
06.05.2019. 
Споразум о уређивању међусобних права и обавеза у реализацији програма или 
мера активне политике запошљавања 
 

Градоначелник града Краљева др Предраг Терзић и директорка 
Националне служба за запошљавање - Филијала Краљево Снежана Прелић 
потписали су Споразум о уређивању међусобних права и обавеза у реализацији 
програма или мера активне политике запошљавања за 2019. годину. 

Градоначелник је истакао да је највећи проблем града Краљева 
незапосленост, али да се активно ради на смањењу стопе незапослености.  

„Од 2012, незапосленост се сваке године смањује. Очекујемо да ћемо ове 
успети да значајније смањимо број незапослених јер ће у Краљеву бити отворене 
две велике фабрике - фабрика турске „Тај групе“ и немачки „Леони“, рекао је 
Терзић нагласивши да Краљево издваја значајна финансијска средства за 
суфинансирање мера активне политике запошљавања и да је у буџету за 2019. 
годину предвиђено укупно нешто више од 13.000.000 динара.  

Он је подсетио на то да је пре неколико недеља град потписао уговор са 
немачком организацијом ХЕЛП, како би краљевачким привредницима помогао да 
купе опрему неопходну како би запослили нове раднике, а данас са краљевачком 
Филијалом Националне службе за запошљавање потписује уговор како би 
суфинансирао стручну праксу, јавне радове и самозапошљавање.  

„Надамо се да ће ова средства допринети да 70 Краљевчана добије посао и 
да ће неки од њих остати да раде у тим предузећима и на неодређено време. 
Веома је важно да када млади људи заврше средње школе или факултете имају 
могућност да стручном праксом дођу до оних знања и искустава који су им 
неопходни како би полагали стручне, државне испите, и како би након тога могли 
да заснују радни однос. Град мора одговорно да делује и да помогне студентима 
који су завршили факултете, ђацима који су завршили средње школе, да могу да 
се усавршавају и да могу да започну свој радни век у годинама када треба да га 
започну - када заврше школе и факултете, а не да чекају пет, десет, петнаест 
година на бироу Нацоналне службе за запошљавање. Трудићемо се током године 
да што више незапослених Краљевчана добије могућност да ради“, изјавио је 
градоначелник и захвалио директорки краљевачке Филијале Националне службе 
за запошљавање Снежани Прелић, јер су се трудили да обезбеде довољно 
финансијских средстава која заједно улажу како би помогли Краљевчанима и 
Краљевчанкама. 

Градоначелник је истакао да Филијала Националне службе за 
запошљавање делује на два начина - обезбеђује средства за заједничко 
финансирање пројеката из мера активне политике запошљавања, а у оним 
ситуацијама где град обезбеђује новац самостално Национална служба даје 
техничку подршку. 

Како је навела Снежана Прелић, одлуком министра за рад и запошљавање, 
у другој половини априла ове године одобрена су средства за суфинансирање 
програма и мера активне политике запошљавања које је Национална служба за 
запошљавање у сарадњи са локалним самоуправама, у овом случају са градом 



Краљевом, определила и учествује са 49 одсто у укупном износу издвојених 
средстава.  

„Од издвојених 12.600.000 динара заједничких средстава, 49 одсто су 
средства Националне службе, а 51 одсто средства града Краљева. Мере активне 
политике запошљавања које су овим споразумом, а пре свега локалним планом 
запошљавања града Краљева, предвиђене, јесу програми јавних радова, програм 
стручне праксе и подстицај предузетништву, тј. програми самозапошљавања“, 
рекла је директорка Прелић. 

Око 70 лица ће бити укључено у мере активне политике запошљавања 
заједничким средствима, опредељена су и средства где ће Национална служба 
бити искључиво техничка подршка, а град ће сам финансирати програм стручне 
праксе. Она је најавила да ће за све ове програме и мере бити објављени јавни 
позиви у току ове или наредне недеље и позвала сва заинтересована лица и 
послодавце који желе да конкуришу за програм јавних радова да се упознају са 
текстом јавног позива на сајту Националне службе и Огласној табли града 
Краљева. 

„Један од приоритета политике запошљавања и у овој години јесте 
укључивање и подстицај пре свега теже запошљивим категоријама, па самим тим 
и подршка регионалној и локалној политици запошљавања, а овакви споразуми су 
управо и резултат предвиђених планова за ову годину“, рекла је директорка па 
изразила наду да ће крајем године моћи да се похвале значајним и заједничким 
резултатима везаним за политику запошљавања и смањењем незапослености.    

 


