
ЛОКАЛНИ АКЦИОНИ ПЛАН ЗАПОШЉАВАЊА ЗА 2013. ГОДИНУ 
У ГРАДУ ЛОЗНИЦА 

 
 

I   УВОД 
 

 Град Лозница, кроз Локални акциони план запошљавања за 2013. годину (у даљем 
тексту: ЛАПЗ), представља израз локалне политике запошљавања, а што уједно чини и 
основни инструмент спровођења активне политике запошљавања у 2013. години. Њиме се 
дефинишу приоритети и циљеви политике запошљавања у 2013. години и утврђују програми 
и мере који ће се реализовати у 2013. години на територији Града Лознице, како би се 
достигли циљеви и постигло одрживо повећање запослености. Решавање проблема у области 
запошљавања на територији једне локалне самоуправе подразумева креирање локалне 
политике запошљавања и програма и мера активне политике запошљавања у складу са 
локалним потребама и могућностима. Циљеви израде ЛАПЗ: идентификовање проблема, 
препознавање група са натпросечним ризиком од незапослености и дизајнирање мера 
активне политике запошљавања којима би се деловало на узроке проблема и смањиле 
разлике у погледу ризика незапослености. 
На основу напред наведеног приоритети политике запошљавања у 2013. години у Граду 
Лозница су: 

- побољшање услова за запошљавање младих и смањивање њихове незапослености; 

- укључивање теже запошљивих категорија незапослених лица, а  посебно лица са 
ивалидитетом у свет рада; 

- подршка отварању нових радних места. 
 
 

Правни основ за утврђивање ЛАПЗ-а за 2013. годину за Град Лозница су чланови 40. 
и 41. Закона о запошљавању и осигурању за случај незапослености("Службени гласник РС", 
број 36/09 и 88/10 – у даљем тексту: Закон). 

Регионална и локална политика запошљавања део је националне политике 
запошљавања. Наведени члан 41. Закона, наводи да ЛАПЗ за 2013. годину за Град Лозница 
мора бити у складу са Националним  акционим планом запошљавања за 2013. годину 
(“Службени гласник РС”, бр. 79/11), а који је узео у обзир стратешке правце и циљеве 
Националне стратегије запошљавања за период 2011-2020 год, (“Службени гласник РС”, бр. 
37/11). 

ЛАПЗ за 2013. годину за Град Лозницу је усаглашен са Стратегијом локалног 
одрживог развоја Града Лознице (“Службени лист града Лознице”, бр. 2 /12).  

 Законодавац је доделио важну улогу локалном савету за запошљавање (даље:ЛСЗ) у 
доношењу ЛАПЗ с обзиром на то да се не може донети без његовог мишљења, што је и 
основна улога свих ЛСЗ. Такође, напомињемо да је ЛСЗ, који је Град Лозница основао 
2006.године, у свом Пословнику о раду, навео своју улогу у подношењу Програма мера 
активне политике запошљавања Скупштини града Лознице на усвајање. На основу 
наведеног, ЛСЗ ће предложити Скупштини града Лознице усвајање ЛАПЗ-а за 2013. годину 
најкасније до усвајања буџета Града Лознице за 2013. годину. 

 
У изради ЛАПЗ за 2013. годину учествовали су представници ЛСЗ. Поред чланова у 

ЛСЗ-у, велики допринос изради ЛАПЗ за 2013. годину за Град Лозницу дале су стручне 
службе Града Лознице и Национална служба за запошљавање-Филијала Лозница. 
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II   КРЕИРАЊЕ ПРОГРАМА И МЕРА ЛАПЗ ЗА 2013. ГОДИНУ  

ЗА ГРАД ЛОЗНИЦА 
 

1.  АНАЛИЗА СТАЊА У ГРАДУ ЛОЗНИЦИ 
 

 ГЕОГРАФСКИ ПОЛОЖАЈ 
  

Град Лозница се налази на западу Србије, 
на граници са Босном и Херцеговином. Град 
обухвата 54 насељена места, од којих су Лозница 
и Бања Ковиљача класификована као градска. Са 
површином од 612 км2 Град заузима 0,5% 
територије Републике Србије. Према попису из 
2002. године у општини живи 86.4131 
становника, односно 1,2% укупног становништва 
Србије. По једном квадратном километру у 
просеку живи 141 становник, тако да је густина 
насељености знатно виша од просека Србије, 
који износи 97 становника/км2. 
  
 
 Територија града Лознице припада климату малих висина ( од 200m-500m) односно 
представља типични жупски климат који је последица заклоњености територије планинама и 
њиховим огранцима од хладних северних и источних ветрова. Природни положај Лознице 
условљава благу климу, са доста најтоплијих дана у земљи и малим колебањима 
температуре. Равнице има једино између града и реке Дрине и у долини реке Јадар. Кроз 
Лозницу протиче река Штира, која је регулисана озиданим коритом. 
               
               

                                  
                                                        Сл.1 Локација града Лознице 
                                                           
1 Према првим резултатима пописа из 2011.године (подаци РЗС) град Лозница има 78.788 становника што 
представља пад броја становника за 7625 у односу на Попис из 2002. године. 
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Лозница има добар географско-саобраћајни положај. Кроз Лозницу пролази главна 
саобраћајница Београд-Шабац-Лозница-Зворник-Тузла-Сарајево, односно Бијељина-
Лозница-Мали Зворник-Љубовија-Бајина Башта-Ужице и даље до Црногорског приморја.  
Путем Лозница-Осечина-Ваљево-Лајковац излази на Ибарску магистралу. Кроз Лозницу 
пролази и железничка пруга Шабац-Зворник. 

 
Сл. 2 Мапа града Лознице са свим МЗ 

 
Лозница је природни, привредни, саобраћајни и културни центар овог дела Подриња. Имала 
је важну улогу у историји, као гранични град Кнежевине Србије, истурен према Босанском 
пашалуку, када је била окружно место, а и касније, као седиште Среза Јадранског, а потом 
Лозничког. 
              

 
  
Значајни природни ресурси у Граду Лозници су шумски фонд, обрадиво пољопривредно 
земљиште, налазишта метала и неметала, две бање ( Бања Ковиљача и Бања Бадања ) са 
потенцијалима за развој здравственог туризма. Бања Ковиљача и Бања Бадања имају статус 
специјалне болнице за рехабилитацију и значајне су туристичке дестинације за град.  

Носиоци привредног развоја Града Лознице су: пољопривреда, трговина, грађевинска 
и прехрамбена индустрија и туризам а што је у складу са Стратегијом локалног одрживог 
развоја Града Лознице (“Службени лист града Лознице”, бр. 2/12). 
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а) Економска ситуација 
 

Привреда 
 
 Привреду града Лознице данас представљају 860 привредних друштава и 2.725 
предузетничких радњи. Некада, у периоду од 1960. - 1990. године Лозница је била значајан 
привредни центар тадашње Југославије са великим привредним гигантима који су 
запошљавали велики број радника. Индустријска традиција града заснива се на искуству које 
потиче из овог периода. Некадашњи значајни привредни субјекти као некадашња фабрика 
„Вискоза“ која је запошљавала 12.000 радника још увек су у стечајном поступку. 
Терминолошки речено brownfield представља сада један велики проблем не само Лозници 
него и у Србији али се може посматрати и као ресурс за будући развој привреде. У оквиру 
представљања привреде града Лознице значајно је споменути инфраструктурно опремљену 
индустријску зону која представља једну од најповољнијих локација у Србији захаваљујући 
бројним олакшицама на локалном и државном нивоу које су усклађене са важећим законима 
и другим прописима. 
 
Локална привреда 

Број предузећа 
(привредна друштва и предузетници, односно и правна и 
физичка лица која обаваљају неку делатност  на територији 
града) 3.585 

Величина предузећа 96,52% малих, 3,02% средњих, 0,46% великих 

Доминантне гране 
привреде 

индустрија текстила, прехрамбена индустрија, прерада папира 
и амбалаже , дрвопрерађивачка индустрија, металургија и 
обрада метала  

Највеће домаће компаније 
Golden Lady-Vаly - текстилна индустрија; DIV Chabros - 
дрвопрерађивач; РТ Зајача - металургија, МН - 
грађевинарство , Nelly - прехрамбена индустрија  

Најважнији страни 
инвеститори 

Golden Lady-Vаly - текстилна индустрија; DIV Chabros - 
дрвопрерађивач; 

Извор: Одељење за локални економски развој Града Лозницe 
 
Привредна структура 
 

Према подацима с почетка 2011. године на територији града Лозница је било 
регистровано 860 предузећа. Мала предузећа имају доминатно учешће (96,03%), велика и 
средња учествују са 3,97 %. 

У структури регистрованих предузећа доминирају трговинска предузећа, која чине 
готово 40% укупног броја. Овако високо учешће одговара значају који трговина има у 
Лозници, узимајући у обзир њено учешће у запослености и креирању друштвеног производа 
у граду Лозница. Када је реч о индустрији, у овој делатности је регистрована четвртина 
предузећа у Лозници.  

 У 2009. години на територији града Лознице регистровано је 2.725 приватних 
предузетника, који се највећим делом, у готово половини случајева, баве занатством.  

Сектор малих предузећа и приватно предузетништво су се током кризних година 
показали као највиталнији део лозничке привреде, обезбеђујући запошљавање и приходе 
становништва.  

Оно што се може навести као главни проблем са којим се суочавају предузећа и 
предузетници у Лозници јесте недостатак финансијских средстава, јер су кредити скупи, а 
услове обезбеђења је тешко задовољити. 
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ИНДУСТРИЈА 
 
              
        Данас Град Лозница представља 
регионални центар динамичких привредних 
активности у којем се развија конкурентно 
пословање. Последње деценије на територији 
града забележен је интезиван развој малог и 
средњег предузетништва. 
 
 
           Главне индустријске гране су: 
  * Текстилна индустрија 
  * Прехрамбена и кондиторска  
                            индустрија 
  * Прерада дрвета 
  * Прерада метала 
             * Грађевинска индустрија 
  * Хотелијерство и угоститељство 
 

 

   

   
 
Табела 1.  Буџетски трошкови 

Приходи и примања буџета локалне самоуправе  
(у хиљадама динара) 

1.061.631   (2010)

Приходи и примања буџета локалне самоуправе по становнику 
(у динарима) 

12.922 
 

(2010)

Расходи и издаци буџета локалне самоуправе  
(у хиљадама динара) 

1.036.546   (2010)

Расходи и издаци буџета локалне самоуправе по становнику (у 
динарима) 

12.617 
 

(2010)

Расходи корисника буџетских средстава  
(у хиљадама динара) 

4.497.159   (2010)

Расходи корисника буџетских средстава по становнику (у 
динарима) 

54.739 
 

(2010)
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Број активних привредних друштава   820   (2011)

Број активних предузетника 2.692 
 

(2011)

Подстицаји регионалног развоја  
(у хиљадама динара)   

504.508   (2011)

Извор: Статистички годишњак за 2012. годину-Републички завод за статистику.  
 
Табела 2. Учешће расхода по делатностима у укупним расходима корисника буџетских 
средстава, 2010. (у %)  
 

 
Извор: РЗС ─ Национални рачуни  
 
Табела 3.  Структура пољопривредног становништва према поседовању пољопривредног 
газдинства, полу и активности, 2002. 

 Општина 

Удео у 
укупном 

становништву 
општине (%) 

Удео у пољ. 
становништву 
општине (%) 

Становништво - укупно 86.413 100 / 

Пољопривредно становништво  
Укупно 8.732 10,10  100 
Мушко 4.531 5,24 53,74 
Женско  4.201 4,86 49,82 

Пољопривредно становништво са 
газдинством 

Укупно 7.692 8,90 91,22 
Мушко 4.003 4,63 47,47 
Женско  3.689 4,27 43,75 

Ативно пољопривредно становништво 
које обавља занимање 

Укупно 5.885  6,81 69,79 
Мушко  3.298 3,82 39,11 
Женско   2.587 2,99 39,68 

Индивидуални пољопривредници 
Укупно 5.139 5,95 30,68 
Мушко 2.799 3,24 60,95 
Женско  2.340 2,71 33,20 

Издржавана пољопривредно 
становништво 

Укупно 2.847  3,29 27,75 
Мушко  1.233 1,43 33,76 
Женско   1.614 1,87 14,62 

Извор: Одељење за локални економски развој Града Лознице 
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б) Стање на тржишту рада 
 
 
 
 

СТАНОВНИШТВО 
 
 
 
 

 
Табела 4. Основни подаци о општини/граду и округу (површина и становништво), 2002.  

 
Површина 

(km2) 

Удео у укупној 
површини (%) 

Број 
становника* 

Удео у укупном броју 
становника (%) 

Густина 
насељености(бр. 
станов./ km2)Град Округ Србија Град Округ Србија 

Урбана зона 3,06 0,57  0,28    26.203 30,32 28,79 0.26 6.766 
Рурална зона 608,54  99.43 27,65    60.210 69,68  25,23 0.89 90 
Град 612 100 18,75 0.69 86.413 100 26,22 1,15 141 
Округ 3.264 / 100 3,69 329.625 / 100 4,4 97 
Србија 88.361 / / 100 7.498.000 / / 100 96 
* Попис 2002. 
 
 
 
 
 
Табела 5.  Структура становништва према типу насеља, 2002. 

 
Општина Округ Србија 

Број Учешће (%) Број Учешће (%) Број Учешће (%) 
Градско становништво 26.203 30,32 91.014 27,61 4.225.895  56,36 
Остало сатновништво 60.210  69,68 238.611 72,39 3.272.105 43,64 
Укупно становништво 86.413 100 329.625 100 7.498.000 100 
Извор: Одељење за локални економски развој Града Лознице 
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Табела 6.  Број живорођених и умрлих, према полу, 2010─2011.  

 
Извор: РЗС ─ Витална статистика  
 
Табела 7.  Становништво, према старосним групама, 2011. (у %)  
 

 
Извор: РЗС ─ Витална статистика  
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Табела 8.  Становништво*, према старосним групама и полу, 2010─2011. 

  2010   2011 

број Женско Мушко   Женско Мушко

Деца узраста до 6 година (предшколски 
узраст) 

2.801 2.832   2.678 2.712

Деца узраста од 7─14 година (узраст 
основне школе) 

3.562 3.674   3.522 3.646

Становништво 15─18 година старости 
(узраст средње школе) 

1.955 2.048   1.953 2.012

Деца (0─17 година) 7.821 8.029   7.680 7.870

Млади (15─29 година) 7.748 8.343   7.645 8.194

Радни контингент становништва (15─64 
година) 

28.133 28.411
 

27.996 28.281

Укупан број становника 41.833 40.324   41.478 40.021

Извор: РЗС ─ Витална статистика 
    

* процена средином године   
 
Табела 9. Основно образовање у Граду Лозници 
 
Број основних школа ─ матичне школе 14  (2011)
Број основних школа ─ подручна одељења 29  (2011)

Број ученика уписаних у основне школе ─ матичне школе     

у ниже разреде (I ─ IV) 2.408  (2011)
у више разреде (V ─ VIII) 2.887  (2011)

Број ученика уписаних у основне школе ─ подручна одељења     

у ниже разреде (I ─ IV) 860  (2011)
у више разреде (V ─ VIII) 316  (2011)

Обухват деце основним образовањем (у %) 90,3  (2011)

Број ученика који су завршили 8. разред основне школе 812  (2011)

Стопа завршавања основне школе (у %) 88,9  (2011)

Стопа одустајања од школовања у основном образовању 7  (2011)
Број деце обухваћене основним образовањем за децу са сметњама у 
развоју 

25  (2011)

Број одраслих обухваћених основним образовањем 0  (2011)
Извор: Статистички годишњак за 2012. годину-Републички завод за статистику.  
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Табела 10. Средње образовање у Граду Лозници 
 

Број средњих школа 4   (2011)

Број ученика уписаних у средње школе 3.561   (2011)

Обухват деце средњим образовањем (у %) -   -

Број ученика који завршавају средњу школу 855   -

Стопа завршавања средње школе -   -

Стопа одустајања од школовања у средњем образовању 1   (2011)

Број деце обухваћене средњим образовањем за децу са сметњама у 
развоју 

13   (2011)

Извор: Статистички годишњак за 2012. годину-Републички завод за статистику.  
 
 
 
 
Табела 11. Број ученика уписаних у средње школе, 2011.  
 

 
Извор: РЗС ─ Статистика образовања  
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Табела 12.  Број ученика који завршавају средњу школу, 2011.  
 

 
 
Извор: РЗС ─ Статистика образовања  
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Табела 13.  Број живорођених и умрлих, према полу, 2010─2011.  
 

 
Извор: РЗС ─ Витална статистика  
 
Табела 14. Број досељених и одсељених лица, 2010─2011.  

 
Извор: РЗС ─ Унутрашње миграције  
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ЗАПОСЛЕНОСТ У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ 
 
 

Tржиште рада у Републици Србији карактеришe неусклађеност између понуде и 
потражње радне снаге, појачана нескладом у квалификационој и старосној структури, висока 
дугорочна незапосленост, висока стопа незапослености младих од 15-24 година и висока 
стопа незапослености лица са нижим и средњим нивоима образовања, уз велике регионалне 
диспропорције у незапослености. 

 
На основу података из Анкете о радној снази из априла 2012. године, индикатори 

тржишта рада се погоршавају. Стопа запослености наставља да опада, док стопа 
незапослености и даље расте. 
 
Табела 15: Кретање основних индикатора тржишта рада 2010-2012 за становништво 
старости 15-64, Република Србија 

 

Старосна категорија 
15-64 

април 
2010. 

октобар 
2010. 

април 
2011. 

новембар 
2011. 

април 
2012. 

Стопа активности 59,1% 58,8% 58,9% 59,9% 59,7% 
Мушкарци 67,4% 67,2% 67,5% 68,7% 68,7% 
Жене 50,9% 50,6% 50,4% 50,9% 50,7% 

Стопа запослености 47,2% 47,1% 45,5% 45,3% 44,2% 
Мушкарци 54,3% 54,4% 52,2% 52,5% 51,1% 
Жене 40,2% 39,9% 38,8% 37,9% 37,1% 

Стопа незапослености 20,1% 20,0% 22,9% 24,4% 26,1% 
Мушкарци 19,4% 19,0% 22,7% 23,5% 25,6% 
Жене 20,9% 21,2% 23,1% 25,6% 26,7% 

Стопа неактивности 40,9% 41,2% 41,1% 40,1% 40,3% 
Мушкарци 32,6% 32,8% 32,5% 31,3% 31,3% 
Жене 49,1% 49,4% 49,6% 49,1% 49,3% 

Извор: АРС, Републички завод за статистику 
 

Табела 16: Кретање основних индикатора тржишта рада по регионима, за 
становништво старости 15-64 
 

Старосна категорија 
15-64 

Београдски 
регион 

Регион 
Војводине 

Регион 
Шумадије и 
Западне 
Србије 

Регион 
Јужне и 
Источне 
Србије 

Регион 
Косова и 
Метохије 

Стопа активности 59,9% 58,4% 60,9% 59,7% ... 

Стопа запослености 46,3% 42,4% 45,0% 43,2% ... 

Стопа незапослености 22,8% 27,5% 26,1% 27,7% ... 

Стопа неактивности 40,1% 41,6% 39,1% 40,3% ... 

Извор: Анкета о радној снази – април 2012, Републички завод за статистику 
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БРОЈ И СТРУКТУРА ЗАПОСЛЕНИХ 
 
 За Град Лозницу, за сада изостављајући ефекте светске економске кризе, је 
карактеристично смањење броја запослених упоређујући податке уназад неколио година. 
 
 
Табела 17. Број запослених, просечне зараде и регистрована незапосленост 2011. године 
 

Број запослених 14.178 (2011)   

Запослени у односу на број становника (у %) 17,6 (2011)   

Просечне зараде без пореза и доприноса (у динарима) 28.879 (2011)   

Број регистрованих незапослених 10.832 (2011)   

Регистровани незапослени на 1 000 становника 134 (2011)   

Извор: Статистички годишњак за 2012. годину-Републички завод за статистику.  
 
 
Табела 18.  Број запослених и регистрованих незапослених, према полу, 2011.  
 

 
Извор: РЗС ─ Статистика запослености и зарада,  
НСЗ ─ Национална служба за запошљавање  
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Табела 19. Учешће незапослених према старосним групама у укупном броју 
незапослених, 2011. (у%) 
 

 
Извор: НСЗ ─ Национална служба за запошљавање  
 
Табела 20. Учешће незапослених према старосним групама и полу у укупном броју 
незапослених, 2011. (у %)  
 

 
Извор: НСЗ ─ Национална служба за запошљавање  
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ТРЖИШТE РАДА 
 

У периоду до 2008. године остварен привредни раст и макроекономска стабилност 
имале су позитиван утицај на кретање на тржишту рада. Међутим, проблеми у области 
запошљавања и даље постоје. Привредни раст се заснивао на значајним страним 
инвестицијама и то углавном кроз приватизацију државних и друштвених предузећа. Такав 
раст није обезбедио довољну привредну активност која би генерисала нова радна места. 
Такође, споре промене законске регулативе и привредног амбијента у коме послују мала и 
средња предузећа (основни носиоци новог запошљавања) још више је успорило побољшање 
стања на тржишту рада. Четврти квартал 2008. године и читаву 2009, 2010, 2011 и 2012. 
годину је обележила светска економска криза, која за последицу има значајно погоршање 
стања на тржишту рада. Карактеристике тржишта рада остају непромењене у смислу високе 
незапослености , погоршања стања у приватном сектору и ниске мобилности радне снаге. 

Према подацима Регионалне привредне коморе Ваљево на територији Града Лозница 
путем аукције је продато 14 предузећа, 4 предузећа су приватизована по старом закону. 
Такође, од 13 предузећа хемијског предузећа “Вискоза” само су 3 приватизована а над 
преосталих 10 је отворен стечај. У Граду Лозници приватизација није дала очекиване 
резултате јер су ретке фирме са новим власницима које успешно послују. 

На основу наведеног, Уредбом о утврђивању јединствене листе развијених региона и 
јединица локалне самоуправе за 2012. годину (“Службени гласник РС”, бр. 107/12), Град 
Лозница припада трећој групи развијености. 
 
 
 
Tабела 21. Број и полна структура незапослених, преглед по годинама. 
 2006 2007 2008 2009 2010 2011 
Незапослени- укупно 15.662 12.661 11.382 11.644 11.183 10.832 
Незапослени- жене 8.153 6.806 6.104 6.052 5.660 5.468 
Незапослени- мушкарци 7.509 5.855 5.278 5.592 5.523 5.364 
Извор: Национална служба за запошљавање 
 
 
 
Табела 22.  КРЕТАЊЕ СТОПЕ НЕЗАПОСЛЕНОСТИ У ПЕРИОДУ ОД 2006-2009 

Година 

стопа 
незапослености 
Лозница 

стопа 
незапослености 
Република Србија 

2006  43,8  28,0

2007  39,3  25,3

2008  37,1 24,0

2009  39,3  25,9
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Извор: Национална служба за запошљавање 
 

ЗАПОШЉАВАЊЕ 
 
 

Табела 23. Пријављене потребе за запошљавањем у периоду јануар-новембар 2012. 
године у Граду Лозници 

 
 

само пријаве потреба  775 
засновало радни однос 5.591 
засновало радни однос са евиденције НСЗ 2.179 
Извор: Национална служба за запошљавање, Филијала Лозница 

 
 
* НАПОМЕНА: На основу одредби Закона о запошљавању и осигурању за случај незапослености („Службени 
гласник РС“, бр. 36/2009, од 15.05.2009. године) Национална служба за запошљавање води евиденцију о 
потреби за запошљавањем. Пријаву потребе за запошљавањем подноси послодавац који има слободан посао и 
жели да му Национална служба посредује у запошљавању.То значи да не постоји више обавеза послодаваца да 
достављају Националној служби за запошљавање пријаву о слободном радном месту. Због тога подаци о 
пријави потребе за запошљавањем, о којима сада НСЗ води евиденцију, и пријављеним потребама за 
радницима, о којима је НСЗ водила евиденцију до ступања на снагу Закона, нису методолошки упоредиви 
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СТРУКТУРА НЕЗАПОСЛЕНОСТИ 

 
Табела 24. Незапослени према степену стручне спреме, 30.11.2012 године. 

 Град 
Удео у укупном броју незапослених 

(%) 
УКУПНО 11.531 100 
I степен 2.289 19,85 
II степен 491 4,26 
III степен 4.129 35,81 
IV степен 3.491 30,28 
V степен 161 1,39 
VI степен 502 4,36 
VII-1 степен 462 4,00 
VII-2 степен 6 0,05 
Извор: Национална служба за запошљавање, Филијала Лозница 
 
Табела 25. Незапослени према дужини тражења посла, 30.11.2012. 

 Град 
Удео у укупном броју 
незапослених (%) 

УКУПНО 11.531 100 
До 3 месеца 1.362 11,81 
3 до 6 месеци 1.097 9,51 
6 до 9 месеци 841 7,29 
9 до 12 месеци 769 6,67 
1 до 2 године 2.063 17,89 
2 до 3 године 1.142 9,90 
3 до 5 година 1.496 12,97 
5 до 8 година 1.064 9,23 
8 до 10 година 431 3,75 
Преко 10 година 1.266 10,98 
Извор: Национална служба за запошљавање, Филијала Лозница 
 

Структура незапослености 
 

Старосна структура незапослених лица, посматрана у новембру 2012. године показује да 
највеће учешће у структури незапослених, према годинама старости, имају незапослена лица 
35-44 године, а затим лица 45-54 године. Такође је велики удео младих (до 30 година живота)  
у укупном броју незапослених и то 27,08%. Укупан удео жена је 50,43%. 
                       
Табела 26.  Незапослени према годинама старости, 30.11.2012. године. 

Број година Град 
Удео у укупном броју 
незапослених (%) 

УКУПНО 11.531 100 
15-19 година 452 3,92 
20-24 године 1.269 11,00 
25-29 година 1.402 12,16 
30-34 године 1.271 11,03 
35-39 година 1.476 12,81 
40-44 године 1.367 11,86 
45-49 година 1.401 12,15 
50-54 године 1.520 13,18 
55-59 година 1.062 9,19 
60-64 године 311 2,70 
Извор: Национална служба за запошљавање, Филијала Лозница 
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Незапосленост лица са инвалидитетом 
 

Проблем запошљавања лица са инвалидитетом Влада Републике Србије, поред 
финансијских подстицаја покушава да проблем њиховог запошљавања реши и законским 
прописима којима би обавезала послодавце да интензивније запошљавају наведена лица. У 
том смислу је и усвојен Закон о професионалној рехабилитацији и запошљавању особа са 
инвалидитетом („Службени гласник РС“, бр. 36/09) чије су одредбе о запошљавању особа са 
инвалидитетом ступиле на снагу у мају 2010. године. У периоду од 01.01.-30.11.2012. године 
обављена су 120 вештачења. Удео незапослених лица са инвалидитетом у укупном броју 
незапослених на дан 30.11.2012. године у Граду Лозници је 1,22%. 
 
Табела 27. НЕЗАПОСЛЕНИ  СА ИНВАЛИДИТЕТОМ (30.11.2012.) 
 

Категорија 
УКУПНО 

Укупно Жене 
Ратни војни 
инвалиди 

41 1 

Војни мирнодопски 
инвалиди 

5 0 

Инвалиди рада 18 4 
Категорисана 
омладина 

77 31 

Укупан број лица са 
инвалидитетом 

141 36 

Извор: Национална служба за запошљавање, Филијала Лозница 
 
 

2. ПЛАН АКТИВНОСТИ 
 
 
а) ЦИЉЕВИ И ПРИОРИТЕТИ ПОЛИТИКЕ ЗАПОШЉАВАЊА У ГРАДУ ЛОЗНИЦИ 

 
 

Остварењу основног циља политике запошљавања да се у Републици Србији до краја 
2020. године успостави ефикасан, стабилан и одржив тренд раста запослености, као и да се 
политика запошљавања и институције тржишта рада ускладе са тековинама ЕУ, допринеће 
остварењу појединачних циљева политике запошљавања у 2013. години који су усмерени на:  

- унапређење институција тржишта рада,  
- подстицање развоја регионалне и локалне политике запошљавања и подстицање 

запошљавања у мање развијеним подручјима, 
- унапређење квалитета радне снаге и  
- подстицање запошљавања и социјалног укључивања теже запошљивих лица и 

посебно осетљивих категорија незапослених лица.  
-  
Стање на тржишту рада Републике Србије, показатељи Анкете о радној снази, као и 

анализа података које је у извештајима достављала Национална служба за запошљавање 
утицали су на одређивање приоритета за деловање у оквиру дефинисаних циљева. 
 

На основу наведених циљева и приоритета Националног акционог плана 
запошљавања у 2013. години, Град Лозница је утврдио да су њени циљеви локалне политике 
запошљавања: реализација пограма на побољшању услова за запошљавање младих и 
смањивање њихове незапослености, повећање запослености и развој предузетништва, а 
приоритети у решавању проблема запошљавања су подстицање предузетништва кроз 
отварање нових радних места програмом субвенције за самозапошљавање и спровођење 
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јавних радова у циљу запошљавања теже запошљивих незапослених лица и незапослених у 
стању социјалне потребе. 

 
ПОДСТИЦАЊЕ ЗАПОШЉАВАЊА МЛАДИХ 

 
Велики изазов за Републику Србију а такође и за Град Лозницу представља 

запошљавање младих, чија је укупна стопа незапослености једна од највећих у Европи. 
Анализа незапослености младих показује да је за успешно решавање овог проблема 
неопходно успостављање широког консензуса актера на тржишту рада о ефикасним мерама 
циљано оријентисаним на потребе младих и стварање могућности за њихово продуктивно 
запослење. Зато је неопходно успоставити јединствену политику запошљавања младих у 
смислу обезбеђивања синергијског деловања различитих субјеката за ову област и 
константно радити на стварању једнаких могућности за образовање, запошљавање и 
пристојан рад за младе. Тиме ће бити обезбеђен ефикасан прелазак са школовања на рад. 
 
Посебан проблем представља прелазак младих из школе у свет рада и ЛАПЗ том проблему 
посвећује посебну пажњу, у смислу пружања конкретне подршке и праћења индикатора 
запошљавања младих. Подстицаће се организовање стручне праксе односно стицања радног 
искуства и припреме за запошљавање. Посебно ће се предузимати одговарајуће мере у 
сарадњи са Националном службом за запошљавање за оне младе који рано напуштају 
школовање и чији је ниво квалификација низак, са циљем да додатним образовањем а 
нарочито тренинзима и обукама превазиђу недостатак и подигну ниво својих компетенција и 
то кроз програм “Друга шанса“. Информисањем, каријерним вођењем и саветовањем, 
креирањем мера активне политике запошљавања према индивидуалним знањима и 
вештинама и укључивањем младих у оне мере активне политике које ће дати најбоље 
резултате на тржишту рада (индивидуалан приступ), подстицаће се запошљавање младих. 
Унапређивањем социјалног дијалога промовисаће се и унапређивати флексибилни облици 
рада и право младих на пристојан рад, што ће уједно допринети и сузбијању сиве економије. 
 Град Лозница је препознао проблеме са којима се млади сусрећу у области рада а то је 
пре свега недостатак радног искустава тако да локална самоуправа од 2004. године стално 
финансира програм радног ангажовања приправника-волонтера. Износ средстава се из 
године у годину повећавао. Такође да би локална смоуправа ближе сазнала потребе младих 
формирана је, уз сардњу са надлежним министарством, Канцеларија за младе која је 
основана 04. јула 2007. године. Основни проблеми младих су: 
 
-  незапосленост; 
-  деликвенција и криминал; 
-  наркоманија и алкохолизам; 
-  недостатак културних и спортских дешавања; 
-  немогућност додатног образовања; 
-  недостатак подршке. 

 

ЦИЉЕВИ  КАНЦЕЛАРИЈЕ: 

-  Афирмација младих и њихово укључивање у изградњи друштва; 
-  Подизање безбедности у школама; 
-  Едукација и оспособљавање; 
   (превенција болести зависности и очување репродуктивног здравља) 
-  Укључивање младих у културни и спортски живот града; 
-  Организовање семинара и радионице; 
-  Пружање подршке иницијативама и пројектима младих. 
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РАЗВОЈ ПРЕДУЗЕТНИШТВА 

 
Економски раст захтева инвестиције, слободну конкуренцију и отворено тржиште. 

Циљ Града Лознице је да кроз транспарентан и инвестиционо "пријатељски" оквир створи 
такве услове у којима инвеститор може да сагледа све могућности и ризике средњорочних и 
дугорочних инвестиционих одлука.  Град Лозница је то манифестовала многим 
активностима као што је формирање Канцеларије за локални економски развој која је увек на 
услузи предузетницима а такође, своје стратешко опредељење је формулисао доношењем 
стратешких аката и то Стратегијом развоја општине Лозница („Службени лист општине 
Лозница“, бр. 9/06) и Акционог плана за локални економски развој („Службени лист 
општине Лозница“, бр. 9/06). Град Лозница уназад неколико година издваја средства у 
буџету за финансирање будућих предузетника у облику кредита са повољном каматном 
стопом за отварање нових радњи и предузећа као и за развој пољопривреде.Такође, Град 
Лозница је формирао индустријску зону чији је један део већ инфраструктурно опремљен и 
на којој је већ остварена једна гринфилд инвестиција. 

Развој предузетништва подстицала је и Национална служба за запошљавање (НСЗ) 
кроз њену филијалу у Граду Лозници и то не само финансијском, већ и нефинансијском 
подршком, на чему је био ангажован Пословни центар као организациона јединица у саставу 
НСЗ. Дводневни  семинари, као вид нефинансијске подршке првенствено лицима која 
намеравају да започну сопствени посао, "Пут до успешног предузетника", а који је уједно и 
услов за добијање субвенције за самозапошљавање, завршило је у периоду од 01.01.2012. до 
14.12.2012. године укупно 265  лица, а  субвенцију за самозапошљавање, у циљу оснивања 
привредних друштава, радњи и других облика предузетништва добило је закључно са 
14.12.2012. године укупно 57  незапослених лица (укупно средстава 9.120.000,00 динара). 
Такође, програмом субвенције послодавцима за запошљавање на новоотвореним радним 
местима, запослено је 21 незапосленo лицe (укупно издвојена средстава у износу од 
6.300.000,00 динара). Пословни центар је пружио и информативно-саветодавне услуге за 386 
незапослених лица до 14.12.2012. године. 
 

ЈАВНИ  РАДОВИ 
 

Јавни радови се организују у циљу запошљавања првенствено теже запошљивих 
незапослених лица и незапослених у стању социјалне потребе, очувања и унапређења радних 
способности незапослених, као и ради остваривања одређеног друштвеног интереса. У 2013. 
години организоваће се јавни радови у области социјалних, хуманитарних, културних и 
других делатности; одржавања и обнављања јавне инфраструктуре и одржавања и заштите 
животне средине и природе. Право учествовања у поступку организовања јавних радова у 
2013. години имају органи јединица локалне самоуправе, јавне установе и јавна предузећа, 
привредна друштва, предузетници, задруге и удружења. 

Средства намењена за организовање јавних радова користе се за накнаду трошкова 
зарада незапослених лица укључених у јавне радове, трошкове превоза и трошкова 
спровођења јавних радова. Трошкови зарадe не могу бити нижи од минималне зараде 
утврђене у складу са прописима о раду, а одређују се у зависности од степена образовања 
лица и расположивих средстава за ову меру.  

У зависности од врсте и сложености послова које обухвата јавни рад, за спровођење 
одређених јавних радова, биће организована обука, по интерном програму послодавца или 
програму образовне установе. По завршетку обуке лицу се  издаје сертификат о стеченим 
компетенцијама. 

У 2012. години на територији Града Лознице било је спроведено 19 јавних радова на 
којима је укупно било ангажовано 167 лица. Реализовано је и 7 јавних радова за особе са 
инвалидитетом на којима је било ангажовано 55 лица. 
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б) ПРОГРАМ И МЕРЕ АКТИВНЕ ПОЛИТИКЕ ЗАПОШЉАВАЊА ЗА 2013. ГОДИНУ 
ЗА ГРАД ЛОЗНИЦУ 

 
1. Стручна пракса; 
2. Субвенција за самозапошљавање и 
3. Јавни радови 

 
 

1. ПРОГРАМ СТРУЧНЕ ПРАКСЕ 
                                                                                              
- Назив програма или мере: Програм стручне праксе 
 
Намена и циљ програма: Програм је намењен незапосленим лицима која се први пут 
стручно оспособљавају за занимања за која су стекли одређену врсту и степен стручне 
спреме.  
 Програм је намењен и послодавцима који су спремни да обезбеде услове да се 
незапослена лица стручно оспособе за полагање приправничког или стручног испита. 
 
Садржај програма или мере у целини:  Национална служба исплаћује новчану помоћ 
лицима која се стручно оспособљавају и та средства су обезбеђена из градског и републичког 
буџета. 
 Средства којима се финансира Програм стручна пракса улажу се у оспособљавање 
незапослених лица са високом, вишом и средњом стручном спремом за самосталан рад у 
струци полагањем приправничког или стручног испита. Обавеза корисника је да са лицем 
које оспособљава закључи уговор о волонтерском раду/стручном оспособљавању. 
 
КРИТЕРИЈУМИ ЗА УКЉУЧИВАЊЕ У ПРОГРАМ: 
 

 Исказане потребе послодаваца за приправницима са високом, вишом и средњом 
стручном спремом; 

 Постојање програма оспособљавања; 
 Менторско вођење приправника; 
 Уредна исплата зарада послодаваца; 
 Запошљавање лица са евиденције незапослених; 
 Да лице које се запошљава није користило средства службе за програме 

самозапошљавања, новог запошљавања, програме приправника, обуке за познатог 
послодавца. 

 
Циљна група којој је намењен: Млади, незапослени, са високом, вишом и средњом 
стручном спремом. Циљ је да приправници положе приправнички или стручни испит и тиме 
стекну услов за самостално обављање послова. 
 
Број лица која ће бити обухваћена програмом: 80 

 
Извођачи програма: Послодавци. 

 
Трајање и динамика реализације програма:  Финансијска подршка се реализује 
исплатом новчане помоћи незапосленом лицу у трајању од 12 месеци и то: 
- до 6 месеци за приправнике са средњим образовањем, 
- до 9 месеци за приправнике са вишим или високим трогодишњим образовањем и 
- до 12 месеци за приправнике са најмање четворогодишњим високим образовањем. 
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Потребна средства:   14.937.000 РСД 
 
Очекивани резултат: Повећан број приправника који ће засновати радни однос и 
оспособљених за самостални рад у струци. 
 
Носиоци активности реализације програма или мере: НСЗ и ЛСЗ 

 
Извори финансирања: Из градског буџета 50% и из републичког буџета 50%. 
 
Мониторинг и евалуација: НСЗ и Комисија именована одлуком градске управе Града 
Лознице. 
 
Индикатори успешности: Број и квалификациона структура лица која су укључена у 
програм стручна пракса и доказана оспособљеност кроз самосталан рад у струци кроз 
положен стручни испит или приправнички испит и запошљавање по истеку волонтерског 
рада 
 
Извори података: Извештаји послодаваца, сертификати о положеним стручним испитима. 
 
 

2. СУБВЕНЦИЈА ЗА САМОЗАПОШЉАВАЊЕ 
 
 

- Назив програма или мере: Програм субвенције за самозапошљавање 
 
Намена и циљ програма: Програм је намењен незапосленим лицима са евиденције 
Националне службе за запошљавање  која планирају покретање сопственог бизниса. 
 
Садржај програма или мере у целини:  Национална служба за запошљавање исплаћује у 
једнократном износу субвенцију по програму самозапошљавања лицу које достави доказе о 
регистрацији радње (предузећа) и наведена средства су обезбеђена из градског и 
републичког буџета. Национална служба за запошљавање-Филијала Лозница обезбеђује 
бесплатну обуку “Пут до успешног предузетника” за лица која намеравају да поднесу захтев 
за субвенцију. 

Наведена средства су бесповратна ако регистровану делатност лице обавља најмање 1 
годину од дана оснивања. 

Контролу плаћених пореза и доприноса врши Национална служба за запошљавање-
Филијала Лозница.Такође, корисник субвенције дужан је да на захтев Националне службе 
доставља неопходну документацију на увид. 

Сви наведени поступци ближе су регулисани Правилником о критеријумима и начину 
спровођења мера активне политике запошљавања („Сл. гласник РС“, бр. 7/10). 
 
Циљна група којој је намењен: Лица која се налазе на евиденцију дуже од 12 месеци. 
Подстицај развоју предузетништва код ове категорије лица, кроз пораст новоформираних 
радњи и предузећа, води према остваривању најважнијег циља – порасту запослености. 
 
Број лица која ће бити обухваћена програмом: 30 

 
Извођачи програма: Предузетници. 
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Трајање и динамика реализације програма: Субвенција за учешће у финансирању 
програма самозапошљавања исплаћује се у једнократном износу од 160.000 динара за 30 
незапослених лица током 2013. године. Програм самозапошљавања реализује се 
подношењем захтева у Пословном центру Филијале Лозница под условима и роковима који 
буду прописани конкурсом, објављеним том приликом. 
 
Потребна средства:   4.800.000,00 РСД 
 
Очекивани резултат: Повећан број лица, који су дугорочно незапослени, да постану 
предузетници.  
 
Носиоци активности реализације програма или мере: НСЗ и ЛСЗ 

 
Извори финансирања: Из градског буџета 50% и из републичког буџета 50%. 
 
Мониторинг и евалуација: НСЗ и Локални економски савет Града Лозница. 
 
Индикатори успешности: Број лица која су укључена у наведени програм и број 
предузетничких радњи (предузећа) која су опстала после истека 1 године. 
 
Извори података: Извештаји предузетника, извештаји из АПР-а. 

 
 

3. ЈАВНИ РАДОВИ 
 

- Назив програма или мере: Програм јавних радова 
 
Намена и циљ програма: Програм је намењен незапосленим лицима са евиденције 
Националне службе за запошљавање у циљу запошљавања првенствено теже запошљивих 
незапослених лица и незапослених у стању социјалне потребе, очувања и унапређења радних 
способности незапослених, као и ради остваривања одређеног друштвеног интереса. 

Садржај програма или мере у целини:  Јавни радови организоваће се у области 
социјалних, хуманитарних, културних и других делатности; одржавања и обнављања јавне 
инфраструктуре и одржавања и заштите животне средине и природе. Национална служба за 
запошљавање исплаћује зараду лицима ангажованим на јавном раду као и трошкове превоза. 
У зависности од врсте и сложености послова које обухвата јавни рад, за спровођење 
одређених јавних радова може се организовати обука у току трајања јавног рада, по 
интерном програму послодавца или програму образовне установе. Средства су обезбеђена из 
градског и републичког буџета. Јавни рад може трајати најдуже 6 месеци. 

Циљна група којој је намењен: Теже запошљива незапослена лица и незапослени у стању 
социјалне потребе. Циљ је очување и унапређење радних способности незапослених. 
 
Број лица која ће бити обухваћена програмом: 70 

 
Извођачи програма: Органи јединица локалне самоуправе, јавне установе и јавна 
предузећа, привредна друштва, предузетници, задруге и удружења. 
 
Трајање и динамика реализације програма: Исплата зарада незапосленим лицима у 
зависности од степена стручне спреме и трошкова превоза вршиће се почетком месеца за 
предходни месец подношењем захтева Филијали Лозница под условима и роковима који 
буду прописани конкурсом, објављеним том приликом. 



 25

 
Потребна средства:   10.259.000,00 РСД 
 
Очекивани резултат: Повећан број лица, који су дугорочно незапослени, да очувају и 
унапреде своје радне способности 
 
Носиоци активности реализације програма или мере: НСЗ и ЛСЗ 

 
Извори финансирања: Из градског буџета 50% и из републичког буџета 50%. 
 
Мониторинг и евалуација: НСЗ и Локални економски савет Града Лозница. 
 
Индикатори успешности: Број лица која су укључена у наведени програм. 
 
Извори података: Извештаји извођача јавног рада и извештај НСЗ. 
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в) ИЗВОРИ ФИНАНСИРАЊА 
 

- Назив програма или мере: Програм стручне праксе 
 
Tоком трајања стручне праксе  ангажованим лицима исплаћује новчану помоћ у месечном 
износу од: 
 
- 20.000,00 динара за лица са најмање четворогодишњим високим образовањем, 
- 18.000,00 динара за лица са вишим или високим трогодишњим образовањем и 
- 16.000,00 динара за лица са средњим образовањем; 
 
и врши обрачун и уплату доприноса за случај повреде на раду и професионалне болести, у 
складу са законом. 
Укупан износ који је неопходно обезбедити за наведени програм је 14.937.000 РСД за 80 
лица а који би се финансирао од стране градског буџета у висини од 50% и републичког 
буџета 50%. 
 
- Назив програма или мере: Програм субвенције за самозапошљавање 

 
Износ субвенције по лицу је 160.000,00 РСД, онда је неопходно обезбедити 4.800.000,00 РСД 
за 30 лица. Средства би се обезбедила од стране градског буџета у висини од 50% и 
републичког буџета 50%. 
 
 
- Назив програма или мере: Програм јавних радова  
 

1. Исплата нето зараде незапосленим лицима укљученим у јавне радове, у висини од: 

- 20.000,00 динара увећане за износ припадајућих пореза и доприноса, за лица са I и II 
степеном стручне спреме; 

- 22.000,00 динара увећане за износ припадајућих пореза и доприноса, за лица са III и 
IV степеном стручне спреме; 

- 23.000,00 динара увећане за износ припадајућих пореза и доприноса, за лица са V и VI 
степеном стручне спреме; 

- 24.000,00 динара увећане за износ припадајућих пореза и доприноса, за лица са VII 
степеном стручне спреме. 

2. накнаду трошкова доласка и одласка са рада незапослених лица укључених у јавне 
радове, у висини до 1.500,00 динара по лицу за сваки месец ангажовања. 

Укупан износ који је неопходно обезбедити за наведени програм је 10.259.000,00 РСД за 
70 лица, а који би се финансирао од стране градског буџета у висини од 50% и републичког 
буџета 50%. 
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III  НОСИОЦИ ПОСЛОВА РЕАЛИЗАЦИЈЕ 
 
 

За укупну реализацију ЛАПЗ за 2013. годину за Град Лозницу задужени су ЛСЗ и 
Национална служба за запошљавање-Филијала Лозница који ће бити и носиоци 
мониторинга, евалуације и извештавања. Административно-техничку подршку пружаће 
Национална служба за запошљавање-Филијала Лозница.  
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IV ТАБЕЛА ПРИОРИТЕТА, МЕРА И АКТИВНОСТИ ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ ЛАПЗ  
ЗА ГРАД ЛОЗНИЦУ ЗА 2013годину 

 
 
 
Циљ бр.1  Стручна пракса 
 

Програм,мере, 
активности 

Очекивани 
резултати 

Индикатори 
Носиоци  
активности 
и рок 

Потребна  
финансијска 
средства у РСД 

Извори финансирања 
Буџет локалне 
заједнице 

Донације,кре
дити и друго 

Републички 
буџет 

Програм стручне 
праксе за 80 лица 

Повећан број 
приправника који ће 
засновати радни однос и 
оспособљених за 
самостални рад у струци. 
 

Број и 
квалификациона 
структура лица која 
су укључена у 
наведени програм и 
доказана 
оспособљеност кроз 
самосталан рад у 
струци кроз 
положен стручни 
испит или 
приправнички 
испит. 
 

НСЗ и ЛСЗ 14.937.000,00 7.469.000,00  7.468.000,00 
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Циљ бр.2  Развој предузетништва 
 

Програм,мере, 
активности 

Очекивани 
резултати 

Индикатори 
Носиоци  
активности 
и рок 

Потребна  
финансијска 
средства у РСД 

Извори финансирања 

Буџет локалне 
заједнице 

Донације,кре
дити и друго 

Републички 
буџет 

Програм субвенције за 
самозапошљавање за 
30 лица 

Повећан број лица, који 
су дугорочно 
незапослени, да 
постану предузетници.  
 

Број лица која су 
укључена у 
наведени програм 
и број 
предузетничких 
радњи (предузећа) 
која су опстала 
после истека 1 
године. 
 

НСЗ и ЛСЗ 4.800.000,00 2.401.000,00  2.399.000,00 

 
 
Циљ бр.3  Запошљавања првенствено теже запошљивих незапослених лица и незапослених у стању социјалне потребе, очувања и унапређења радних 
способности незапослених, као и ради остваривања одређеног друштвеног интереса 
 

Програм,мере, 
активности 

Очекивани 
резултати 

Индикатори 
Носиоци  
активности 
и рок 

Потребна  
финансијска 
средства у РСД 

Извори финансирања 
Буџет локалне 
заједнице 

Донације,кре
дити и друго 

Републички 
буџет 

Програм јавних 
радова за 
запошљавање за 70 
лица 

Повећан број лица, која 
су првенствено теже 
запошљива и 
незапослени у стању 
социјалне потребе, у 
очувању и унапређењу 
њихових радних 
способности.  
 

Број и структура 
лица запослених на 
јавним радовима. 
 

НСЗ и ЛСЗ   10.259.000,00   5.130.000,00  5.129.000,00 

 


