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Представљени јавни позиви Националне службе за запошљавање за 2021. годину 
 

Национална служба за запошљавање - Филијала Краљево, у сарадњи са 
Локалним саветом за запошљавање града Краљева, представила је јавне позиве 
односно програме и мере за 2021. годину. 

Према речима градоначелника града Краљева др Предрага Терзића, локална 
самоуправа годинама сарађује са Националном службом за запошљавање - 
Филијала Краљево, Регионалном привредном комором Краљево, Школском 

управом и бројним удружењима у циљу смањења незапослености на територији 
нашег града.  

Он је подсетио да је из буџета Града током 2020. године издвојено 
10.000.000 динара за подршку мерама активне политике запошљавања, а 
удруживањем средстава са додатним финансијама Националне службе за 
запошљавање, током претходне године успешно је спроведено неколико веома 
значајних подухвата од програма стручне праксе, преко јавних радова, до помоћи 
људима који желе да сами себи обезбеде посао.  

„Током 2020. године кроз програм јавних радова запослено је 35 лица, преко 
стручне праксе 32 лица, а 15 лица је успело да се самозапосли“, изјавио је 
градоначелик.  

Како је истакао, претходне године значајно је смањен број незапослених 
лица на евиденцији краљевачке Филијале Националне службе.  

„Према подацима из децембра месеца 2020. године, на евиденцији се 
налазило 8.733 лица, при чему доминирају жене у укупном проценту од 61 одсто. 
Укупан број дугорочно незапослених је 5.972, што је 68,4 одсто од укупног броја са 
евиденције, али када говоримо о укупној незапослености у односу на децембар 

2019. године имамо умањење од 13,6 одсто“, нагласио је Терзић.  
Градоначелник је појаснио да ће град Краљево, с обзиром да је на нивоу 

Републике Србије промењен начин доношења планских докумената у погледу 
запошљавања, као и да је крајем фебруара усвојена стратегија који ће важити за 
период од 2021. до 2026. године, донети плански документ које ће се односити на 
2021, 2022. и 2023. годину. Из тог разлога формирано је радно тело које чине 
представници свих релевантних организација, почевши од Националне службе за 
запошљавање, преко Школске управе, Регионалне привредне коморе Краљево и 

свих релевантних субјеката значајних за ову тему.  
„Наш циљ је да смањимо број, на првом месту, оних лица која су дугорочо 

незапослена, а то се првенствено односи на лица која су млађа од 30 година, лица 
која су старија од 50 година, на припаднике ромске заједнице и на особе са 
инвалидитетом. Важно је да теже запошљиве категорије на територији нашег града 
добију могућност запослења“, истакао је Терзић, па додао: 

„У томе нам помажу и предузећа која првенствено запошљавају особе са 
инвалидитетом. Уверен сам да ћемо кроз дуално образовање, које имамо у 
неколико крављевачких стручних школа, успети да запослимо младе људе у оним 

предузећима где су обављали стручну праксу, практично одмах по дипломирању.“  
Терзић је навео да сарадња са Машинско техничком школом „14. октобар“ у 

погледу образовања кројача који се запошљавају у Тај групи, сарадња са Електро-



саобраћајном школом „Никола Тесла“, где се образују монтери који посао добијају 
углавном у Електромонтажи и другим предузећима, сарадња са Шумарском 
школом, чији ученици се запошљавају у Мојој соби, али и другим предузећима, 
показују колико је одлична сарадња Школске управе, Регионалне привредне 
коморе и Националне службе.  

„Наш циљ је да кроз помоћ привреди успемо да запослимо још људи у 
Леонију, где сада ради преко 3100 радника, расте број запослених и у Тај групи, 

али и у краљевачким предузећима, а отварају се и нова предузећа на територији 
града“, истакао је Терзић, подсетивши да Град обезбеђује новац за 
инфраструктурне радове за приступне саобраћајнице, канализациону и водоводну 
мрежу за ова предузећа, али и да ће приликом израде ребалнаса за ову годину бити 

опредељена и додатна средства за ове намене.  
„Најважније је да смо тим људи који заједно сарађује на смањењу 

незапослености у Краљеву. Мислим да смо постигли запажене резултате, а сигуран 
сам да ћемо тако и наставити“, нагласио је градоначелник, па подсетио да је још 

2016. године истицао да се успех сваке локалне власти мери бројем људи који је 
запослен, а Град то постиже кроз сарадњу Републике, председника, Владе 
Републике Србије, Националне службе, Привредне коморе Краљево и осталих 
релевантних субјеката.  
 Директор Националне службе за запошљавање – Филијала Краљево Снежана 
Прелић појаснила је да је објављено 13 јавних позива за субвенционисање и 
запошљавање теже запошљивих категорија који се превасходно односе на младе, 
на особе без радног искуства, на потребе за оним радним местима за којима на 
евиденцији нема незапослених са одређеним знањима и вештинама. Од тринаест 

јавних позива свега два су намењена јавном сектору, а остали су усмерени на 
приватни сектор.  

На територији Републике Србије опредељено je 5.700.000.000, од чега 
114.000.000 за град Kраљево, захваљујући чему је 554 лица ангажовано кроз 
програме јавних радова, програм стручне праксе, многи су се преквалификовали, 
прошли програм обуке и тако стекли прво радно искуство, које је услов да након 
положеног стручног испита могу да се запосле. 

„Сходно анализи које су то категорије теже запошљиве на територији града, 
креиране су мере и програми који ће допринети даљем паду незапослености и 
квалитету у радној снази. Доста ћемо радити на додатном образовању,  
усавршавању и да се младима омогући стицање првог радног искуства одмах по 
завршеном школовању, као и да они који се налазе на нашој евиденцији са ниским 

или без квалификација, који дуго чекају на запослење, да им се омогући да се 
преквалификују путем програма стицања практичних знања“, појаснила је 
директорка.  

Теже запосливе категорије на територији целе Републике Србије  су млади 
до 30 година са ниским или без квалификација, млади у хранитељским, 

старатељским породицама или у домском смештају, дугорочно незапослени, особе 
са инвалидитетом, радно способни корисници новчане социјалне помоћи, Роми... 
 
 


