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  На основу члана 57. став 1. тачка 1. Статута града Зрењанина (''Службени лист 

града Зрењанина'', бр. 17/20 – пречишћен текст), члана 6. и 10.  Пословника Градског 

већа града Зрењанина (''Службени лист града Зрењанина'', бр. 16/14 – пречишћен текст, 

17/14, 20/14, 25/19 и 30/20) Градско веће града Зрењанина је дана 10.12.2021. године 

утврдило Локални акциони план запошљавања града Зрењанина за период од 2021 

до 2023. године, на исти нема примедби, утврдило је Предлог Закључка о усвајању 

наведеног Локалног акционог плана и упућује га Скупштини града Зрењанина на 

разматрање и доношење. 

 

 

 За известиоца по овој тачки одређује се Јелена Травар Миљевић.  
 

 

 

 

                         ПРЕДСЕДНИК  

           ГРАДСКОГ ВЕЋА 

                         Симо Салапура  

 

 

 

 

 

ЈХ/ 



 

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

("Службени гласник РС", бр. 36/09, 88/2010,  38/2015, 113/2017, 113/2017 - др.закон и 

49/2021) и члана 36. и 128. став 1. Статута града Зрењанина (“Службени лист града 

Зрењанина”, број 17/20- пречишћен текст), Скупштина града Зрењанина на седници 

одржаној дана        2021. године, донела је 

 

 

 

З А К Љ У Ч А К 

 

1.УСВАЈА СЕ Локални акциони план запошљавања града Зрењанина за период од 

2021. до 2023. године 

 

2. ЗАКЉУЧАК ДОСТАВИТИ: 

- Градоначелнику града Зрењанина, 

- Локалном савету за запошљавање, 

- Одељењу за финансије и 

- Архиви. 
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О б р а з л о ж е њ е 

 

  

Правни основ за доношење Локалног акционог плана запошљавања града 

Зрењанина за период од 2021. до 2023. године садржан је у одредби члана 41. Закона о 

запошљавању и осигурању за случај незапослености ("Службени гласник РС", бр. 36/09, 

88/2010,  38/2015, 113/2017, 113/2017 - др.закон и 49/2021), којим је утврђено да 

надлежни орган локалне самоуправе може, по прибављеном мишљењу Локалног савета 

за запошљавање , усвојити Локални акциони план запошљавања. 

 

 Чланом 36. Статута града Зрењанина (''Службени лист града Зрењанина'', број 

17/20 - пречишћен текст), утврђена је надлежност Скупштине града, а чланом 128. став 

1. Статута утврђено је да Скупштина доноси одлуке, друге опште акте, наредбе, решења, 

закључке, препоруке и упутства. 

 

Основ за доношење Локалног акционог плана запошљавања града Зрењанина за период 

2021. до 2023. година, садржан је у обавези и потреби града Зрењанина да кроз ЛАПЗ 

постави принципе који би омогућили остварење општих и посебних циљева у области 

активне политике запошљавања на територији локалне заједнице, а у складу са 

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

запошљавања у Републици Србији за период од 2021. до 2026. године (“Службени 

гласник РС”, број 30/21) као и Покрајинским акционим планом запошљавања у АП 

Војводини за 2021. годину („Службени лист АПВ“, број 19/2021). 

 

Локални акциони план запошљавања града Зрењанина за период од 2021. до 2023. 

године представља документ, који као инструмент политике запошљаваља на локалном 

нивоу, доприноси остваривању општег циља утврђеног Стратегијом запошљавања у 

Републици Србији за период од 2021. до 2026. године (“Службени гласник РС”, број 

18/21) , а односи се на успостављање одрживог тренда раста запослености на 

националном и локалном нивоу. 

   

На основу изнетог, предлаже се Скупштини града Зрењанина да донесе Закључак о 

усвајању Локалног акционог плана запошљавања града Зрењанина за период од 2021. 

до 2023. године. 

 

Обрадила: 

Оливера Радић                       

          ПОМОЋНИК ГРАДОНАЧЕЛНИКА 

ЗА ЛОКАЛНИ ДРУШТВЕНО-ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ  

И ПОЛИТИКУ ЈЕДНАКИХ 

МОГУЋНОСТИ  

Јелена Травар Миљевић 
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Зрењанин, новембар 2021. године



 

 

 

УВОД 

 
 

  Локални акциони план запошљавања (у даљем тексту: ЛАПЗ) представља израз 

локалне политике запошљавања и основни је инструмент спровођења активне политике 

запошљавања у локалној заједници. То је документ локалне самоуправе у којем се 

дефинишу циљеви и приоритети политике запошљавања као дела целокупних политичких 

циљева у одређеном временском периоду, односно програми и мере који ће се спроводити у 

локалној средини ради одржавања или повећања запослености и смањења незапослености. 

 

  Локални акциони план запошљавања града Зрењанина за период од 2021. до 2023. 

године усклађује се и спроводи у сагласности са Стратегијом запошљавања у Републици 

Србији за период од 2021. до 2026. године и Акционим планом за период 2021. до 2023. 

године за спровођење стратегије запошљавања у Републици Србији за период од 2021. до 

2026. године као и Покрајинским акционим планом запошљавања у АП Војводини за 2021. 

годину. 

 

  Циљеви, односно приоритети активне политике запошљавања, произилазе из 

Акционог плана за период 2021. године до 2023. године за спровођење стратегије 

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

 

  Успешна реализација планираних задатака и активности захтева пуно и активно 

учешће и координацију свих кључних институција и других актера на нивоу града 

Зрењанина. Поред локалне самоуправе града Зрењанина у изради и реализацији плана 

укључени су и Локални савет за запошљавање, Национална служба за 

запошљавање-филијала Зрењанин, представници репрезентативних синдиката, Опште 

удржење предузетника Зрењанин, представници образовних институција и остали 

посредни актери. 

 

  Локални акциони план запошљавања се базира и на статистичким подацима добијеним 

од Републичког завода за статистику, Националне службе за запошљавање, Регионалне 

привредне коморе Зрењанин и података којима располаже локална самоуправа. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

  I.ПРАВНИ ОСНОВ  
 

  Правни основ за доношење Акционог плана садржан је у одредби члана 41. Закона о 

запошљавању и осигурању за случај незапослености ("Службени гласник РС", бр. 36/09, 

88/10, 38/15, 113/17 и 113/17 - др. Закон и 49/21 у даљем тексту: Закон), којим је утврђено 

да надлежни орган локалне самоуправе може по прибављеном мишљењу Локалног савета 

за запошљавање усвојити Локални акциони план запошљавања. 

 

  Ставом 3. наведеног члана утврђено је да Локални акциони план запошљавања мора 

бити у сагласности са Националним и Покрајинским акционим планом запошљавања. 

 

   

 Локални акциони план запошљавања града Зрењанина за период од 2021. до 2023. 

године усклађује се и спроводи у сагласности са Стратегијом запошљавања у Републици 

Србији за период од 2021. до 2026. године и Акционим планом за период 2021- до 2023. 

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

2026. године (“Службени гласник РС”, број 30/21) као и Покрајинским акционим планом 

запошљавања у АП Војводини за 2021. годину („Службени лист АПВ“, број 19/2021). 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

  II. МАКРОЕКОНОМСКИ ОКВИР 
 

Свет тренутно пролази кроз најтежу здравствену кризу и највећи потрес који је задесио 

човечанство још од Другог светског рата. Вирус Covid-19 однео је до данас скоро 5,1 

милиона живота, а заражено је више од 254 милиона људи широм света* . Од марта 2020. 

године читав свет је стао. Очекује се да ће преко 90 милиона људи бити погођено 

екстремним сиромаштвом, а дугорочне економске последице утицаја пандемије на светску 

економију још није могуће сагледати. Оно што је извесно је да ће током 2021. и 2022. 

године глобална економија функционисати далеко испод својих капацитета.  

 

 
Имајући у виду последице пандемије вируса COVID-19, светска привреда је у 2020. 

години претрпела готово непроцењиву економску штету, за чије ће санирање бити 

неопходне године, а по песимистичнијим проценама и деценије. Ефекте још увек актуелне 

економске кризе тешко је проценити у новцу, али се могу оценити као системски и 

дугорочни, какве у послератном периоду ниједна кризна ситуација никада није произвела. 

Према пројекцији ММФ-а, светска привреда је у 2020. години забележила контракцију од 

4,4%, а терет кризе поднеле су најразвијеније земље света, међу којима предњаче Велика 

Британија (-9,8%), Европска унија (-8,3%), Немачка (-6,0%), Јапан (-5,3%), САД (-4,3%) итд. 

Уколико је реч о великим привредама, позитиван економски раст у 2020. години је 

процењен само за Кину, али треба нагласити да је пандемија управо у Кини и почела, дакле, 

знатно раније него у осталим земљама. Решење за сузбијање пандемије пронађено је у 

средствима за имунизацију против даљег ширења заразне болести. Ипак, комплетан 

завршетак имунизације и њен оптималан обухват изискују време, па је реално очекивати да 

ће се борба већине економија света са пандемијом наставити и током већег дела 2021. 

године, а потенцијално и током прве половине 2022. године. 

 
* Подаци су преузети са сајта:https://www.worldometers.info/coronavirus/ на дан 15.11.2021. 

 

 

 

 

 

Привредна кретања 
 

Република Србија је током претходних година остварила значајан напредак ка 

успостављању макроекономске стабилности и одрживог привредног раста. Успешна 

координација монетарне и фискалне политике, као и доследно спровођење фискалне 

консолидације и структурно прилагођавање, повољно су утицали на побољшање пословног 

и инвестиционог амбијента. 

 

Раст привредне активности Србије у првом кварталу 2020. године износио је 5,2% , уз 

остварену стабилност макроекономских индикатора, као што су ниска и предвидивa 

инфлацијa, опадајући ниво јавног дуга и стабилност финансијског система. Mеђутим, 

главни удар пандемије догодио се у другом кварталу 2020. године, када су готово сви 

економски индикатори упали у тзв. „црвену зону“, па је привредна активност Србије у 

овом периоду опала за 6,4%. Највећа економска штета претрпљена је управо у периоду од 

априла до јуна, али захваљујући „Програму економских мера за подршку 



 

 

привреди“ избегнуте су веће економске последице, а остварена једноцифрена контракција 

привреде представља релативно повољан резултат. Иако је Србија са негативном стопом 

раста привредне активности и у трећем кварталу 2020. године (-1,4%) теоријски и званично 

ушла у рецесију, привреда земље кренула је путем постепеног економског опоравка. Од 

јула 2020. године започет је процес стабилизације и опоравка основних економских 

показатеља, па се може констатовати да се у децембру 2020. године индустријска 

производња у потпуности опоравила, чак је и симболично повећана, јавни дуг је стабилан, 

а извоз је само незнатно мањи у поређењу са 2019. годином. 

 

Бруто друштвени производ 
Процењено је да је укупна економска активност у Републици Србији у 2020. години, 

мерена реалним кретањем бруто домаћег производа (БДП), забележила пад од 1,1% у 

односу на 2019. годину. Смањење БДП-а од 1,1% последица је у највећој мери пада 

активности у туризму, угоститељству, путничком саобраћају и услугама рекреације и 

културе, док је смањење грађевинске активности и укупних фиксних инвестиција на нивоу 

године минимално. 

 

 

Квартални бруто домаћи производ, стопе реалног раста 

 
(Извор:Републички завод за статистику) 

 

  

Стопе реалног раста БДП-а  

(промене према истом кварталу претходне године) 

 
(Извор:Републички завод за статистику, Месечни статистички билтен) 

 



 

 

 

 

 
 

 

Посматрано по агрегатима употребе бруто домаћег производа, у четвртом кварталу 2020. 

године, у односу на исти период претходне године, реални раст забележен је код издатака 

за финалну потрошњу државе, 4,6%, извоза робе и услуга, 2,1% и увоза робе и услуга, 0,8%. 

Реални пад забележен је код издатака за финалну потрошњу домаћинстава, 2,7%, издатака 

за финалну потрошњу непрофитних институција које пружају услуге домаћинствима 

(НПИД), 2,9% и бруто инвестиција у основна средства, 4,1%. 

 

 

 Регистрована запосленост  
Захваљујући правовременом и обимном економском пакету мера, очувано је тржиште  

рада, где је и у овако тешкој години забележен раст запосленост и зарада, док је 

незапосленост спуштена на једноцифрени ниво. Према резултатима Анкете о радној снази 

дошло је до повећања стопе запослености и смањења стопе незапослености - у трећем 

кварталу 2020. године стопа запослености износи 49,9%, док је стопа незапослености 9,0%. 

 

 
 



 

 

Просечне зараде по запосленом  
Просечна бруто зарада обрачуната за 2020. годину износила је 82.984 динара, док је 

просечна нето зарада износила 60.073 динара. У односу на исти период претходне године, 

бруто зарада је реално већа за 7,8%, а нето зарада за 7,7%. Уједно, медијална нето зарада за 

децембар 2020. године износи 48.676 динара, што значи да је 50% запослених остварило 

зараду мању од наведеног износа. 

 
Номинални индекси просечних зарада*, претходни месец = 100 

 
 

 

 

 

 

 

 
* Од јануара 2018.године подаци о просечним зарадама су добијени на основу података Пореске управе и да 

би се обезбедила упоредивост података приликом рачунања индекса, подаци за 2017. годину добијени су из 

истог извора и на исти начин каои подаци за 2018. годину 

 

Инфлација 
 Инфлација је током 2020. године у просеку износила 1,6%, што је у оквиру циља НБС, 

који износи 3,0% ± 1,5 п.п. Према најновијој пројекцији НБС, инфлација ће се у 2021. и 

2022. години и даље кретати у доњем делу циљаног распона, на шта указују и инфлациона 

очекивања која су стабилна и усидрена на нивоу од око 2%. 

 



 

 

 
 

 

Индекси потрошачких цена  
У децембру 2020. године потрошачке цене су у просеку повећане 0,1% у односу на 

новембар 2020. године. Посматрано на нивоу група производа и услуга, пораст цена је 

забележен у групама Комуникације, Здравство, Транспорт, Намештај, покућство и текуће 

одржавање стана и у групи Алкохолна пића и дуван. Пад цена је забележен у групама 

Одећа и обућа и Храна и безалкохолна пића. Цене осталих производа и услуга нису се 

битније мењале.  

 

 

Индекс потрошачких цена, исти месец претходне године = 100 

 
 

 

оригинална серија    десезонирана серија 

 

 

 

Индустрија 
Укупна индустријска производња је повећана за 0,2%, чиме је потврђена њена 

отпорност захваљујући снажној диверсификованости. С друге стране, након раста 

грађевинарства у 2019. години од 33,7%, у 2020. је забележен реални пад вредности 

изведених радова од 4,3%. Поред тога, пад активности остварен је и у делу услужних 

сектора, који су током пандемије били највише погођени. Тако је број ноћења туриста нижи 

за 37,5% у односу на 2019.годину, угоститељски промет за 26,8%, док саобраћај бележи 

смањење активности од 33,4%. С друге стране, промет у трговини на мало реално је већи 

за 5,0%, док је промет у трговини на велико номинално умањен за 6,1%. 

 



 

 

 
 

 

Спољна трговина 
 

Укупна спољнотрговинска робна размена Србије у 2020. години износила је 40,0 

милијарди евра, што представља пад од 3,4% у односу на прошлу годину. Извезено је робе 

у вредности 17,1 милијарди евра, што представља смањење од 2,8%, док је увоз робе 

износио 23,0 милијарди евра, уз остварени међугодишњи пад од 3,8%. Дефицит робне 

размене износи око 5,9 милијарди евра, што је смањење од 6,8% у поређењу са истим 

периодом претходне године, док је покривеност увоза извозом повећана за 1 п.п. и износи 

74,3%. Висок дефицит је последица чињенице да привредни раст у значајној мери зависи 

од увоза материјала и производа за потребе инвестиционе активности и потрошње, као 

компоненти бруто домаћег производа, релативно јаког динара у односу на кључне валуте, 

али и набавке медицинских средстава и опреме за време пандемије. 

 

 



 

 

 

  II АНАЛИЗА ЛОКАЛНЕ ЕКОНОМСКЕ СИТУАЦИЈЕ 
 

  Економска ситуација локалне самоуправе приказана је кроз анализу кључних области 

привредног развоја локалне самоуправе. 

  Основни правци развоја су: 

 

 

  Привлачење инвестиција и стварање позитивне пословне климе 
  Локална самоуправа има потенцијал да понуди инвеститорима бројне погодности за 

пословање, као што су високо квалификована радна снага, добар георафски положај, 

посебне стимулације за реализацију инвестисионих подухвата. 

  Привлачење страних и домаћих инвестиција подразумева стабилну политичку климу, 

како у земљи, тако и у региону, а доминантна улога локалних самоуправа је, управо, у 

стварању услова за развој инвестиција у локалној средини, а између осталог, кроз 

финансијске олакшице које су у њиховој надлежности. 

  Предуслов за покретање привредног развоја као и остајање и повратак радне снаге у 

мање развијена подручја је убрзана изградња и унапређење постојеће инфраструктуре. 

 

  Подршка и развој малих и средњих предузећа 
  Анализа нивоа развијености малих и средњих предузећа и предузетништва показује да 

овај сектор представља највиталнији и економски најефикаснији део привреде и да има све 

значајнију улогу у спровођењу структурних реформи, посебно у функцији отварања нових 

радних места. Стога је потребно пружити одговарајућу подршку овом сектору применом 

политике која ће подстаћи његов даљи напредак. 

  Подршка сектору малих и средњих предузећа је лимитирана ограниченим 

расположивим ресурсима за пружање значајније помоћи на локалном нивоу. Без обзира на 

то, потребно је створити услове неопходне за развој сектора малих и средњих предузећа. 

  Са седиштем у локалној самоуправи послује 7.185 активних привредних субјеката, од 

тога 3.769 правних лица и удружења и 3.416 предузетника ( податак Одсека за локалну 

пореску администрацију о активним ПИБ-овима на дан 12.03.2021. године). 

 

  Развој пласмана високих технологија и унапређења образовног система 
  Постојање привредних друштава који су лидери у својој бранши, стратешки 

опредељени развоју нових технологија, институција које се баве развојем тржишта високих 

технологија и трансфером знања сведочи о томе да Зрењанин нема напредну индустрију 

само у својој прошлости већ да развој града види и у подршци примене модерних 

технологија. 

  Са циљем стварања оптималне пословне климе кроз побољшање постојећих и 

стварање нових услова за развој пословних активности и повећање запослености, град 

реализује пројекте приватно-јавног партнерства, који ће омогућити изградњу града 

будућности подстицањем брзог и одрживог економског раста. 

  Прелазак на привреду засновану на знању, привреду која доприноси економском расту 

генерисаном путем технолошки напредних пословних решења, високо квалификоване и 

мотивисане радне снаге са повећаном способношћу за учешће у међурегионалним и 

европским пројектима је основни циљ рада локалне самоуправе. 

  Подршку овим процесима такође пружају републичке и покрајинске институције, 

домаћи и инострани фондови, развојне агенције. 



 

 

 

 

 Привредни показатељи у Средњобанатском региону јануар-децембар 2020.  

 

  Основни показатељи 

 
  - Укупна спољнотрговинска размена привреде Средњобанатског региона у периоду 

јануар-децембар 2020. године остварена је у износу од 632,9 милиона евра (представља 88,8 % 

укупне размене посматрано у односу на исти период прошле године), а Република Србија има 

спољнотрговинску размену од 40.009,1 милиона евра - пад од 3,4%  у односу на исти период 

2019.године. 

 

- Извоз за период јануар-децембар 2020. године остварен је у износу од 365,2 милиона евра 

(Република Србија 17.051,9 милиона) и мањи је за 9,2 % , (Република Србија има пад од 2,8 %) у 

односу на исти период претходне године. 

 

- Увоз за наведени период је реализован у износу од 267,7 милиона евра што је мање за 13,9 % , у 

односу на исти период претходне године. Истовремено Република Србија је увезла 22.957,1 

милиона евра што је представља пад за 3,8% од оствареног увоза у истом периоду претходне 

године. 

 

- Спољнотрговински суфицит за период јануар-децембар 2020. годину износи 97,5 милиона 

евра (Република Србија има дефицит од 5.905,2 милиона евра). Покривеност  увоза  извозом је 

136,4 % и већа је од покривености у истом периоду предходне године када је износила 129,4%. 

Значи спољнотрговински суфицит је 36,4 %. 

 У  Републици Србији покривеност увоза извозом је 74,3 % и већа је од покривености у истом 

периоду предходне године када је износила 73,4 %. 

 

- Незапослена лица - на евиденцији Националне службе за запошљавању, закључно са 

31.12.2020. у  Средњобанатском округу регистровано је 11.086 лица које тражи запослење, од 

чега су 5.644 жене што је у односу на исти месец прошле године незапосленост већа за 8,9 %. 

 

- Пољопривредна производња - Средњобанатски регион располаже са 220.000 хектара 

ораничних површина, на којима се углавном гаје кукуруз, пшеница, сунцокрет, соја и друге 

културе. Пшеница је пожњевена са око 55.000 хектара и просечан принос се креће око 6,0 

т/ха. Кукуруз је пожњевен са 82.000 хектара и остварен је просечан принос од 10 т/ха. Соја 

је пожњевена са 6.000 хектара са просечним приносом од 3,6 т/ха, сунцокрет је на 45.000 

хектара имао просечан принос 3,5 т/ха и шећерна репа је на 3.000 имала просечан принос 

од 50 т/ха. Такође ове године очекујемо да ће пшеницом бити засејано око 55.000 ха.  

 

  

 Унапређење туризма 
  Локална самоуправа са свим својим физичко-географским, друштвено-географским и 

инфраструктурним карактеристикама и ресурсима, пружа могућност за развој туризма. 

  Иако богата потенцијалима, они су недовољно развијени, како би значајније допринели 

развоју привреде Зрењанина. Такође велики проблем је и непостојање довољног броја 

хотелских смештајних капацитета. 

 

 

 



 

 

  Развој пољопривреде 
  На подручју локалне самоправе постоји велики број регистрованих пољопривредних 

газдинстава, као и привредних субјеката који се баве прерадом примарних 

пољопривредних производа. Привредне активности у овом делу АПВ везане су за 

ратарство, повртарство, воћарство и сточарство. 

 

  Локална самоуправа поседује све предуслове за развој пољопривреде. 

  Међутим, пољопривредни произвођачи се сусрећу са одређеним потешкоћама: 

застарела технологија производње и процеса дораде, недовољна информисаност, 

неизвршена комасација, лоше приватизације и кашњење субвенција. 

 

   Погодности пословања 
  На територији града Зрењанина послује велики број предузећа из области прехрамбене, 

текстилне, металске и хемијске индустрије, производње нафте и природног гаса, 

грађевинарства и саобраћаја односно транспорта. 

  Извозне потенцијале града чине: уље и остали производи од сунцокрета, текстилни 

производи, санитарије, сетови каблова и пластичних делова за аутомобиле. Потенцијал за 

привлачење инвеститора је нарочито изражен у индустријским зонама: Индустријска зона 

Багљаш, Индустријска зона Северозапад Елемир и Индустријска зона Југоисток. 

  Индустријска зона Југоисток се налази на излазу из града, поред магистралног пута 

Зрењанин-Београд и градске заобилазнице. Зона представља уређено градско грађевинско 

земљиште укупне површине око 72 хектара. Земљиште је комплетно инфраструктурно 

опремљено (водовод, електромрежа, гас, кишна канализација, фекална канализација, 

примарни тротоари и примарна јавна расвета). 

 

Погодности пословања: 

 

            - Комплетно инфраструктурно опремљене индустријске зоне 

 

            - Умањење цене земљишта до 30% за једнократно плаћање  

       

           - Могућност рада у режиму слободне зоне Зрењанин 
  У Зрењанину је формирана слободна зона тако да то пружа додатне погодности за 

инвеститоре који се одлуче да послују на тим принципима, поготово инвеститорима који 

своју делатност заснивају на извозно-увозним активностима. 

 

           - ''Кућно царињење''  
Подразумева обављање царињења робе приликом увоза и извоза у сопственим 

просторијама. 

           - Бизнис инкубатор 
  Пружа формално организационо окружење менаџментом, организује систем 

планирања, мониторинга и развоја станара, систем мерења учинка, организује тренинг и 

едукацију, помоћ у припреми пословног плана, маркетинга, истраживања тржишта, помоћ 

у развоју техничке и друге документације, добијање одговарајућих сертификата. 

 

    - Подршка администрације око добијања неопходних дозвола и остале 

техничке помоћи. 

 

 



 

 

 

  III. СТАЊЕ И ТОКОВИ НА ЛОКАЛНОМ ТРЖИШТУ РАДА 
 

  1.1. Запосленост 
 

  Надлежност Националне Службе за запошљавање, Филијале Зрењанин обухвата 

Средњобанатски округ са пет територијалних јединица: град Зрењанин и општине Нови 

Бечеј, Нова Црња, Сечањ и Житиште. 

 

  1.2. Незапосленост 
 

  На дан 31. децембар 2020. годинe на евиденцији Националне службе за запошљавање 

Филијале Зрењанин за град Зрењанин било је укупно 5.671 незапослених лица од чега 

незапослених жена 3.008 или 53,04%.  

 

 

  Незапослени према степену стручне спреме и полу на дан 31.12.2020. године у 

граду Зрењанину 

 

Степен 

стручне 

спреме 

Укупно Жене 

I 2.168 1.106 

II 95 33 

III 1.140 478 

IV 1.275 784 

V 23 11 

VI 311 207 

VII-1 651 383 

VII-2 7 5 

VIII 1 1 

Укупно 5.671 3.008 

 

      На основу наведених података може се констатовати да највећи број незапослених, 

у односу на степен стручне спреме, има I степен сручне спреме и они чине 38,23% од 

укупног броја незапослених. Следећи су незапослени са IV степеном стручне спреме и они 

чине 22,48% од укупног броја незапослених а са III степеном стручне спреме чине 20,10% 

од укупног броја незапослених. Исти однос је ако се посматра структура незапослених 

жена. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

  Незапослени према старости и полу  

на дан 31.12.2020. године у граду Зрењанину 
 

Године 

старости 

Укупно Жене 

15-19 268 113 

20-24 431 247 

25-29 574 338 

30-34 510 302 

35-39 595 342 

40-44 628 360 

45-49 584 339 

50-54 675 361 

55-59 771 373 

60-65 635 233 

Укупно 5671 3008 

 

  Посматрајући незапослене према старости, може се констатовати да највећи проценат 

незапослених има између 55 и 59 године и они чине 13,59% од укупног броја незапослених. 

Незапослени од 50 до 54 године чине 11,90% од укупног броја незапослених. Незапослени 

од 60-65 године чине 11,20% од укупног броја незапослених као и незапослени од 40 до 44 

године који чине 11,07% од укупног броја незапослених. Сличан тренд налазимо и код 

незапослених жена. 

  

 

  Незапослени према трајању незапослености и полу 

 на дан 31.12.2020. године у граду Зрењанину 

 

Трајање 

незапослености 

Укупно Жене 

До 3 месеца 956 521 

3-6 месеци 738 404 

6-9 месеци 405 190 

9-12 месеци 343 200 

1-2 године 868 442 

2-3 године 444 238 

3-5 године 606 337 

5-8 година 504 252 

8-10 година 282 163 

Преко 10 година 480 261 

Укупно 5671 3008 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Кретање незапослености по месецима по полу 

у граду Зрењанину у 2020. години 
 

 

Mесец Укупно Жене 

I 5181 2671 

II 5289 2746 

III 5437 2849 

IV 5496 2891 

V 5699 2981 

VI 5806 3007 

VII 5807 3058 

VIII 5791 3073 

IX 5616 2946 

X 5571 2917 

XI 5554 2953 

XII 5671 3008 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

  Пријављене потребе послодаваца по месецима и полу 

 у граду Зрењанину у 2020. години 
 

Месец Укупно 

I 73 

II 71 

III 45 

IV 10 

V 45 

VI 29 

VII 34 

VIII 29 

IX 66 

X 89 

XI 34 

XII 15 

Укупно 540 

 

 
 

   

      Посматрајући ниво Републике, просечна зарада (бруто) обрачуната за децембар 

2020. године износила је 82.984 динара, док је просечна зарада без пореза и доприноса 

(нето) износила 60.073 динара. 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

1. Просечне зараде 
 

Република Србија                                                                     РСД 

 
Зараде 

Зараде без пореза и 

доприноса 

XII 2020 
I–XII  

2020 

IV 

квартал 

XII  

2020 

I–XII  

2020 

IV 

квартал 

Укупно 90849 82984 86050 66092 60073 62374 

Зараде запослених у радном односу 91258 83384 86462 66409 60380 62691 

Зараде запослених ван радног односа 58389 54489 55806 40924 38190 39114 

Зараде запослених у правним лицима 97105 88369 91955 70742 64071 66742 

Зараде предузетника и запослених код њих 47609 45147 45478 33952 31978 32367 

Јавни сектор 99853 94510 96802 71800 67899 69552 

Ван јавног сектора 87006 77935 81445 63656 56645 59300 

 

2. Индекси зарада 

 
 Зараде Зараде без пореза и доприноса 

XII 2020 XII 2020  XII 2020 I–XII 2020   XII 

2020 

XII 2020 XII 2020 I–XII 2020 

 XI 2020 Ø 2019  XII 2019 I–XII 2019  XI 2020 Ø 2019 XII 2019 I–XII 2019 

Номинални 

индекси зарада 
107.9 119.8 110.4 109.5 108.5 120.3 110.6 109.4 

Реални индекси 

зарада 
107.8 117.8 109 107.8 108.4 118.3 109.2 107.7 

 

 
 

  Запослени на територији града Зрењанина су остварили нижу просечну зараду од 

националног просека. 

 

  Упоредни приказ просечне зараде за 2020. годину 
 

      Бруто Нето 

Република Србија 82.984,00     60.073,00 

Зрењанин 79.228,00 57.231,00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

  IV. ЦИЉЕВИ И ПРИОРИТЕТИ ЛОКАЛНОГ АКЦИОНОГ ПЛАНА 

ГРАДА ЗРЕЊАНИНА У ПЕРИОДУ ОД 2021. ГОДИНЕ ДО 2023. 

ГОДИНЕ 
 

  Према подацима Републичког завода за статистику на крају 2018. године на подручју 

града Зрењанина запослених је 36.256 лица, а по сектору делатности приказано је у 

следећој табели: 

 

ДЕЛАТНОСТ БРОЈ ЗАПОСЛЕНИХ 

Пољопривреда, шумарство и рибарство           736 

Рудараство           687 

Прерађивачка индустрија         12.688 

Снабдевање ел.енергијом, гасом и паром           480 

Снабдевање водом и управљање отпадним водама          651 

Грађевинарство           1.096 

Трг.на велико и мало и поправка моторних возила         4.907 

Саобраћај и складиштење         1.918 

Услуге смештаја и исхране          859 

Информисање и комуникације          464 

Финанс.делатност и делатност осигурања          477 

Пословање некретнинама          103 

Стручне,научне,иновационе делатности         1.195 

Административне и помоћне услужне делатности          1.095 

Државна управа и обавезно социјално осигурање         1.781 

Образовање         2.265 

Здравствена и социјална заштита         2.772 

Уметност, забава и рекреација          456 

Остале услужне делатности          555 

Регистровани индивидуални пољопривредници         1.071 

У К У П Н О        36.256 

 

  Стратешки циљеви Локалног акционог плана запошљавања града Зрењанина су 

повећање запослености и социјална инклузија. 

 

Социјална инклузија подразумева укљученост теже запошљивих лица и рањивих 

категорија у свет рада (категорије теже запошљивих) у које спадају млади до 30 година, 

лица преко 45 година, жене,  особе са инвалидитетом, Роми, вишкови запослених, жртве 

трговине људима и жртве породичног насиља, корисници новчане цсцијалне помоћи (НСП), 

дугорочно незапослени – од 12 месеци, лица без занимања и стручне спреме,  

 

  На реализацији стратешког циља повећања запослености, локална самоуправа утиче 

стварањем адекватних системских, правних, економски и процедуралних предпоставки за 

повећање запослености, односно уклањање административних баријера, што доводи до 

већег броја домаћих и страних улагања. Ефикасна мера за повећање запослености на 

локалном тржишту рада је и субвенционисано запошљавање, којим се послодавци 

стимулишу на отварање нових радних места, као и превођење у легалне токове радника 



 

 

ангажованих "на црно", чиме се остварује и друштвена корист за локалну заједницу кроз 

повећан прилив новца у локални буџет, на основу редовне уплате доприноса за обавезно 

социјално осигурање као и пореза на зараде новозапослених радника. 

  Један од ефикасних начина остваривања стратешког циља социјалне инклузије је 

подстицај оснивања социјалних предузећа, као облика укључивања у свет рада 

маргинализованих категорија становништа којој припададају избегла и расељена лица, као 

и лица у стању социјалне потребе. 

  Приоритетни програми ЛАПЗ-а у периоду од 2021. године до 2023. године су: програм 

јавних радова, програм стручне праксе и летња стручна пракса. 

 

 

 

 

 

 

  V. МЕРЕ И ПРОГРАМИ АКТИВНЕ ПОЛИТИКЕ ЗАПОШЉАВАЊА 

У ГРАДУ ЗРЕЊАНИНУ ЗА ПЕРИОД ОД 2021. ДО 2023.  ГОДИНЕ 
 

  У складу са програмом Националног акционог плана за запошљавање за период 

2021-2023. године, којим су предвиђене мере и програми активне политике запошљавања 

које ће бити субвенционисане кроз суфинансирање из буџета Републике Србије и буџета 

Града Зрењанина, Локални савет за запошљавање града Зрењанина предлаже финансирање 

следећих програма: 

  1. Програм стручне праксе 

  2. Јавни радови 

  3. Летња стручна пракса 

 

Назив програма: Програм стручне праксе 
  Програм стручне праксе намењен је незапосленим лицима која се први пут стручно 

оспособљавају за занимања за која су стекла одређену врсту и степен стручне спреме или 

која су се стручно оспособљавала краће од времена потребног за полагање 

приправничког/стручног испита, а ради оспособљавања за самосталан рад и полагање 

приправничког, односно стручног испита, у складу са законом или општим актом 

послодавца, без заснивања радног односа. Намењена је незапосленим лицима без радног 

искуства у струци, са најмање средњим образовањем и реализује се без заснивања радног 

односа.  

  Јавни позив за програм стручне праксе расписаће Градоначелник града Зрењанина. 

Јавни позив ће садржати услове које послодавац и незапослена лица треба да испуне. 

 

 

 

Назив програма: Јавни радови 
  Јавни радови од интереса за град Зрењанин су мера активне политике запошљавања 

која се организује у циљу запошљавања, очувања и унапређења радних способности 

незапослених лица. Јавни радови на територији града Зрењанина у 2019. години 

организоваће се у области социјалних, хуманитарних, културних и других делатности, у 

области одржавања и обнављања јавне инфраструктуре и одржавања и заштите животне 

средине и природе. 



 

 

  Право учествовања у поступку спровођења јавних радова имају: привредна друштва, 

предузетници, задруге и удружења грађана. Удружења грађана имају право учествовања на 

јавном позиву као подносиоци пријаве уз услов да обезбеде послодавца извођача радова, 

регистрованог за обављање делатности која је предмет јавног рада. 

  Средства намењена за организовање јавних радова користе се за зараде лица 

укључених у јавне радове, накнаду трошкова доласка и одласка са рада и за трошкове 

спровођења јавних радова. 

  Приоритет при одобравању спровођења јавних радова имаће послодавци који 

обезбеђују запошљавање теже запошљивих лица (жртава породичног насиља, жртве 

трговине људима, незапослених у стању социјалне потребе и корисника материјалног 

обезбеђења). 

  Јавни позив за организовање јавних радова од интереса за град Зрењанин расписаће 

Градоначелник града Зрењанина. 

  Јавним позивом ће се одредити области у којима се организују јавни радови, ко може 

да учествује, намена средстава, рокови и приоритети као и обавезе извођача радова. 

 

Назив програма: Летња стручна пракса 
 

   Летња стручна пракса јесте мера активне политике запошљавања која се организује са 

циљем стварања услова добре сарадње Техничког факултета "Михајло Пупин" са једне 

стране, привредника и предузетника са друге стране и локалне самоуправе са треће стране, 

чиме ће се постићи размена знања и искустава, унапређење успешности у остваривању 

властитих визија, заједнички рад и могућност утицаја привредника на профилисање 

кадрова који су неопходни зрењанинској привреди, пружање прилике младим, 

високообразовним људима да стекну практична знања по завршетку студија и радом и 

доказивањем дођу до запослења, обезбеђивање финансијске подршке најбољим студентима 

Техничког факултета "Михајло Пупин", подизање реномеа зрењанинског факултета и 

мотивације младих и квалитетних људи из целе Србије да студирају Технички факултет 

"Михајло Пупин", стварање бољих услова за младе зрењанинце који желе да остану у свом 

граду и друго. У спровођењу овог програма најбољи студенти Техничког факултета 

"Михајло Пупин" добијају могућност да стичу радно искуство у предузећима на 

територији града Зрењанина и менторство из реда запослених у овим предузећима на 

реализацији пројектног задатка. Технички факултет "Михајло Пупин" у Зрењанину 

спроводи активности промоције пројекта међу студентима, спроводи конкурс, координира 

између студената и предузећа, учествује у оцењивању пројектних задатака и промовише 

резултате пројекта у јавности. Национална служба за запошљавање спроводи 

евидентирање студената учесника овог пројекта. Доласком ових лица после дипломирања 

на тржиште рада, означавају се као кандидати са приоритетом у запошљавању. 

  Локална самоуправа даје финансијску и медијску подршку пројекту у циљу стручног 

оспособљавања и запошљавања најквалитетнијих кадрова који су знање и вештине стекли 

на Техничком факултету "Михајло Пупин" у Зрењанину. 

  Овај програм траје три месеца, предвиђа учешће кандидата са III и IV године 

Техничког факултета "Михајло Пупин" где ће кандидати добијати накнаду од 10.000,00 

динара месечно. 

 

Поред претходно наведених мера град ће Програмом локално економског развоја града 

Зрењанина за период од 2022. до 2024. године подржати мере економског оснаживања жена 

и мере економског оснаживања младих у циљу стварања окружења којe погодује 

привређивању, а све у складу са економском политиком Републике Србије. 



 

 

 

 

  VI. ФИНАНСИЈСКИ ОКВИР ПОЛИТИКЕ ЗАПОШЉАВАЊА И ИЗВОРИ 

ФИНАНСИРАЊА 
 

        

 Националним акционим планом запошљавања за период 2021. до 2023. године 

предвиђена су средства за финансирање локалних акционих планова запошљавања. 

 

Финансирање активне политике запошљавања у периоду од 2021.-2023. године вршиће се 

из буџета града Зрењанина. 

 

 

 

 

 

Преглед планираних средстава за реализацију мера активне политике запошљавања 

за период од 2021. године до 2023. године 
 

 

 

 

Мере и програми активне 

политике запошљавања 

Број 

лица 

Буџет града Зрењанина 

2021. 

Јавни радови 13      2.000.000,00 

Укупно: 13 2.000.000,00 

2022. 

Јавни радови 12 1.900.000,00 

Програм летње стручне 

праксе 

20 600.000,00 

Програм стручне праксе 5 1.500.000,00 

Укупно: 37 4.000.000,00 

2023. 

Јавни радови 19 2.900.000,00 

Програм летње стручне 

праксе 

20 600.000,00 

Програм стручне праксе 5 1.500.000,00 

Укупно: 44 5.000.000,00 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

  VII. НОСИОЦИ ПОСЛОВА РЕАЛИЗАЦИЈЕ ЛАПЗ-А ЗА ПЕРИОД 

ОД 2021. ГОДИНЕ ДО 2023. ГОДИНЕ 
 

  За реализацију ЛАПЗ-а је задужена локална самоуправа и Локални савет за 

запошљавање. 

  Локална самоуправа - објављивање јавног позива (Градоначелник), обезбеђивање 

финансијских средстава предвиђених за финансирање програма активне политике 

запошљавања, закључивање уговора са корисницима средстава, пријем и обрада поднетих 

захтева за финансирање програма. Контрола поднетих захтева. 

  Локални савет за запошљавање - давање мишљења о поднетим захтевима 

послодаваца. 

 

 

 

 

 

 

VIII. НОСИОЦИ ПОСЛОВА РЕАЛИЗАЦИЈЕ ЛАПЗ-А ЗА ПЕРИОД 

ОД 2021. ГОДИНЕ ДО 2023. ГОДИНЕ 

 

 
У циљу спровођења мониторинга Локалног акционог плана запошљавања града 

Зрењанина препорука је да Локални савет за запошљавање прати реализацију ЛАПЗ-а за 

период од 2021. године до 2023. године, даје смернице за његову реализацију и усваја 

Извештај о реализацији ЛАПЗ-а за сваку годину почетком следеће године. 
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                   ЛОКАЛНОГ САВЕТА ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ 

                       ГРАДА ЗРЕЊАНИНА 
                  Јелена Травар Миљевић 

 

 

 

 
 


