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Локални савет и Национална служба за запошљавање града Краљева 
представили резултате остваренe у претходној години 
 
 Национална служба за запошљавање – Филијала Краљево и Локални савет 
за запошљавање града Краљева представили су резултате остварене у 
претходној години, као и резултате сарадње са партнерима на локалном тржишту 
рада.  
 Заменик градоначелника Вукман Ракочевић подсетио је да је град Краљево 
2019. године предвидео 10.000.000 динара за активне мере запошљавања уз 
суфинансирање Национална служба за запошљавање - Филијала Краљево у 
износу од 6.168.235 динара. 

„Ради се о три најзначајније мере које смо користили у прошлој години, то 
су мере које се спроводе кроз јавне радове, стручну праксу и подстицаје за 
самозапошљавање. Постоји и четврта мера, коју прошле године нисмо користили, 
то су директне субвенције за нова радна места, можда ће та мера бити 
предвиђена за 2020. годину. Кроз ове три мере је прошло 96 суграђана, што је 
само једна у низу мера за запошљавање и подстицаје који локална самоуправа у 
последњих неколико година чини како би дошли до што већег степена 
запошљавања“, појаснио је Ракочевић, па додао: 

„У последњих неколико година у Краљеву се дешавају значајне ствари, што 
говори да се пословна и привредна клима итекако мењаjу. Већ је почела са радом 
немачка компанија „Леони“ и турски „Еуротај“ и мислим да ћемо захваљујући 
добром плану, програму и подстицају од државе остварити значајне резултате“.  

Како је истакао заменик градоначелника, Одлуком о буџету за 2020. годину 
град Краљево планирао је средства за подстицај у запошљавању у износу од 
10.000.000 динара. Након што радна група направи нацрт Локалног акционог 
плана за 2020 годину, који ће донети Градско веће, а који ће бити усвојен на 
седници Скупштине града Краљева, кренуће се у реализацију ове три мере. 

Директорка краљевачке Филијале Националне службе за запошљавање 
Снежана Прелић презентовала је резултате рада које су остварени кроз програме 
Националне службе за запошљавање за 2019. годину, али и оно што је град 
Краљево планирао кроз Локални акциони план запошљавања, у сарадњи са 
члановима Локалног савета који представљају одређене институције и који 
заступају одређене циљне групе незапослених лица. 
 Како је истакла, на евиденцији незапослених лица Филијале Краљево, која 
обухвата град Краљево, општине Рашка и Врњачка Бања, налази се 14.662 лица, 
од тога град Краљево има 10.045 незапослених лица. Број незапослених, на нивоу 
града Краљева, у односу на 2018. годину, је смањен за око 1000 лица.  
 Удруживањем средстава града и Националне службе за запошљавање – 
Филијала Краљево за мере активне политике запошљавања обезбеђено је 
12.588.235 динара, чиме су спроведени програм Јавних радова, субвенције за 
самозапошљавање и програм Стручне праксе. 



 Програм Јавни радови одобрен је за 43 лица на период ангажовања у 
трајању од три месеца, субвенције за самозапошљавање одобрене су за 19 лица, 
а програм Стручне праксе одобрен је за 16 лица.  

Презентацији резултата рада Филијале Краљево су, поред заменика 
градоначелника града Краљева Вукмана Ракочевића и директорке Националне 
службе за запошљавање – Филијала Краљево Снежане Прелић, присуствовали 
чланови Локалног савета за запошљавање – представници Службе за управљање 
пројектима и локални економски развој Градске управе града Краљева, 
Регионалне привредне коморе Моравичког и Рашког управног округа, Школске 
управе Краљево, Центра за социјални рад Краљево, Регионалне агенције за 
просторни и економски развој Рашког и Моравичког округа, Канцеларија за младе 
и Савета за родну равноправност Краљево.  
 
 


