврде одређени недостаци, НСЗ о 
истом обавештава подносиоца захтева и утврђује рок за достављање корекције. Међутим, у пракси се 
дешава да, и поред вишегодишњег искуства ЈЛС-а у припреми захтева са пратећом документацијом, 
поступак кореспонденције са НСЗ-ом траје и условљава пролонгирање рокова у целокуном поступку 
одлучивања по поднетим захтевима.

34   У складу са чланом 60. Закона, уколико је захтев поднет од стране неразвијене ЈЛС, министар надлежан за 
послове запошљавања може одобрити учешће у финансирању и када је обезбеђено мање од половине 
потребних средстава.
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 Елементи захтева чију је попуну потребно унапредити у наредном периоду посебно се односе на:

 >  приказивање износа и удела средстава из различитих извора финансирања на основу 
стварних укупних трошкова мере (који се преузимају из финансијске калкулације за 
реализацију ЛАПЗ-а која је саставни део финансијског оквира потребног за реализацију 
ЛАПЗ-а). Најчешће се врши паушално исказивање износа средстава по мерама и укупно 
(без јасне финансијске конструкције која треба да обухвати све стварне трошкове мере);

 >  приказивање пројектованог обухвата лица по мерама у односу на укупно опредељена 
средства за реализацију мере (буџет ЈЛС-а и буџет РС), што је у директној вези са претходно 
наведеним;

 >  достављање акта о формирању ЛСЗ-а након усвајања ЛАПЗ-а, без информације да ли је ЛСЗ 
(из претходног мандата) и у ком саставу размотрио предлог ЛАПЗ-а;

 >  достављање предлога ЛАПЗ-а, најчешће уз пратеће мишљење/сагласност ЛСЗ-а, односно 
недостављање ЛАПЗ-а који је усвојен од стране надлежног органа ЈЛС-а у складу са роком, 
што је обавеза и услов за прихватање и обраду захтева. У пракси се дешава да се захтев 
комплетира у току обраде истог од стране НСЗ-а;

 >  достављање ЛАПЗ-а и извода из акта о буџету ЈЛС-а за предметну годину, без формалног 
доказа да су исти на снази/усвојени. Препоручује се ЈЛС-у да уз наведена документа достави 
и изводе из службеног гласила или акте о усвајању истих донете од стране надлежног органа 
ЈЛС-а;

 >  достављање извода из буџета ЈЛС-а у којем није назначено у оквиру које апропријације су 
опредељена средства за реализацију ЛАПЗ-а (у оним случајевима када у буџету ЈЛС-а није 
јасно назначена апропријација за спровођење локалне политике запошљавања са издвојеним 
средствима).

  ПОГЛАВЉЕ 2: ОСНОВНИ ПОДАЦИ О ЈЛС- И КЉУЧНИ СОЦИОЕКОНОМСКИ ПОКАЗАТЕЉИ
 Информације које се приказују у овом поглављу треба да пруже увид у стање, карактеристике, 
трендове, активности и мере које је ЈЛС спровела (укључујући и ефекте), примарно у домену локалног 
економског развоја, као основе за исказане потребе у делу локалне политике запошљавања, односно 
улогу ЛАПЗ-а као одговора на идентификовано стање, потребе и могућности локалног тржишта рада. 

2.1.  Основни подаци о ЈЛС (Приказати у кратким цртама кључне карактеристике географског 
положаја и специфичности ЈЛС-а, односно информације о степену развијености оних сектора 
који су од утицаја на социоекономско стање у ЈЛС-у (нпр. инфраструктурна мрежа, туризам 
и сл.)).

2.2.  Анализа социоекономског стања у ЈЛС-у (квалитативно и квантитативно представити 
кључне елементе који се односе на: структуру и демографске карактеристике и трендове, 
структуру економије са назначеним главним предностима, могућностима и актуелним 
активностима/мерама ЈЛС-а на унапређењу исте, социјални профил ЈЛС-а са назначеним 
главним проблемима и актуелним активностима у циљу побољшања социјалне партиципације 
категорија лица у стању социјалне потребе, карактеристике образовног система у ЈЛС-у и 
опсервације у вези са усклађеношћу понуде и потражње на тржишту рада и њеним утицајем 
на текуће активности у делу локалног економског развоја, израженост унутрашњих и 
спољних миграционих кретања и сл. Навести основне информације о локалним стратегијама 
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и програмима од значаја за област локалног економског развоја, односно локалне политике 
запошљавања и приказати ефекте мера спроведених ради унапређења социоекономског стања 
у ЈЛС-у у претходне две године и „научене лекције“. Навести основне информације о текућим/
планираним активностима/мерама за унапређење социоекономскг стања у ЈЛС-у).

 Потребно је избегавати искључиво квантитативно представљање података – сет табеларних 
прегледа преузетих из различитих извора, који нису поткрепљени пратећом квалитативном проценом 
која је у функцији предмета ЛАПЗ-а. 

  ПОГЛАВЉЕ 3: АНАЛИЗА СТАЊА НА ТРЖИШТУ РАДА И КАТЕГОРИЈЕ ТЕЖЕ ЗАПОШЉИВИХ ЛИЦА
3.1. Анализа стања на тржишту рада (Оценити опште стање на локалном тржишту рада кроз 
кретање и карактеристике основних индикатора тржишта рада – запосленост, незапосленост, полна, 
старосна и образовна структура радне снаге, квалитативно поређење са националним и регионалним 
тржиштем рада и сл. Важно је у овом делу посебну пажњу посветити анализи карактеристика 
регистроване незапослености, односно подацима НСЗ-а, имајући у виду да су корисници мера утврђених 
у ЛАПЗ-у управо незапослена лица са евиденције НСЗ-а).

3.2. Категорије теже запошљивих лица (На основу анализе стања на тржишту рада, посебно у делу 
карактеристика регистроване незапослености, потребно је мапирати оне групе унутар категорије 
теже запошљивих лица које су утврђене НАПЗ-ом, чији положај на локалном тржишту рада треба да 
буде унапређен кроз реализацију ЛАПЗ-а, детаљније проанализирати њихове карактеристике – нпр. 
дужина тражења посла, радно искуство, знања, вештине и компетенције које поседују, учешће у мерама 
активне политике запошљавања које су спроведене у претходном периоду… Ови подаци укрштају се 
са подацима из анализе социоекономског стања те се на тај начин поставља темељ за утврђивање 
конкретних мера које ће се спроводити кроз ЛАПЗ).

  Уочени недостаци ранијих ЛАПЗ-а:

 >  анализа стања на тржишту рада представљена је кроз табеларне прегледе преузете из 
различитих извора (РЗС, НСЗ…), без додатне елаборације;

 >  утврђивање категорија теже запољшивих лица на локалном тржишту рада своди се на copy-
paste референтног дела НАПЗ-a;

 >  приказује се (најчешће само у виду табеларних прегледа) структура незапослених лица 
на евиденцији НСЗ-a (општи показатељи – укупно/жене, старосна и образовна структура, 
дугорочна незапосленост), без укрштања података по категоријама и карактеристикама, 
односно ближег дефинисања циљне поткатегорије;

 >  категорије теже запошљивих лица која треба да буду корисници додатне помоћи и 
подршке кроз ЛАПЗ приказују се у општем смислу (нпр. млади до 30 година, вишкови 
међу запосленима, Роми…), иако нису сва незапослена лица кандидати за све мере чије 
се спровођење планира кроз ЛАПЗ (нпр. уколико се ЈЛС опредељује за програм јавних 
радова, онда корисници нису лица из свих категорија теже запољшивих, већ они који су у 
најнеповољнијем положају – дугорочно незапослени без квалификација, радно способни 
корисници новчане социјалне помоћи који могу бити и Роми без функционалног основног 
образовања….), односно анализом треба јасно да се утврди циљна група корисника чије 
укључивање у конкретну меру може да постигне најбољи ефекат;
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 >  не приказују се подаци о ефектима мера које су спроведене у претходном периоду по 
одређеној мери и циљним групама, како би се ти показатељи довели у корелацију са 
ефективношћу саме мере у односу на карактеристике изабране категорије лица.

 ПОГЛАВЉЕ 4: ПРЕГЛЕД ПЛАНИРАНИХ МЕРА АКТИВНЕ ПОЛИТИКЕ ЗАПОШЉАВАЊА
4.1.  Преглед планираних мера активне политике запошљавања (Навести мере активне политике 
запошљавања чија се реализација планира кроз ЛАПЗ, са детаљним описом мере (нпр. уколико је реч 
о програму јавних радова, потребно је навести предвиђено трајање јавног рада; уколико је у питању 
програм стручне праксе, потребно је јасно назначити обухват лица по степенима стручне спреме и сл.), 
циљних група незапослених лица које ће бити обухваћене одређеном мером и укупан износ потребан за 
спровођење те мере. Уколико ЛАПЗ обухвата мере које ће се реализовати кроз програм суфинансирања, 
као и мере које ће се спровести кроз споразум о техничкој сарадњи, потребно је приказати све планиране 
мере, без обзира на тип реализације, односно извор финансирања. Пожељно је приказати и планиране 
нефинансијске мере из система активног тражења посла (нпр. сајам запошљавања, клуб за тражење 
посла, ЦИПС…). Такође, потребно је приказати ефекте који се очекују од мера и у односу на кориснике 
и са становишта економског и социјалног развоја).

Наративни део може бити поткрепљен и табеларним приказом планираних мера у ЛАПЗ-у.

 Уочени недостаци ранијих ЛАПЗ-а:

 >  анализе стања не прате предложене мере (нема узрочно-последичне везе);

 >  SWОТ анализа и дрво проблема и решења јесу у колизији (нпр. као проблем идентификовани 
су висока незапосленост и миграције високообразованих младих, а решење је спровођење 
програма субвенције за запошљавање лица старијих од 50 година или вишкова и сл.);

 >  у одређеном броју случајева мере чија се реализација планира кроз програм суфинансирања 
ЛАПЗ-а нису у складу са НАПЗ-ом, што је у неким случајевима резултат преписивања 
ЛАПЗ-а из ранијих година;

 >  у највећем броју случајева није дата јасна пројекција структуре лица која ће бити обухваћена 
мером (нпр. у програм стручне праксе биће укључено 30 младих, без диференцијације по 
нивоу образовања, у програм субвенције за запошљавање незапослених лица из категорије 
теже запошљивих биће укључено 25 лица, без диференцијације из којих категорија теже 
запошљивих, имајући у виду да вредност субвенције по категорији може бити различита и сл.);

 >  у незнатној мери искоришћени су релаксирани услови за реализацију мера активне 
политике запошљавања. утврђени, почев од НАПЗ-а, за 2017. годину, када се мере реализују 
кроз програм суфинансирања (нпр. у програм стручне праксе могла су бити укључена 
незапослена лица без обзира на године старости, а у складу са потребама локалног тржишта 
рада, субвенција за запошљавање могла је бити додељена за делатности које су у складу са 
потребама локалног економског развоја и др.);

 >  када је, нпр. у питању додела субвенције за самозапошљавање, нису јасно назначени 
сектори/делатности у оквиру којих ће се јачати предузетништво, односно њихове релације 
са закључцима из анализе социоекономског стања.



56

 ПОГЛАВЉЕ 5: ФИНАНСИЈСКИ ОКВИР ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ ЛАПЗ-А
5.1. Финансијски оквир за реализацију ЛАПЗ-а (Табеларно приказати укупан расположиви буџет 
за реализацију ЛАПЗ-а, према изворима финансирања и према стварној вредности мере која је увећана 
за пројектовани обухват лица).

 Уочени недостаци ранијих ЛАПЗ-а:

 >  нема финансијске калкулације или иста не обухвата све стварне трошкове мере;

 >  финансијска калкулација је дата а да нису узети у обзир различити износи по категоријама;

 >  износи приказани у овом делу разликују се од износа приказаних у обрасцу захтева и 
прегледу планираних мера;

 >  није бројчано приказано учешће из других извора финансирања који су наративно наведени. 

 ПОГЛАВЉЕ 6: ПРАЋЕЊЕ, ОЦЕНА И ИЗВЕШТАВАЊЕ О РЕАЛИЗАЦИЈИ ЛАПЗ-а
6.1. Праћење, оцена и извештавање о реализацији ЛАПЗ-а (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-а у делу који се односи на локалну политику 
запошљавања. Потребно је приказати информације о начину на који ће се пратити спровођење ЛАПЗ-а, 
степен остварених резултата и ефективности спроведених мера, утврдити динамика реализације 
ЛАПЗ-а, праћења и извештавања и одговорности за спровођење наведеног процеса. У овом делу посебно 
је важно утврдити јасне, релевантне и мерљиве показатеље успеха – индикаторе).

 И поред чињенице да се реализација мера може пратити и у краћем интервалу од месечног, 
од посебне је важности да спровођење ЛАПЗ-а прати израда месечних извештаја, односно годишњег 
детаљног кумулативног извештаја као полазне основе за припрему наредног ЛАПЗ-а.

 Такође, препорука за ЈЛС је да у склопу средстава за реализацију ЛАПЗ-а определе одређени 
износ за спровођење нето евалуација ефеката мера.
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Прилог 4. 

Регионално планирање политике запошљавања

 Узимајући у обзир распрострањеност локалног планирања политике запошљавања и 
вишегодишње искуство у његовој примени, успостављање и јачање сарадње између ЈЛС-а јесте 
наредни, логичан корак у креирању политике која ће унапредити могућности за запошљавање. 
Могућност да две или више ЈЛС-а приступе заједничком планирању лежи у претпоставци да их 
повезују заједничке специфичности, али и заједничке потребе на које има смисла одговорити 
заједничким акцијама. Такође, неке активности је рационалније и економичније планирати на 
нивоу двеју или више ЈЛС-а. То је посебно важно у случајевима када се процени да неке мере могу 
дати бољи ефекат удруживањем ресурса, како људских тако и финансијских. 

 Идеја водиља међуопштинског планирања политике запошљавања иста је као код планирања 
које спроводи једна ЈЛС, јер се полази од становишта да стручњаци који раде у оквиру својих 
заједница имају најбољи увид у локалне проблеме и прилике. У том смислу се и суштина приступа 
локалног и међуопштинског планирања запошљавања не разликује превише. Ипак, уколико пођемо 
од становишта да међуопштинско планирање политике запошљавања треба да оствари много боље 
резултате него што је то пуки збир локалних политика запошљавања укључених у процес, неопходно 
је у обзир узети додатне елементе. Ово првенствено подразумева сагледавање шире слике, не само 
у територијалном смислу већ и неопходност познавања ситуације и у другим областима које имају 
утицаја на политику запошљавања (попут образовања, привредног и туристичког развоја и слично). 

 Суштина је да се идентификују оне могућности и процеси у окружењу који би могли да 
служе као основа за креирање политике запошљавања и дизајнирање одговарајућих мера, како би 
се подстакло запошљавање теже запошљивих лица. Потенцијално, највећа корист од међуопштинске 
сарадње лежи у већим могућностима за промовисање отварања нових радних места и посредовање 
у случајевима када су у питању категорије теже запошљивих лица. 

 Током 2017. и 2018. године, у оквиру YEP пројекта, проступило се процени спремности 
и могућности за развој регионалног планирања политике као једног од референтних модела за 
подстицање запошљавања младих. Кратак приказ закључака тог пројекта дат је у наставку текста.

 >  регионално планирање политике предвиђено је као могућност Законом о запошљавању и 
осигурању за случај незапослености;

 >  представља вид децентрализованог планирања политике – адекватнији одговор на утврђене 
изазове;

 >  подразумева партнерство неколико ЈЛС-а;

 >  подразумева заједничко планирање, финансирање, реализацију и праћење спровођења 
циљева, мера и активности;

 >  подразумева препознавање корисности израде регионалног одговора на утврђене изазове;

 >  представља начин изласка из уских оквира локалног тржишта рада и заједничко решавање 
проблема/изазова;

 >  економичност – смањивање трошкова појединих мера и активности;

 > повећање ефективности.
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 Додатне информације доступне су у публикацији GIZ, YEP пројекат Смернице за развој 
регионалне политике запошљавања – Користи и потенцијали међуопштинске сарадње у промоцији 
запошљавања, Д. Марјановић и И. Лутовац.
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Прилог 5.

Примери извора података:

База Републичког секретаријата за јавне политике (Аналитички сервис ЈЛС-а) која је потхрањена 
подацима на нивоу ЈЛС-а 
https://rsjp.gov.rs/jls-baza/

Фискална стратегија за 2019. годину са пројекцијама за 2020. и 2021. годину
http://www.mfin.gov.rs/UserFiles/File/strategije/2019/FISKALNA%20STRATEGIJA%20ZA%202019.pdf

Народна банка Србије, Статистички билтен
https://www.nbs.rs/static/nbs_site/gen/latinica/90/statisticki/sb_01_19.pdf

Министарство привреде – Извештај о МСП
http://privreda.gov.rs/wp-content/uploads/2019/01/Izvestaj_MSPP_2017.pdf 

Агенција за привредне регистре са листом подстицаја 
https://pretraga2.apr.gov.rs/APRMapePodsticaja/

Светска банка, подаци за Републику Србију
https://data.worldbank.org/country/serbia 

Анкета о радној снази, Републички завод за статистику
http://data.stat.gov.rs/Home/Result/2400020101?languageCode=sr-Cyrl 
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Прилог 6.

Додатна литература – преглед

1.  Приручник за израду Националних акционих планова за запошљавање младих, аутори Ђани 
Росас (Gianni Rosas) и Ђована Росињоти (Giovanna Rossignotti), 2008;

2. Приручник за израду локалног акционог плана запошљавања, аутор Д. Милошевић, 2015.

3.  Процена области, опсега и ефеката локалних акционих планова запошљавања у периоду 2010–
2016. године, аутори Д. Марјановић и И. Лутовац, 2017.

4.  Смернице за развој регионалне политике запошљавања – Користи и потенцијали међуопштинске 
сарадње у промоцији запошљавања, Д. Марјановић и И. Лутовац, 2017.

5.  Водич за унапређење интегрисаног вођења случаја у области запошљавања у Републици Србији, 
аутор Н. Летић, 2017.

6.  Анализа мера субвенционисаног запошљавања (субвенција за запошљавање незапослених лица из 
категорије теже запошљивих и субвенција за самозапошљавање), аутор С. Аксентијевић, 2017.

7.  Програми и мере активне политике запошљавања за теже запошљива лица – Смернице за израду, 
спровођење и праћење програма/мера у оквиру ЛАПЗ, аутор И. Лутовац, 2018.

8. Анализа локалних акционих планова запошљавања за 2018. годину, аутор Н. Летић, 2018.

9.  Учешће жена у мерама активне политике запошљавања и процена утрошка средстава за те 
намене, у периоду 2015–2017. године, аутор И. Лутовац, 2018.

10.  Интеграција Рома и Ромкиња (аспект активне политике запошљавања), аутор С. Аксентијевић, 
2018.










