
ОБРАЗЛОЖЕЊЕ 

 

 Правни основ за утврђивање Националног акционог плана запошљавања (у даљем 

тексту: Акциони план) представља Закон о запошљавању и осигурању за случај 

незапослености („Службени гласник РС”, бр. 36/09, 88/10 и 38/15) којим је дефинисано 

спровођење активне политике запошљавања и утврђена обавеза израде Акционог плана на 

годишњем нивоу, као основног инструмента за спровођење активне политике 

запошљавања и операционализацију циљева постављених стратешким оквиром политике 

запошљавања – Национална стратегија запошљавања за период 2011-2020. године 

(„Службени гласник РС”, број 37/11), а којим се дефинишу циљеви и приоритети 

политике запошљавања у 2015. години, односно утврђују програми и мере активне 

политике запошљавања који ће се реализовати током 2015. године.  

 Разлог за измену и допуну Акционог плана је усаглашавање са Законом о изменама 

и допунама Закона о запошљавању и осигурању за случај незапослености („Службени 

гласник РС”, број 38/15, у даљем тексту: Закон). Имајући у виду да јавни радови 

представљају меру активне политике запошљавања која се спроводи у циљу 

запошљавања, очувања или унапређења радних способности незапослених лица, уз 

истовремено остваривање одређеног друштвеног интереса у областима одржавања и 

обнављања јавне инфраструктуре, одржавања и заштите животне средине и природних 

добара, као и социјалних и хуманитарних делатности, предложеним изменама и допунама 

врши се усаглашавање са Законом и утврђује спровођење јавних радова и укључивање 

незапослених лица кроз закључивање уговора о радном ангажовању, у складу са 

прописима из области рада и јавним конкурсом, чиме се истовремено омогућава повећање 

обухвата незапослених лица наведеном мером активне политике запошљавања. 

 Узимајући у обзир неповољну економску ситуацију и низак ниво привредне 

активности на подручју АП Косово и Метохија, као и опште показатеље стања на 

тржишту рада, када су у питању млади до 30 година старости, односно високу стопу 

незапослености и неактивности, као и значајан број младих са стеченим квалификацијама, 

али без радног искуства, допунама Акционог плана, на подручју АП Косово и Метохија, 

поред послодаваца који припадају приватном сектору, одобраваће се спровођење 

програма стручне праксе у 2015. години и послодавцима из јавног сектора. На овај начин 

незапосленим младима са подручја АП Косово и Метохија пружа се могућност да стекну 

прво радно искуство и потребна знања и вештине којим ће повећати своје шансе за 

запошљавање на отвореном тржишту рада. 

 Законом о буџету Републике Србије за 2015. године у члану 7, Раздео 28 – 

Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања, Програм 0801 – 

Запошљавање и уређење система рада и радно правних односа, Функција 412 – Општи 

послови по питању рада, Програмска активност/Пројекат 0002 – Активна политика 

запошљавања, Економска класификација 464 – Дотације организацијама обавезног 

социјалног осигурања, утврђен је износ од 2.800.000.000,00 динара за трансфер 

Националној служби за запошљавање за финансирање програма и мера активне политике 

запошљавања. 

 За реализацију овог закључка није потребно обезбедити додатна средства. 

 


