
11.03.2020. 
Одржана промоција јавних позива и конкурса Националне службе за 
запошљавање за 2020. годину 

 
У великој сали Регионалне привредне коморе Моравичког и Рашког 

управног округа , Филијала за запошљавање Краљево одржала је промоцију 
јавних позива и конкурса Националне службе за запошљавање у 2020. години. 

Заменик градоначелника града Краљева Вукман Ракочевић истакао је да је 
локална самоуправа за реализацију Локалног акционог плана запошљавања града 
Краљева за 2020. годину, у циљу финансирања и суфинансирања активних мера 
запошљавања у Буџету града планирала средства у износу од 10.000.000 динара.  

Град Краљево, на основу расписаног Јавног позива за 2020. годину, поднео 
је Захтев Националној служби за запошљавање за учешће у финансирању 
програма или мера АПЗ и то за програм стручне праксе, субвенције за 
самозапошљавање и јавне радове, у укупном износу од 11.850.000 динара. 
Проценат учешћа града Краљева је 6.000.000 динара, док је Национална служба 
за запошљавање обезбедила средства у износу од 5.850.000 динара. 

„Морам да истакнем да ово нису једине мере које град Краљево спроводи, у 
смислу побољшања привредне климе, ту су и значајни инфраструктурни помаци у 
протеклих неколико година. Подстицај привреде у смислу развоја инфраструктуре, 
помоћ пољопривреди као јако битној привредној грани у граду Краљеву и 
подстицај за развој сеоског туризма, све су то мере које чине овај спектар 
попутним и надам се да ћемо и у годинама које следе учинити да привредни 
амбијент у Краљеву буде што бољи“, изјавио је Ракочевић, па додао: 

„Много година у назад Краљево је кубурило и у смислу привредног развоја и 
запошљавања, што је проузроковао многе друге проблеме, пре свега одлазак 
младих и стручних људи, не само из Краљева него из читаве земље. Покушавамо 
да пре свега поправимо стање у инфраструктури и у привредном амбијенту не би 
ли број незапослених лица био смањен, а самим тим и услови за живот и опстанак 
у овом граду били бољи. Могу рећи да локална самоуправа сама нема довољно 
капацитета и знања да се овим великим и значајним послом бави сама, зато је од 
изузетног значаја присуство представника предузетника како би у наредном 
периоду урадили све да привредни амбијент и услови за рад, запошљавање и 
привређивање у овом граду буду бољи.“  
         Директорка Националне службе за запошљавање – Филијала Краљево 
Снежана Прелић појаснила је да ће на презентацији бити представљено 13 јавних 
позива који се односе на субвенције за запошљавање теже запошљивих 
категорија, програме додатног образовања, али и програме који се односе на 
запошљавање особа са инвалидитетом. 

„Јако је битно нагласити да је дошло до позитивних помака што се тиче 
самих субвенција, да су оне значајно увећане и на тај начин је послодавцима 
омогућено релаксирање у смислу финансијских издатака који се односе како на 
побољшање компетенције, знања и вештина радне снаге која је потребна, тако и 
на могућност запошљавања теже запошљивих категорија“, изјавила је директорка, 
па истакла да на нивоу Србије ова средства износе преко 4.000.000.000 динара, 
550.000.000 динара из средстава буџета за професионалну рехабилитацију и 



оспособљавање особа са инвалидитетом, а 3.700.000.000 динара из средстава 
Националне службе за запошљавање.  

Како је појаснила, преко 130.000.000 динара издвојено је протекле године за 
ове програме, конкретно за град Краљево, у оквиру Филијале за запошљавање 
Краљево, а преко 700 лица је било укључено у ове програме и мере, такође, 
очекује се да у току ове године та цифра буде премашена. Поред тих средстава, 
одређена финансијска средства опредељена су из буџета града Краљева.  

„Јако је битно да једна од услуга послодавцима односно привредницима 
јесте и ово информисање о програмима и мерама, затим пружање стања какво је 
тржиште рада Краљева, али и каква је структура тражилаца за запослењем, на тај 
начин ћемо изаћи у сусрет њиховим потребама, припремити незапослена лица за 
оно што је потребно у току ове године и на тај начин унапредити тржиште рада у 
Краљеву“, појаснила је директорка. 

Програме и мере представили су: Тамара Бугарић - организатор за 
програме запошљавања, Владан Шекуларац - начелник Одељења 
за предузетништво, програме запошљавања, образовање и обуку, као и 
Александра Божовић - начелник Одељења за посредовање у запошљавању и 
планирање каријере. 

Презентацији су, поред великог броја послодаваца из приватног и јавног 
сектора, присуствовали и представници локалне самоуправе, Регионалне 
привредне коморе Краљево, Школске управе Краљево, Регионалне агенције за 
просторни и економски развој Рашког и Моравичког округа, НВО, удружења особа 
са инвалидитетом, удружења Рома... 
 
 


