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УВОД 

 

Локални акциони план запошљавања града Лесковца (ЛАПЗ) представља израз локалне 

политике запошљавања и основни је инструмент спровођења мера активне политике 

запошљавања града Лесковца. Овим документом се дефинишу циљеви и приоритети политике 

запошљавања у 2016. години, односно програми и мере који ће се спроводити у граду ради 

одржања или повећања запослености односно смањења незапослености. 

 

Израда ЛАПЗ правно је заснована на члану 41. Закона о запошљавању и осигурању за 
случај незапослености ("Сл. гласник РС", бр. 36/2009, 88/2010 и 38/2015). 
 

ЛАПЗ је у пуној сагласности са Националном стратегијом запошљавања за период 

20112020. година и Националним Акционим планом запошљавања за 2016. годину.  

 

Националном стратегијом запошљавања дефинисани су следећи стратешки правци и 

приоритети: 

 

1. Децентрализација политике запошљавања и доношење одлука у вези запошљавања на 

локалном тржишту рада; 

2. Подстицање запошљавања у мање развијеним регионима и развој регионалне и локалне 

политике запошљавања; 

3. Унапређење људског капитала и веће социјално укључивање; 

4. Унапређење институција и развој тржишта рада; 

5. Редуковање дуалности на тржишту рада. 

  

ЛАПЗ града Лесковца доприноси остваривању општег циља Националне стратегије 

запошљавања који гласи: повећање запослености. 

 

Локални акциони план запошљавања града Лесковца израђује Агенција за локални 

економски развој, уз активно учешће Локалног савета за запошљавање и у сарадњи са 

Националном службом за запошљавање- филијала Лесковац и осталим заинтересованим 

странама. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Напомена: Градско веће града Лесковца, као надлежни орган локалне самоуправе, по 

прибављеном мишљењу Локалног савета за запошљавање, усваја Локални акциони план 

запошљавања града Лесковца за 2016. годину. 
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I. АНАЛИЗА СТАЊА У ЛОКАЛНОЈ ЗАЈЕДНИЦИ 

 

1. Географски подаци 

 
Град Лесковац заузима површину од 1.025 км² и једна је од највећих локалних самоуправа на 

територији Републике Србије. У Лесковцу се налази административно седиште Јабланичког округа.  
 

Град Лесковац има 145 насељених места од којих су три – Лесковац, Грделица и Вучје градског 
типа. Према попису из 2011. године, град Лесковац има 144.206 становника. Лесковац је привредни, 
друштвено-политички и културни центар читавог подручја.  

 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

1.1. Геосаобраћајни положај 

Град Лесковац се налази на главној траси железничког и друмског паневропског коридора 10. 
Поред Лесковца пролази европски пут Е 75 (деоница коридора 10) који спаја крајњи север Норвешке са 
крајњим југом Грчке. Из Лесковца се тим путем стиже директно до свих битних дестинација на југу ( 
Солун 364 км.) и северу Европе (Будимпешта 662 км.).Кроз Лесковац у правцу исток-запад пролази и 
државни пут I Б реда, који спаја Лесковац са Приштином на западу (100 км.) и Пиротом на истоку (79 
км.). 

 
Територијом Града Лесковца пролази главни крак железничког коридора 10  Салцбург-Београд-

Лесковац-Скопље-Солун. Лесковачка железничка станица  је на списку  надзорних станица отворених за 
пријем и отпрему робе, што граду омогућава јефтинији робни транспорт до свих дестинација широм 
региона и Европе. 

 
Што се тиче аеродромског превоза најближи аеродром за робни промет у Србији је аеродром 

Никола Тесла у Београду (304 км.) док аеродром у Нишу (47 км.) обавља само путнички саобраћај на 
мањем броју дестинација. За потребе робног и путничког саобраћаја алтернатива је и аеродром 
Александар Велики  у Скопљу (150 км.) у Македонији.  

 
1.2. Рељеф 
 

Подручје града Лесковца налази се на надморској висини од 210 до 240 метара и смештено је у 

плодној котлини, оивиченој Бабичком гором (1098м), Селичевицом (903м) и Сувом планином на истоку, 

Слика 1: Положај града Лесковца у 
                  Републици Србији 

 

Слика 2: Положај града Лесковца у  
                  Јабланичком округу 
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Раданом (1409м) и Пасјачом на западу и Кукавицом (1442м) и Чемерником (1638м) на југу. На северу 

отворена је према Нишкој, а на југу, преко Грделичке клисуре, према Врањско-бујановачкој котлини. 

Северна географска ширина града је 42°52', а источна географска дужина 21°57'. Смештена је у срцу 

простране и плодне Лесковачке котлине (дугачке 50, а широке 45 км). Захвата део долине Јужне Мораве 

и делове сливова њених значајних левих притока, Ветернице и Јабланице. 

1.3. Природни ресурси 

Од 1025 км² површине града Лесковца пољопривредно земљиште заузима површину од 578 км², 

од чега је 381 км² под обрадивим површинама, док шуме заузимају површину од 278 км².  

Табела 1. Основни подаци о граду и округу (површина и становништво) 

 
Површина 

(км2) 

Удео у укупној 
површини (%) 

Број 
становника* 

Удео у укупном броју 
становника (%) 

Густина 
насе- 

љености 
(бр. 

станов./ 
км²)¹) 

Града Округа Србије Града Округа Србије 

Урбана зона 449 43,80 16,21 0,51 65.289 45,27 30,18 0,91 145.41 
Рурална зона 576 56,20 20,79 0,65 78.917 54,73 36,48 1,10 137.01 
Град 1.025 100 37,00 1,16 144.206 100 66,67 2,01 140.69 
Округ 2.770 / 100 3,13 216.304 / 100 3,01 78.09 
Србија 88.509 / / 100 7.186.862 / / 100 81.20 
Извор РЗЗС * Попис 2011, Општине и региони 2015. 
¹Процена 
 
Лесковачки крај обилује разноликим и ретким природним лепотама. Бројне планине, језера, реке, 

кањони и клисуре одлика су овог краја.  

Највећа река Лесковачког краја је Јужна Морава која тече од југа према северу и заједно са Западном 

Моравом чини Велику Мораву. У Јужну Мораву се уливају: Власина, Ветерница (са притоком Вучјанком) и 

Пуста Река. Поред ових познате су и Козарачка река, Предејанска река, Копашничка река и Сушица. 

Од природних ресурса издвајају се још и Грделичка клисура, кањон реке Вучјанке, обронци Бабичке горе, 

планина Кукавица... 

Природна богатства лесковачког краја погодују великој разноврсности биљног и животињског света. 

Најраспрострањеније су од животиња: дивље свиње, зечеви, јаребице и фазани, док је код биљака 

приметно веома разнолико присуство лековитих и других корисних биљака. 

1.4. Клима  

Блага умерено-континентална клима са просечном годишњом температуром од 12,3°Ц, падавинама 
625.40 мм и благом надморском висином од 210-240 м, изузетно погодна за живот и привредне 
активности. 
 
Умерено-континентална клима, одређена географском ширином (430 с.г.ш.), надморском висином (210-
240 м) и рељефом (повољан размештај висија и низија) утицала је да одувек ово подручје буде погодно 
за живот и основне привредне активности. 

Извор: РХМЗС, Метеоролошки годишњак 1. за 2014. година 
 

Табела 2. Климатски показатељи, 2014. година 

 Град 

Просечна температура ваздуха – годишња (ºЦ) 12.3 

Ваздушни притисак (мб) 988.5 

Снежни покривач (дана) 18 

Киша (дана) 147 

Просечна влажност ваздуха – годишња (%) 78 

Просечан број ведрих дана – годишње 72 

Просечан број облачних дана – годишње 116 
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1.5. Туристички ресурси  

Лесковац са својом околином, окружен планинама, манастирима старим више од пет векова, кањоном 

реке Вучјанке, археолошким локалитетима Царичин град крај Лебана, Скобаљић град крај Вучја, Етно-

археолошки парк на Хисару би могао да буде веома примамљива туристичка дестинација на југу Србије, 

али нажалост ови потенцијали су веома мало искоришћени, на шта указује врло мали број туриста који 

посећују Лесковац. Највећи број туриста који посети Лесковац је у време Лесковачке роштиљијаде. 

Лесковачка роштиљијада је туристички бренд Лесковца, који спада у групу најпосећенијих 

манифестација у Србији а коју годишње посети више од 300.000 посетилаца што из Србије, што из 

иностранства. 

Табела 3. Број и структура туриста и остварених туристичких ноћења, 2014. 
 Град Округ Србија 

Број туриста 
 

укупно 15.811 22.397 2.192.268 

домаћи 6.992 12.850 1.163536 

страни 8.819 9.547 1.028732 

Број ноћења 
 

укупно 22.096 72.910 6.086275 

домаћи 10.527 58.822 3.925221 

страни 11.569 14.088 2.161054 

Просечан број 
ноћења 

укупно 1.39 3.56 2.8 

домаћи 1.50 4.57 3.4 

страни 1.31 1.47 2.1 

Извор: Општине и региони у Републици Србији, 2015. 

2. Демографски подаци 
 

2.1. Број становника 

У последње четири деценије број становника града Лесковца био је у сталном порасту, да би се тај тренд 

знатно успорио између последња два пописа. Према попису из 2002. године град је имао 156.252 

становника, од чега 78.611 жена и 77.641 мушкараца док према попису из 2011. године, у Лесковцу живи 

144.206 становника од чега 72.574 жена и 71.632 мушкараца. Пројекција броја становника на дан 

30.06.2013.године износи 141.719 што значи да је тренд велике депопулације становника и даље 

присутан 

2.2. Становништво према типу насеља 

Градско становништво чини 45,27% а док остало становништво  чини 54,73% укупног становништва 

града Лесковца.  

 

Табела 4. Структура становништва према типу насеља, 2011. 

 
Град  Округ  Србија  

Број Учешће (%) Број Учешће (%) Број Учешће (%) 
Градско становништво 65,289 45.27 93,679 43.31 4,271,872 59.44 
Остало становништво 78,917 54.73 122,625 56.69 2,914,990 40.56 
Укупно становништво 144,206 100 216,304 100 7,186,862 100 

Пројекција броја становника на дан, 30.06.2013.године  (Статистички годишњак РС за 2014.годину) 

Укупно становништво 141,719 / 211,890 / 7,164,132 / 
   Извор РЗС, Попис 2011. 

 
2.3. Структура становништва према активности  

Активно способно становништво у граду Лесковцу чини 41.24% укупног становништва, док  једну 

трећину (35,67%) чине лица која су издржавана. Од радно способног становништва, највећи је број оних 

који се бави пољопривредом, а затим прерађивачком индустријом.  

 

http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%80%D0%B1%D0%B8%D1%98%D0%B0
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Табела 5. Структура становништва према економској активности и полу, 2011. 

 Град 
Удео у укупном 

становништву града 
(%) 

Удео у економски 
активном становништву  

Укупно становништво 144.206 100 / 

Економски активно 
становништво 

Укупно 59.476 41.24 100 
Мушко 35.150 24.37 59,10 
Женско 24.326 16.87 40,90 

Економски активно 
становништво које обавља 
занимање 

Укупно 38.260 26.53 64,33 

Мушко 23.600 16.37 39,68 

Женско 14.660 10.17 
 

24,65 

Незапослени 
Укупно 21.216 14.71 35,67 
Мушко 11.550 8.01 19,42 
Женско 9.666 6.70 16,25 

Некада радили 
Укупно 11.955 8.29 20,10 
Мушко 6.951 4.82 11,69 
Женско 5.004 3.47 8,41 

Траже први посао 
Укупно 9.261 6.42 15,57 
Мушко 4.599 3.19 7,73 
Женско 4.662 3.23 7,84 

Извор РЗС, Попис 2011. 

2.4. Полна структура становништва 

Као што можемо видети из доње табеле, становништво је полно уједначено, са нешто већим бројем жена 
(50,33%) у односу на мушкарце (49,67%). 
 

Табела 6. Полна структура становништва, 2011. 

 
Број становника 

у граду 

Структура 
становништва у граду 

(%) 

Структура 
становништва у округу 

(%) 

Структура 
становништва у Србији 

(%) 
Мушко 71.632 49,67 49,92 48,69 
Женско 72.574 50,33 50,08 51,31 
Укупно 144.206 100 100 100 
Извор РЗС, Попис 2011.   
 
2.5. Старосна структура становништва 

Старосна структура становништва има одлике старења, што значи дисхармоничне односе међу 

старосним групама. Она још увек није стабилизована те се очекују њене промене у правцу већег старења 

са све неповољнијим демографским последицама . 

Табела 7. Структура становништва према старости и полу, попис 2011. 

   Број становника, 
попис 2002  

Број становника, 
попис 2011 

Укупно становништво 156252 144206 
0-4 7548 6124 
5-9 8689 7387 

10-14 9461 7494 
15-19 10362 8690 
20-24 10462 9064 
25-29 10774 9043 
30-34 10037 9169 
35-39 10437 9993 
40-44 10816 9500 
45-49 12291 10171 
50-54 11563 10104 
55-59 7832 11559 
60-64 9667 10513 
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65-69 10088 6861 
70-74 8006 7572 
75-79 4803 6377 
80-84 1843 3312 

85 и више 1573 1273 
Извор РЗС, Попис 2011.   

Према подацима из 2011. године, просечна старост становништва у Јабланичком округу је 41 година, што 

је нешто мање него на нивоу  Републике, где је просечна старост 42,20 година. Индекс старења –  који 

представља однос старог према младом становништву – је такође мањи од републичког (99,19 наспрам 

103,17) . 

2.6. Етничка структура становништва 

По етничкој структури од 144.206 становника града Лесковца 133.623 становника су се изјаснили као 

Срби, што чини убедљиво највећи удео у укупном становништву града (92,66%), следе Роми (5,34%) док 

су остале етничке групе (Македонци, Црногорци и остали) заступљени у доста мањем проценту. 

2.7. Образовна структура становништва 

Образовна структура становништва нам показује да је у граду Лесковцу без школске спреме 6.095 лица, 

од чега чак 5.140 жена. Велики број лица нема ни завршену основну школу, а 22.696 лица (18,42%) има 

завршену само основну школу. Број високо образованих лица износи 8.616, односно 6,99% популације. 

Степен образовности становништва, као и структура стручне понуде неповољнији су него у Републици, а 

далеко заостају и за потребама развоја града. 

 
Табела 8. Структура становништва старог 15 и више година према школској     
                     спреми и писмености, 2011. 

 
Град (број) Град (%) 

укупно мушкарци жене укупно мушкарци жене 
Укупно становништво (>15) 123.201 60.809 62.392 100 100 100 
Без школске спреме 6.095 955 5.140 4,95 1,57 4,17 
Непотпуно основно образовање 17.320 6.912 10.408 14,06 11,37 8,45 
Основно образовање 22.696 11.449 11.247 18,42 18,83 9,13 
Средње образовање укупно 49,61 54,35 22,79 48,93 26,18 22,7 
Гимназија 
Средње стручне школе 
у трајању мањем од 4 
године 

Средње стручне 
школе у трајању 
од 4 године 

4.042 1.677 2.365 3,28 2,76 1,92 
27.201 16.694 10.507 22,08 27,45 8,53 

29.308 14.148 15.160 23,79 23,27 12,3 

Специјализација после средњег образовања 569 529 40 0,46 0,87 0,03 
Више образовање 6.621 3.559 3.062 5,37 5,85 2,49 
Високо образовање 8.616 4.558 4.058 6,99 7,50 3,29 
Непознато 733 328 405 0,59 0,54 0,33 
Извор РЗС, Попис 2011.   

2.8. Природни прираштај 

На основу кретања наталитета и морталитета у периоду 1996–2011. године, природни прираштај је 

почео да губи снагу природног генератора и обнављача становиштва, емиграциони потенцијали из 

непосредне околине су исцрпљени, тако да је он сада неутрални фактор раста. 

 

Табела 9. Природни прираштај, 2015. године 
 Град Округ Србија 

Живорођени 1170 1747 66461 
Живорођени на 1000 становника 8 8 9 
Умрли 2063 3331 101247 
Умрли на 1000 становника 15 16 14 
Природни прираштај -893 -1584 -34786 
Природни прираштај на 1000 становника -6 -8 -5 
Извор: РЗС – Девинфо база РЗС, Природно кретање становништва, 2015.   
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Између два пописа у Лесковцу је дошло до депопулације која упозорава. Према званичним подацима 

последњег пописа 2011. године, на територији нашег града живи 144.206 становника, што је за 12.046 

мање у односу на попис 2002. год. Основни разлози велике депопулације леже у ниском фертилитету и у 

изузетно високим стопама смртности. Негативни природни прираштај у 2015. години износи -6 на 1000 

становника. 

2.9. Миграционо кретање становништва 

Досадашње миграционо кретање формирало је у Лесковцу значајан демографски потенцијал, један од 

највећих у Републици Србији. У прошлом веку град је био значајно имиграционо подручје за скоро све 

околне општине, тако да се у том периоду доселило приближно онолико становника колико данас има 

насеље Лесковац.  

Табела 10. Миграционо кретање становника у периоду 1991-2014. 

  1991 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Број становника  у граду 158.977 150.653 149.279 147.959 144.370 143.023 141.719 140.487 

Укупна промена броја 
становника у граду 

/ -1.311 -1.374 -1.320 -3.589 -1.347 -1.304 - 1.232 

Стопа раста броја 
становника у граду (%) 

/ -0,86 -0,91 -0,88 -2,43 -0,93 -0.92 -0,88 

Стопе раста броја 
становника у округу (%) 

/ -1,02 -1,01 -1,03 -3,64 -1,11 -1.08 -1,05 

Стопа раста броја 
становника у Србији (%) 

/ -0,40 -0,42 -0,40 -0,40 -0,45 -0.48 -0,45 

Извор: РЗС - Општине и региони у Републици Србији, 2014; Девинфо база РЗС-а, 2015. 
 
Одређен број становника, нарочито млађих, у потрази за бољим животом одлази у велике градове (Ниш, 

Београд) или у иностранство. По последњем попису из 2011. године дошло је до пораста броја градског 

становништва у односу на рурално (1,22%) и показује тенденцију даљег пораста као последицу отварања 

нових радних места у граду. 

3. Незапосленост 

 
3.1. Број незапослених и стопа незапослености 

Тенденција раста броја незапослених у граду Лесковцу, која је посебно уочљива од 2008. године, 

привремено је заустављена у 2013. години у којој је дошло до смањења броја незапослених у односу на 

2012. годину. Као могући узрок смањења броја незапослених у 2013. и 2014. години јављају се 

новоотворена привредна друштва (JEANCI,YURA,FALKE…) која су наставила са пријемом нових радника и 

мере активне политике запошљавања, које је локална самоуправа реализовала на територији града 

Лесковца у 2013.,2014. и 2015. години.   

 

Табела 11. Број и полна структура незапослених, преглед по годинама. 

 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Незапослени укупно 20042 20922 20991 22658 22812 22229 20.470 20.128 
Незапослени жене 10270 10435 10435 11019 10698 10147 9.371 9912 
Незапослени мушкарци 9772 10487 10556 11639 12114 12082 11.099 10216 
Извор: АПР, јун 2015. године 
 
3.2. Незапослени према дужини тражења посла 

Подаци НСЗ филијале Лесковац из октобра 2015. год. показују да је највише оних који посао траже 5-8 

година (3625). Следе они који на запослење чекају до 6 месеци  (3150), и они који чекају посао до 3-5 

година  (2913). октобар 2015. год. јасно говоре да је у 2015. години скраћено време чекања на посао. Један 

од разлога је свакако пријем радника у новоотвереним предузећима, која су због субвенција примали 

раднике пријављене у НСЗ и  други, субвенције локалне самоуправе.   
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Табела 12. Незапослени према дужини чекања на посао, октобар 2015. 

 Лесковац 
Удео у укупном броју 

незапослених (%) 
Лесковац 

Жене 
Удео у укупном броју 

незапослених жена (%) 
УКУПНО 19056 100 8840 100 
до 6 месеци 3150 16.53 1385 15.67 
од 6 месеци до 1 године 2102 11.03 888 10.05 
1 - 2 године 2624 13.77 1182 13.37 
2 - 3 године 1685 8.84 735 8.31 
3 - 5 година 2913 15.29 1247 14.11 
5 - 8 година 3625 19.02 1674 18.94 
8 - 10 година 1016 5.33 534 6.04 
Преко 10 година 1971 10.34 1195 13.52 
Извор: НСЗ, филијала Лесковац, октобар 2015. 
Напомена : Подаци су оријентациони, имајући у виду да се ради о лицима са евиденције НСЗ-а. 
 
 

3.3. Образовна структура незапослених 

Према подацима из октобра  2015. године, 88% од укупног броја незапослених у Лесковцу су са нижом и 

средњом стручном спремом док су остали са вишом и високом стручном спремом . Ово у сваком случају 

отежава запошљавање и изискује примену активних мера политике запошљавања пре свега додатног 

образовања и обука за ова лица у циљу стицање додатних знања и вештина. 

 

Табела 13. Незапослени према степену образовања и полној структури, октобар 2015. 

 Лесковац 
Удео у укупном броју незапослених 

(%) 
УКУПНО 19.056 100 

Укупно жена 8840 46.39 

I степен стручне спреме 
укупно 4068 21.35 

жена 1922 10.09 

II степен стручне спреме 
укупно 333 1.75 

жена 172 0.90 

III степен стручне спреме 
укупно 6397 33.57 

жена 2305 12.10 

IV степен стручне спреме 
укупно 5981 31.39 

жена 3142 16.49 

V степен стручне спреме 
укупно 127 0.67 

жена 45 0.24 

VI-1 степен стручне спреме 
укупно 600 3.15 

жена 340 1.78 

VI-2 степен стручне спреме 
укупно 348 1.83 

жена 222 1.16 

VII-1 степен стручне спреме 
укупно 1194 6.27 

жена 689 3.62 

VII-2 степен стручне спреме 
укупно 8 0.04 

жена 3 0.02 

VIII степен стручне спреме 
укупно 0 0.00 

жена 0 0.00 
Извор: НСЗ, филијала Лесковац октобар, 2015. 

Напомена : Подаци су оријентациони имајући у виду да се ради о лицима са евиденције НСЗ-а. 
 
3.4. Незапослена лица према подручју рада  

У Јабланичком округу највише је незапослених у подручју рада машинство и обрада метала (4879), следе 

текстилство и кожарство са 3180 па незапослени из области економије  и администрације (2791). 
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Извор: НСЗ, филијала Лесковац, децембар,  2015. године 
Напомена : Подаци су оријентациони, имајући у виду да се ради о лицима са евиденције НСЗ-а. 
 

3.5. Осетљиве групе незапослених 

Број незапослених младих узраста од 15-30 година и пријављених на евиденцију НСЗ-а филијала 

Лесковац је 5.177  што чини 25.30% од укупног броја незапослених на територији града Лесковца. Стопа 

незапослености младих је у благом паду  што је резултат мера активне политике запошљавања и пријема 

радника у новоотвереним предузећима. 

Број незапослених лица 40-59 година на евиденцији НСЗ-а филијала Лесковац чини 47% од укупног броја 

незапослених и удео ове групе у укупном броју незапослених је и даље прилично висок за ову осетљиву 

групу. Могућност њиховог запошљавања је мање извесна у односу на млађу популацију . НСЗ је овој 

групи дао приоритет за учешће у финансирању програма или мера активне политике запошљавања у 

2015. години. 

4. Запосленост  

 

Табела 15. : Број запослених/незапослених, зараде и бруто друштвени производ,2015 

 
2012 2013 2014 2015 

Број запослених 25.400 25.459 26.033 26789 

 Број незапослених 22.812 22.229 20.470 20.128 

Просечна нето зарада (у РСД) 31.980 33.998 33.955 33.902 

Извор: Републички завод за статистику Србије (наведене позиције не садрже податке за АП Косово и 
Метохију) и Национална служба за запошљавање 

* Последње ажурно стање се односи на период 01.01 - 30.06.2015. године 

 
 

Табела 14.: Незапослена лица према подручју рада и групама занимања, Јабланички округ      
                         децембар, 2015. 

Незапослена лица 

Подручје рада Укупно Од тога жене 

Пољопривреда, произв. и прерада хране 2421 1211 

Шумарство и обрада дрвета  470 89 

Геологија, рударство и металургија  78 23 

Машинство и обрада метала  4879 229 

Електротехника 1316 44 

Хемија, неметали и графичарство  1710 1179 

Текстилство и кожарство  3180 2481 

Комуналне, тапетарске и фарбарске услуге  143 45 

Геодезија и грађевинарство  637 127 

Саобраћај  652 95 

Трговина, угоститељство и туризам  2511 1397 

Економија, право и администрација 2791 1852 

Васпитање и образовање  489 326 

Друштвено-хуманистичко подручје 526 361 

Природно-математичко подручје  668 349 

Култура, уметност и јавно информисање  299 187 

Здравство, фармација и социјална заштита  812 601 

Физичка култура и спорт  3 2 

Остало (нераспоређени)  9881 4890 

УКУПНО 33466 15488 
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4.1. Стопа запослености 

Стопа запослености, представља проценат запослених у укупном становништву старом 15 и више 
година, а у марту, 2015. године у  републици Србији је износила 34.94%, што у односу на април 
представља раст од 2,8 процентних поена.  
И поред благог смањења броја незапослених у Лесковцу у 2015. години, то се није значајно одразило на 
скок стопе запослености. 
Јабланички округ и град Лесковац и даље су при дну лествице по стопи запослености у републици 
Србији, тако да је за Лесковац неопходно задржати све могуће подстицаје (локалне и републичке ) а пре 
свега мере активне политике запошљавања. 
 
Табела 16.: Стопа запослености, октобар  2015. 

   
РСЗ, 

Март 2015. 
РСЗ, 

Март 2015. 
Методологија 

РСЗ 

Становништво 
Укупно 

становика 

Радно 
способни 

15-65 

Економски активно 
становништво 

Број запослених 
Стопа 

запослености% 

Република 
Србија 

7186862 4911268 2971220 1716077 34.94 

Јабланички 
округ 

216304 144703 92737 37353 25.81 

Лесковац 
 

144206 97806 59476 26789 27.39 

Извор: Извор РЗС, март, 2015. 

 

4.2. Број и секторска структура запослених 

Табела 17.: Број и структура запослених, март 2015. 

 
Град Округ Србија 

Структура 
запослених у 

граду  
(%) 

Структура 
запослених у 

округу (%) 

Структура 
запослених у 

Србији (%) 

Запослени - укупно 26789 37353 1716077 100 100 100 
Жене (%) 49.11 47.60 46.20 / / / 
Жене 13156 17780 792828 49.11 47.60 46.20 
Мушкарци 13633 19573 923249 50.89 52.40 53.80 
У предузећима, 
установама, задругама и 
организацијама 

19125 25865 1346768 71.39 69.24 78.48 

Приватни предузетници 
и запослени код њих 7664 11488 369309 28.61 30.76 21.52 

Број запослених на 1000 
становника 

186 171 239 0.69 0.46 0.01 

Број запослених у 
предузећима, 
установама, задругама и 
организацијама на 1000 
становника 

133 117 187 0.50 0.31 0.01 

Извор: РЗС, март 2015 

 

Према подацима РСЗ (Општине и региони у Републици Србији,2015), број запослених у граду Лесковцу у 

јуну 2015. године износио је 26789 запослених лица. Највише је запослених у прерађивачкој индустрији  

5867, следи образовање са 2770 запослених и здравствени и социјални радници са 2713 запослених. 
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Табела 18. :Структура запослених по секторима делатности, март 2015. 

  

Град Округ Србија 
Структура 

запослених у 
граду (%) 

Структура 
запослених у 

округу (%) 

Структура 
запослених 

у Србији 
(%) 

Запослени - укупно 19125 25865 1346768 100 100 100 

Жене 10123 13484 627070 52.93 52.13 46.56 

Пољопривреда,  шумарство и 
рибарство 

232 349 30924 1.21 1.35 2.30 

Рудаство 0 384 22583 0.00 1.48 1.68 

Прерађивачка индустрија 5867 7473 286952 30.68 28.89 21.31 

Снабдевање ел.енергијом, 
гасом и паром 

359 445 27046 1.88 1.72 2.01 

Снабдевање водом и 
управљање отпадним водама 

697 1,022 34648 3.64 3.95 2.57 

Грађевинарство 494 883 65675 2.58 3.41 4.88 

Трговина на велико и мало и 
поправка моторних возила 

2236 2669 185650 11.69 10.32 13.78 

Сабраћај и складиштење 899 1,040 86540 4.70 4.02 6.43 

Услуге смештаја и исхране 228 357 24000 1.19 1.38 1.78 

Информисање и 
комуникације 

183 213 43152 0.96 0.82 3.20 

Финансијске делатности и 
делатности осигурања 

168 173 32308 0.88 0.67 2.40 

Пословање некретнинама 0 0 3707 0.00 0.00 0.28 

Стручне, научне, иновационе 
и техничке делатности 

180 280 58493 0.94 1.08 4.34 

Административне и помоћне 
услужне делатности 

158 193 40483 0.83 0.75 3.01 

Државна управа и обавезно 
социјално осигурање 

1320 1878 71751 6.90 7.26 5.33 

Образовање 2770 4188 142653 14.48 16.19 10.59 

Здравствена и социјална 
заштита 

2713 3568 154367 14.19 13.79 11.46 

Уметност, забава и 
рекреација 

391 469 23632 2.04 1.81 1.75 

Остале услужне делатности 230 281 12204 1.20 1.09 0.91 

Извор: РСЗ март 2015. 

 

4.3. Подручја са највећом и најмањом запосленошћу 

Према подацима Агенције за привредне регистре највећи број запослених у Лесковцу су у 

ванпривредним делатностима (15.709) а затим у малим и средњим правним лицима (8.087).  Пад стопе 

запослених евидентиран је у области прерађивачке индустрије и трговине на велико и мало. 

4.4. Запосленост у сивој економији 

Према најновијим анализама, око 500.000 до 700.000 радника запослено је у сивој економији и они 

стварају око 30% бруто домаћег производа,  док у развијеним земљама тај проценат не прелази 10%. 

Рад у сивој економији у РС повезује се са ниским зарадама, сиромаштвом и угроженошћу. Од укупног 

броја запослених који су испод границе сиромаштва, преко 70% их је радило у сивој економији. Код 

послодаваца који послују у сивој економији највише се запошљавају на радним местима помоћне и 

неквалификоване радне снаге. Стопа рада на црно код младих креће се око 55%, углавном због 

недостатка посла у формалној економији. Рад на црно који је распрострањен међу младима опада са 

вишим старосним добом и стицањем радног искуства. 
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Према подацима из Привредне коморе Србије, сива економија се највише региструје у секторима 

трговине, угоститељства и туризма, а нешто мање у сектору услуга и у грађевинској индустрији. 

Најактивније зоне сиве економије су великим градовима, првенствено у Београду, али и у пограничним 

зонама. 

5. Економско стање 

Просечна зарада за период I-X 2015.године у Србији износила је 43764 динара, а у граду Лесковцу 33902 

динара.  

Из упоредног прегледа зарада приказаног у доњој табели видимо да је просечна зарада по запосленом у 

граду Лесковцу, константно знатно нижа него у Републици, иако је константно већа од просека Округа. 

Ови подаци нам указују на дугогодишњи низак животни стандард становника града Лесковца. 

Табела 19.: Просечна годишња зарада по запосленом по годинама (у еврима*) 

Година 
Град Лесковац 

 
Јабланички округ 

 
Република Србија 

I-X.2015 281 275 362 
XI . 2014 288 285 377 

2013 300 294 388 
2012 282 / 366 
2011 285 278 372 
2010 259 252 331 
2009 263 252 338 
2008 317 298 402 
2007 246 233 347 

Извор: РСЗ, 25.11.2015.* По просечном средњем курсу НБС  за дату годину.   
 
5.1. Стање у привреди 
 

На основу Уредбе о утврђивању јединствене листе развијености региона и јединица локалне 
самоуправе за 2014. годину,  град Лесковац  разврстан је у трећу групу недовољно развијених  јединица  
локалних  самоуправа  чији је степен развијености у  распону од 60 % до 80% републичког просека. 
 

Структура привреде: 
 

Табела 20: Број привредних друштава, Лесковац 2015. година 

 
2012 2013 2014 2015 

 Aктивних 857 907 958 976 

Новооснованих 70 70 63 36 

Брисаних / угашених 82 22 18 13 

Извор: АПР, регистар привредних субјеката 
 

Укупан број предузећа на територији града Лесковца је 976. Најдоминантнију делатност чине 
трговине на велико и мало, оправка моторних возила и предмета за личну употребу са 315 
регистрованих фирми. Затим следе предузећа из сектора прерађивачке индустрије са 303, 
грађевинарство са 76 фирми и саобраћај и складиштење са 68 фирми. Укупан број запослених у 
предузећима износи 8087. радника од којих је 39% у малим предузећима, 37,53% у средњим 
предузећима, 18,92% у микро предузећима,  4,49% у великим предузећима. 
 

Табела 21: Број предузетника, Лесковац 2015. година 

 
2012 2013 2014 2015 

Aктивних 3.291 3.183 3.206 3.282 

Новооснованих 471 621 497 325 

Брисаних / угашених 593 729 482 246 

Извор:АПР, регистар привредних субјеката 
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Укупан број предузетничких радњи на територији града Лесковца је 3282. Најдоминантнију 
делатност  чине трговине на велико и мало, оправка моторних возила и предмета за личну употребу са 
уделом 36,32% у укупном броју радњи. Затим следе предузетничке радње из сектора прерађивачке 
индустрије са уделом од 19,31%, грађевинарство са уделом од 8,97% и услуге смештаја и исхране са 
8,29%. Укупан број запослених код предузетника износи 1.663 радника. 

 
Најдоминантније гране привреде према броју активних предузећа и предузетничких радњи су: 

прехрамбена  са 189  регистрованих произвођача, прерада дрвета без производње намештаја (укупно 149 
активна предузећа и предузетника), производња текстила и одевних предмета заједно са 133 
регистрована произвођача и производња металних производа са 68 активних  предузећа и предузетника. 
 
 Табеларни приказ предузећа према делатности и броју радника: 

 

Табела 22.: Предузећа по броју радника, децембар 2015. године 

Највећа предузећа у прехрамбеној индустрији Број радника у  2015. години 

ТП МЕСОКОМБИНАТ-ПРОМЕТ ДОО ЛЕСКОВАЦ 140 

ЈУГПРОМ ДОО ЛЕСКОВАЦ 189 

МЛЕКАРА ДОО ЛЕСКОВАЦ 118 

МОРАВКА ПРО ДОО ЛЕСКОВАЦ 115 

ПРЕДУЗЕЋЕ ФУНГО-ЈУГ, ЛЕСКОВАЦ 57 

МК ДОО ЛЕСКОВАЦ 67 

„TOMACO LINE” ДОО ЛЕСКОВАЦ 35 

Највећа предузећа у текстилној  индустрији  

FALKE SERBIA 656 

JEANCI SERBIA  750 

“BIM-TEX” ДОО ЛЕСКОВАЦ 95 

МАТЕКС ДОО ЛЕСКОВАЦ 27 

Највећа предузећа у дрвној  индустрији  

МИТА, ПРОИЗВОДНА ПРЕДУЗЕТНИЧКА РАДЊА 175 

БРАЋА АПОСТОЛОВИЋ , ДОО  ЛЕСКОВАЦ 58 

БЕЛИ БОР , ПРЕДУЗЕТНИЧКА РАДЊА 69 

ДОО БЛАНД ЗЛОЋУДОВО-ЛЕСКОВАЦ 66 

РАНЂЕЛОВИЋ ДОО СТРОЈКОВЦЕ 72 

ДРВОПРОДУКТ-КОЦИЋ СТРОЈКОВЦЕ ДОО 64 

4M ДОО 60 

Највећа предузећа у хемијској  индустрији  

АКТАВИС ДОО 391 

ДЦП-ХЕМИГАЛ ДОО  99 

НЕВЕНА ЦОЛОР ДОО  80 

ЈУГО ХЕМ ДОО  15 

МАБО ДОО  13 

Највећа предузећа у металној, електро и аутомобилској 
индустрији према броју радника, 2015. 

 

YURA  CORPORATION DOO 1738 

ГАЛПРЕС АД 29 

ЛТЗР ЈАНКОВИЋ МЛАДЕН 23 

AUTOSTOP INTERIORS  129 

Извор: АЛЕР – Упитник за привреднике, 2015. 
 

Табела показује да у је граду Лесковцу у 2015. години дошло до значајног пада угашених 

предузетничких радњи. Велики број подстицаја и субвенција РС и локалне самоуправе значајно помаже 

нормалном функционисању предузетника.  

Град  Лесковац и НСЗ су у 2015. години ангажовали 95 лица кроз меру самозапошљавања и 

субвенционисали 62 новоотворена радна места. Мера АПЗ „Подршка самозапошљавању“ значајно 

помаже и одржава однос новоотворених и брисаних предузетника односно привредних друштва . 
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Табела 23.: Финансијске перформансе привредних друштава 
 2011 2012 2013 

Број привредних друштава 866 857 907 
Број запослених 8.152 8.187 8.087 

Пословни приходи 37.495.934 41.290.673 42.304.102 
Број привредних друштава са нето добитком 501 476 471 

Број привредних друштава са нето губитком 229 267 267 
Број привредних друштава са губитком изнад висине капитала 185 204 223 
Извор:АПР,регистар привредних субјеката 

 

Табела 24.: Финансијске перформансе предузетника 
 2011 2012 2013 

Број предузетника 883 834 762 
Број запослених 1.764 1.614 1.663 

Пословни приходи 6.812.077 7.366.718 7.111.298 
Број предузетника са нето добитком 737 691 657 

Број предузетника са нето губитком 111 110 79 
Број предузетника са губитком изнад висине капитала 122 110 88 

 Извор:АПР,регистар привредних субјеката 

 

Стање у привреди града Лесковца  је и даље веома тешко, а међу највећим проблемима су неликвидност 

и неуредно плаћање обавеза. Од укупног броја активних привредних друштава тек 52% је исказало нето 

добитак а  25% послује са губитком изнад висине капитала. И поред оваквог стања привредна друштва 

са територије града су веома мало користили   републичке подстицаје. Од 907 активних привредних 

субјеката само 5. корисника користило је у 2015. години  средства Фонда за развој РС, 2. корисника  

средства Агенције за страна улагања и промоцију извоза Републике Србије и 2. корисника средства 

Агенције за осигурање и финансирање извоза Републике Србије. Овако лоша искоришћеност  

републичких подстицаја регионалног развоја је последица незнања и лоше информисаности и поред 

тога што АЛЕР – сектор за локални економски развој, редовно обавештава привреднике о свим 

актуелним подстицајима и мерама активне политике запошљавања. 

 

Табела 25.:Укупни подстицаји регионалног развоја према врсти корисника Лесковац 

 
2012 2012 2013 2013 2014 2014 2015 2015 

 
Број Износ Број Износ Број Износ Број Износ 

Велико привредно друштво 66 425.050 1 79.722 1 40.000 3 333.483 

Микро, мала и средња привредна 
друштва 

50 429.923 59 269.411 44 212.260 34 169.551 

Предузетник 204 36.880 121 16.849 73 16.321 131 30.663 

Укупно у хиљ. динара 320 891.853 181 369.982 118 268.581 168 533.697 

 

Као доказ лошег стања у привреди Лесковца је и учешће  региона  у  БДП-у Републике Србије где  

Регион  Јужне  и  Источне  Србије  са 14% заузима неславно последње место у републици. Београдски 

регион заузима водеће место са 39,6%; иза њега је Регион  Војводине са 27,4%, а  за њима  следе  Регион 

Шумадије  и  Западне  Србије  са 19%. 

 

5.2. Резултати приватизације 

Закључно са октобром 2014. године на територији града Лесковца приватизовано је укупно 57. 

предузећа. Од овог броја 4. предузећа приватизована су по ранијем Закону о приватизацији (ЗОСТ) и 53. 

предузећа по важећем Закону о приватизацији (ЗОП). ДП „Здравље“ из Лесковца и  ДП „Поречје “ из Вучја 

приватизована су методом тендера а остала предузећа методом аукције. 
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Сектор за контролу Агенције за приватизацију до  2011. године раскинуо је 20. Уговора о 

приватизацији. Тренутно се од укупно 976. активних привредних друштава у Лесковцу 50. налази у 

стечајном поступку.  

Табела 26.:  Број привредних друштава и актуелни статус, октобар 2015. година 
Град Лесковац Јун 2015. година 

Активна привредна друштва  976 
У стечајном поступку на дан 10.02.2016.године 50 

У току 39 
Закључен стечај 11 

Брисаних / угашених 13 
Извор: АПР, регистар привредних субјеката,30.06.2015. 

 

Ниједно предузеће са друштвеним капиталом које је у поступку стечаја није имало  план 

реорганизације тако да су углавном сва предузећа пред ликвидацијом. Ниједно предузеће са друштвеним 

капиталом у поступку стечаја није продато као правно лице, већ је њихова имовина продавана из делова 

(опрема,објекти.... ) ради намиривања обавеза према повериоцима ( пореска управа,радници,добављачи). 

Објекти ових предузећа су углавном у запуштеном , руиираном стању. За многе објекте и локације  није 

могуће извршити продају имовине јер је иста предмет реституције код Агенције за реституцију 

Републике Србије. 

Агенција за локални економски развој града Лесковца има податке о имовини ових предузећа, а 

она чија имовина није предмет реституције представљена су као могуће „brownfield“ инвестиције 

потенцијалним инвеститорима. 

Сву надлежност над предузећима у стечају има Агенција за лиценцирање стечајних управника – 

центар за стечајеве из Београда преко својих повереника или лиценцираних стечајних управника. 

 

Табела 27: Рекапитулација својинске трансформације, октобар,2014. 

I Укупно приватизовано до 31.10.2014. године: 57 
1 
2 

Број приватизов.предузећа по ранијим законима о приватизацији (ЗОСТ) 
Број приватизованих предузећа по важећем закону о приватизацији (ЗОП) 
2.1. Тендер 
2.2. Аукције  
     -нераскинуте приватизације 
     -раскинуте приватизације 

4 
53 
2 
55 
37 
20 

II Остало неприватизовано: 30 
1 
2 
3 
4 
5 
6 

Тендери 
Аукције 
Реструктурирање 
Акцијски фонд 
Стечај  
Брисани из регистра привредних субјеката 

0 
0 
2 
0 
28 
8 

Извор:  Управа за привреду и пољопривреду, Октобар 2014. године 

 
Егзактни закључци о односу успешности приватизације у граду Лесковцу и на нивоу Србије не 

могу се извући, с обзиром да не постоје подаци за републички ниво. Али, ако се има у виду нешто већи 
проценат раскинутих уговора у односу на број извршених приватизација, као и неки расположиви 
финансијски подаци (пре свега однос текућих губитака и добитака приватизованих предузећа, као и 
учешће губитака приватизованих предузећа у укупним губицима свих правних лица у Лесковцу и 
Србији), има озбиљних индиција да је степен успешности приватизације знатно испод републичког 
просека. 
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5.3. Стање у пољопривреди 
 

Врло битну производну делатност на територији града Лесковца чини пољопривреда. 

Пољопривреда представља основну привредну грану делатности на читавом подручју, са посебним 

нагласком на пољопривреду индивидуалног сектора. Према резултатима пописа пољопривреде из 

2011/2012.године на територији града Лесковца регистровано је 15.507 пољопривредних газдинстава.  

У структури корисника подстицаја на територији града Лесковца, од укупно одобрених 
подстицаја, пољопривредна газдинства су реализовала у 2015. години  само 1.61 %. 
 

Од радно способног становништва, највећи је број оних који се бави пољопривредом. Процењује 

се да је у овом тренутку на директан или индиректан начин за пољопривреду везано око 28.000 

становника што чини 19.42% укупног становништва, односно 47% од економски активног 

становништва. 

 

Табела 28: Укупни подстицаји за пољопривредна газдинства, Лесковац 2014.  

 2012. 2013. 2014. 2015. 

Укупно 
Лесковац 
подстицаји 

1.125.822.000 570.007.000 438.846.000 556.778.000 

У хиљ. динара Број Износ Број Износ Број Износ Број Износ 

Пољопривредна 
газдинства 

31.754 141.814 9.012 99.064 13.546 154.031 852 8.971 

% / 12.60 / 17.38 / 35.10 / 1.61 

Извор: АПР, регистар привредних субјеката 
 

6. Кључни актери 

 
6.1. Локална самоуправа 

Локална самоуправа је најбитнији актер развоја политике запошљавања. Град Лесковац, преко својих 

органа, у складу са Уставом и законом доноси програме развоја, урбанистичке планове,носилац је 

активности на стварању повољног пословног амбијента, доноси буџет и завршни рачун, уређује и 

обезбеђује обављање и развој комуналних делатности, као и организационе, материјалне и друге услове 

за њихово обављање. Локална самоуправа је непосредно одговорна за Локалне акционе планове  

запошљавања који се усвјају сваке године и реализују преко Савета за запошљавање града Лесковца.  

Град  доноси програме уређења грађевинског земљишта, уређује и обезбеђује коришћење пословног 

простора којим управља, стара се о заштити животне средине, уређује и обезбеђује обављање послова 

који се односе на изградњу, ревитализацију и реконструкцију, одржавање, заштиту, коришћење, развој и 

управљање локалним и некатегорисаним путевима, као и улицама у насељима. 

Скупштина Града је највиши орган града који врши основне функције локалне власти, утврђене Уставом, 

Законом и Статутом. Скупштину Града чини 75 одборника. Скупштина града има председника 

Скупштине града.  

Извршни органи Града су Градоначелник и Градско веће.  

6.2. Национална служба за запошљавање, филијала Лесковац (НСЗ) 

НСЗ обавља послове запошљавања, осигурања за случај незапослености, остваривање права из 

осигурања за случај незапослености и друга права у складу са законом, односно послове вођења 

евиденција у области запошљавања, као и стручно-организационе, управне, економско-финансијске и 

друге опште послове у области запошљавања и осигурања за случај незапослености, у складу са законом, 

Статутом НСЗ-а и другим актима. 
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Делокруг рада и услуге које пружа Филијала јесу: обавештавање о могућностима и условима за 

запошљавање; спровођење мера активне политике запошљавања; организовање обука 

преквалификације и доквалификације; субвенцирање доприноса за младе до 30 година; финансијска 

помоћ  лицима која су заинтересована за покретање сопственог бизниса; стручно усавршавање и 

оспособљавање незапослених; остваривање права из осигурања за случај незапослености; осигурање за 

случај незапослености; вођење евиденција у области запошљавања у складу са Законом; подстицање 

запошљавања особа са инвалидитетом. 

НСЗ заједно са локалним самоуправама представља носиоца политике запопшљавања у РС односно 

главног актера политике запошљавања кроз примену мера активне политике запошљавања. 

6.3. Локални савет за запошљавање града Лесковца (ЛСЗ) 

Локални савет за запошљавање Града Лесковца има 9  чланова. Састоји се од представника локалне 

самоуправе, представника репрезентативног синдиката, представника репрезентативних удружења 

послодаваца, представника организационе јединице НСЗ, Агенције, представника удружења од значаја за 

област запошљавања и стручњака за област запошљавања. Основан је 25. маја 2007. У раду Савета, без 

права гласа, могу учествовати и удружења која се баве заштитом интереса одређених категорија 

незапослених (инвалиди, етничке мањине, учесници оружаних сукоба, жене, омладина и др).  

ЛСЗ има задатак да даје мишљења и препоруке надлежном органу локалне самоуправе у вези са:  

1. доношењем програма активне политике запошљавања ; 

2. организовањем јавних радова и радним ангажовањем незапослених у извођењу јавних радова;  

3. додатним образовањем и обуком; 

4. другим питањима од интереса за запошљавање. 

6.4. Агенција за локални економски развој 

Агенција за локални економски развој је настала као израз потребе да се формира једна кровна, развојна 

институција која би директно радила на изградњи економске конкурентности локалне заједнице у циљу 

побољшања њене економске и социјалне будућности.  

Одлуком о оснивању Агенције за локални економски развој града Лесковца, Скупштина града Лесковца 

поверила је Агенцији послове локалног економског развоја града, чиме је ова предвиђена да буде један 

од носећих чинилаца локалног економског развоја града Лесковца. 

Агенција за локални економски развој пружа комплетну административно-техничку помоћ ЛСЗ града 

Лесковца у делу израде годишњег Локалног акционог плана, конкурсне документације и у сарадњи са 

упошљеницима НСЗ-а непосредно реализује расписане конкурсе за све мере активне политике 

запошљавања. 

6.5. Савет за развој града Лесковца 

 Савет за развој града Лесковца функционише као самостално радно тело чији је основач 

Скупштина града Лесковца. Савет за развој града Лесковца иницира и предлаже приоритете у области 

развоја града,учествује у утврђивању градске политике и мера у социјалној заштити , запошљавању и 

другим областима од значаја за развој града. 

 Савет за развој града активни је учесник и покретач процеса рецертификације Лесковца као 

града са повољним пословним окружењем и низа активности које Лесковац чине стабилним и 

предвидивим пословним окружењем. 

6.6. Удружење предузетника града Лесковца 

Удружење Предузетника града Лесковца  наследник је дугог и традиционалног удруживања 
занатлија у Лесковцу које датира још из давне 1884 године. Доношењем Закона о коморама 1979.године, 
Удружење се трансформише у Опште Удружење Самосталних привредника и њихових задруга за 
подручје 6 општина из Јабланичког региона. Тада је удружење окупљало 1950 чланова. Године 2002. 
долази до реструктуирања Општег Удружења Самосталних привредника и њихових задруга, које постаје 
Опште Удружење Предузетника Општине Лесковац, регистровано при Регионалној Привредној Комори. 
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Опште удружење предузетника Лесковац, поред многобројних активности покренуло је у 

сарадњи са синдикатима, градском управом, организацијама цивилног друштва и НСЗ, јавни социјални 
дијалог усмерен на утврђивање јасних и стварних ресурса и проблема у сфери запошљавања, те 
одређивања мера за остварење реалистичних и мерљивих циљева и резултата на сузбијању 
незапослености. 
 
6.7. Oрганизације цивилног друштва, међународне организације и  развојни програми 
 

Немачка невладина организација „Help“, Фонд за политичку изузетност, Удружење младих Рома 
Србије (УМРС), Немачка организација за техничку сарадњу – ГИЗ, само су неке од организација, удружења 
и развојних програма који су на територији Лесковца у сарадњи са градом односно Агенцијом за локални 
економски развој у виду грантова, едукација младих са посебним освртом на запошљавање младих или 
директном финансијском подршком за запошљавање пре свега осетљивих група, учествовали на 
реализацији циљева и приоритета ради одржања или повећања запослености, односно смањења 
незапослености на територији града Лесковца. 

 
6.8. Синдикати  

Синдикати су самосталне и независне организација запослених у којима се они добровољно 
удружују ради заступања, унапређења и заштите својих професионалних,културних и других 
појединачних и колективних интереса. 
Синдикати на територији града који имају репрезентативност су Савез самосталних синдиката Србије и 

УГС „Независност“. Поред ових синдиката постоје многа друга регионална повереништва других 

синдиката Они заступају интересе запослених и штите њихова права. 

7.  Истраживање о потребама послодаваца и незапослених 

 
Истраживања о сопственим потребама незапослених лица и послодаваца обавља се ради 

квалитетније анализе локалног тржишта рада, што ће даље помоћи планирању мера активне политике  

запошљавања и изради ЛАПЗ града Лесковца као обавезном документу за финансирање или 

суфинансирање мера политике запошљавања у Лесковцу. 

7.1. Сопствене потребе незапослених 

Према подацима из октобра  2015. године, 88% од укупног броја незапослених у Лесковцу је са 

нижом и средњом стручном спремом, док су остали са вишом и високом стручном спремом . Ово у сваком 

случају отежава запошљавање и изискује примену активних мера политике запошљавања, пре свега 

додатног образовања и обука за ова лица у циљу стицања додатних знања и вештина. 

 

7.2. Сопствене потребе послодаваца 

На основу извештаја из билтена  НСЗ филијала Лесковац за децембар 2015. године послодавци 

Јабланичког округа су пријавили следеће потребе за радницима и запошљавање по групама занимања и 

полу : 

Табела 29 : Потребе за радницима и запошљавање по групама занимања, Јабланички округ,                       
децембар 2015. 

Група занимања 
Незапосена 

лица 
Новопријављени 

на евиденцију 

Пријављене 
потребе за 

запошљавањем 

Запошљавање 

са евиденције НСЗ 

 Укупно Жене Укупно Жене Укупно Укупно Жене 

Пољопривреда, произв. 
и прерада хране 

2421 1211 145 52 7 151 64 

Шумарство и обрада 
дрвета 

470 890 28 0 0 53 37 

Геологија, рударство и 
металургија 

78 23 6 0 0 223 160 
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Машинство и обрада 
метала 

4879 229 262 17 1 31 16 

Електротехника 

 
1316 44 77 1 0 2 0 

Хемија, неметали и 
графичарство 

1710 1179 111 67 0 14 11 

Текстилство и 
кожарство 

3180 2481 107 77 0 17 11 

Комуналне, тапетарске и 
фарбарске услуге 

143 45 10 2 0 0 0 

Геодезија и 
грађевинарство 

637 127 48 9 9 8 4 

Саобраћај 652 95 45 4 0 0 0 

Трговина, 
угоститељство и 
туризам 

2511 1397 176 96 5 1 1 

Економија, право и 
администрација 

2791 1852 185 120 30 1 1 

Васпитање и 
образовање 

489 326 37 24 2 12 3 

Друштвено-
хуманистичко подручје 

526 361 23 15 0 39 26 

Природно-математичко 
подручје 

668 349 49 21 1 5 4 

Култура, уметност и 
јавно информисање 

299 187 23 14 1 2 0 

Здравство, фармација и 
социјална заштита 

812 601 62 44 15 4 3 

Физичка култура и 
спорт 

3 2 0 0 0 2 1 

Остало (нераспоређени) 9881 4890 611 241 70 0 0 

Укупно за  

Јабланички округ 
33466 15488 2005 804 141 565 342 

Извор: НСЗ, филијала Лесковац, јануар  2015. године 
 
Не постоји обавеза послодавца да доставља НСЗ пријаву о слободном радном месту,  због чега подаци о 
потребама послодаваца  за запошљавањем нису методолошки обрадиви. 
 
Имајући у виду овај недостатак Агенција за локални економски развој  је у 2014. години спровела анкету 
међу 196 привредних субјеката, како би дошли до релевантнијих података за тржиште радне снаге. 
 
Табела 30: Запослени и радна  

Делатност 
Укупно 

анкетираних 

Укупно  
запослених 

код 
анкетираних 

Просечан 
број 

радника  
по 

послодавцу 

Просечан 
број 

радника по 
послодавцу 

пре 5 
година 

Структура 
запослених 
по ССС у % 

Просечна 
плата  

код   
анкетираних 

I III IV VI VII 
 

Дрвопрерађивачи 39 162 4.15 4.50 9 27 52   23.100 
Прехрамбена 38 180 4.74  1 18 66 7 5 23.200 

Текстилна 18 65 3.61   11 74 3 12 20.640 
Производњапапира, 
метала пластике, и 
остала производња 

35 222 6.34 7.80  6 85 4  22.500 

Трговина и услуга 66 354 5.36 6.22 13 12 58   24.300 
Укупно 196 983 5.01 6.17 23 74 335 14 17 22.748 

Извор: Анкета Агенције за локални економски развој, децембар 2014. године 
 

Код горе приказане табеле,  а која је резултат 196 обрађених упитника,  приметан је значајан пад  
просечног  броја  радника по послодавцу. Ово је евидентно последица  недостатка  ликвидности и 
нетранспарентности тржишта, лоше промотивне способности домаћих произвођача, појаве финансијски 
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моћне конкуренције из иностранства и још многих других фактора који неповољно утичи на развој 
домаћих привредника. 

Долазак  страних конкурентских фирми са јаким финансијским потенцијалом и тржиштем,  које 
су поред свега користиле и велика подстицајна средства Републике Србије,  довео је до дога да су домаћа 
привредна друштва имала спорији тржишни раст, и нижу профитабилност како би опстали на тржишту, 
а то је неминовно довело до тога да смањују трошкове производње и радну снагу.  

У спроведеној анкети послодавци су исказали и своје потребе за радном снагом за 2015. годину 
које се не слажу са извештајем НСЗ о потребама  за радном снагом, из разлога што послодавац нема 
обавезу да пријављује НСЗ своје потребе. Овакве анкете неопходне су у циљу прецизнијег планирања 
буџета града за финансирање мера активне политике запошљавања. 

 
Табела 31 : Потребе за радницима и запошљавање по групама занимања,  децембар 2014. 

Делатност Укупно анкетираних 
Планира нова 
запошљавања 

Потребе за радницима 
у 2015.години 

Дрвопрерађивачи 39 19 58 
Прехрамбена 38 / / 
Текстилна 18 8 62 
Производња папира, 
метала пластике, и остала 
производња 

35 11 71 

Трговина и услуга 66 18 48 
Извор: Анкета Агенције за локални економски развој, децембар 2014. године 
 

Исказане потребе послодаваца су за радницима свих профила у зависности од делатности а 
преко у преко 90% случајева потребна је средња стручна спрема.  

Изузетно
49%

Добро
37%

Задовољава
14%

Мишљење послодаваца о квалитету 
радне снаге

 
Значајан резултат ове анкете је да су послодавци упошљенике у 49% случајева оценили као 

изузетно квалитетне у 37% оценом добар, а само у 14% оценом задовољава. Може се закључити да су 
анкетирани послодавци задовољни квалитетом радне снаге али да и даље недостају програми обуке и 
додатног образовања за потребе познатих послодаваца и планираних запошљавања. 
 

II.  АКТИВНОСТИ НА РЕАЛИЗАЦИЈИ ЛАПЗ 

1. Реализација циљева и приоритета у 2015. години 

 
Град  Лесковац је у 2015. години  активно радио на стварању повољног пословног окружења у 

циљу реализације мера  активне политике запошљавања, односно повећању запослености при чему ћемо 
навести неке мере и подстицаје: 
 

1.1. Подстицајне мере за развој привреде  

1.1.1.  Подстицајне мере града Лесковца 

 Град Лесковац може  дати у закуп  грађевинско земљиште у јавној својини по цени која је мања 
од тржишне цене  или без накнаде на основу Уредбе о условима, начину и поступку под којима се 
грађевинско земљиште у јавној својини може отуђити или дати у закуп по цени мањој од 
тржишне цене, односно закупнине или без накнаде, као и услове, начин и поступак размене 

непокретности ("Службеном гласнику РС", бр. 61/2015 и 88/2015.) 
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 Град Лесковац својом Одлуком о утврђивању доприноса за уређивање грађевинског земљишта 
(„Службени гласник града Лесковца“, бр.12/2008, 7/2011, 43/2012 и 3/2015), предвиђа значајна 
умањења за допринос за уређивање грађевинског земљишта. Умањење зависи од делатности 
којом ће се инвеститор бавити (услуга,трговина...) и броја радника који ће се запослити.  

 
 Малим правним лицима и предузетницима са  приходом мањим од 50 милиона динара годишње, 

укинута је обавеза плаћања таксе за истицање фирме (фирмарина) Одлука о локалним 
комуналним таксама ("Сл. гласник града Лесковца", бр. 2/2010, 10/2010, 2/2011, 12/2011, 
3/2012, 40/2012, 1/2013, 21/2013 и 23/2014). 

 
 Инвеститор који запосли више од 200 упошљеника и уложи више од 500.000 евра у изградњу 

новог објекта или реконструише постојећи објекат до напред наведеног износа, ослобађа се 
плаћања накнаде за заштиту и унапређење животне средине од 0,4% оствареног прихода на 
годишњем нивоу за период од пет година (Одлука о накнади за заштиту и унапређење животне 
средине града Лесковца  ("Сл. гласник града Лесковца", бр. 2/2010, 4/2010, 8/2010, 27/2011, 
3/2012, 4/2013, 21/2013 и 29/2014). 
 

 Град Лесковац самостално или кроз суфинансирања са НСЗ-филијала Лесковац, расписује мере 
активне политике запошљавања у зависности од потреба привредних субјеката. На основу  
Локалног акционог плана запошљавања град Лесковац  је у 2015. години потписао  Споразум о 
суфинансирању са НСЗ и Споразум о техничкој подршци НСЗ-а и реализовао следеће мере: 
 

Назив мере АПЗ 
Број 

укључених 
лица 

Опредељена средства из Споразума о 

суфинансирању НСЗ и ЛС и Споразума 

о техничкој подршци НСЗ-а 

Укупно 

уговорена 

средства у 

2015.год. 

(НСЗ+ЛС) 

Износ републичког 
буџета (НСЗ) 

Износ буџета 
ЛС 

Субвенције за самозапошљавање  66 6.000.000 6.000.000 12.000.000 

Програм стручне праксе ( 

стручно усавршавање ради 

полагања стручног испита или 

стицање посебних практичних 

знања и вештина ) 

25 2.307.692,31 3.000.000,00 5.307.692,31 

Субвенције послодавцима за 

отварање нових радних места 
  7.000.000,00 7.000.000,00 

Програм стручна пракса за 

просек 9 и више  
  5.000.000,00 5.000.000,00 

Обука на захтев послодавца   6.000.000,00 6.000.000,00 

УКУПНО  8.307.692,31 27.000.000,00 35.307.692,31 

Извор: НСЗ и АЛЕР, фебруар 2016. године 
 

Поред наведених финансијских мера НСЗ је на територији Јабчаничког округа реализовао 
нефинансијске мере АПЗ које су имплементиране у 2015.години: 

 
Назив мере Број укључених 

лица 
Обука за активно тражење посла- АТП1 498 

Клуб за тражење посла 163 

Мотивационо-активациона обука за неквалификована и нискоквалификована 
лица 

223 

Сајам запошљавања 2.235 

Тренинг самоефикасности 28 

УКУПНО 3.147 

Извор: НСЗ, фебруар 2016. године 

 
1.1.2. Подстицајне мере Републике Србије 
 

Поред локалних подстицаја привредни субјекти користе и низ подстицаја на нивоу Републике у 
циљу стварања повољног пословног окружења и повећања запослености од чега ћемо навести неке : 
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 Министарство привреде 
На основу Уредбе о условима и начину привлачења директних инвестиција ("Сл. гласник РС", бр. 
28/2015), Министарство привреде односно Влада РС даје бесповратна финансијска средства 
домаћим или међународним компанијама за финансирање инвестиционих пројеката у 
производном сектору, сектору услуга које могу бити предмет међународне трговине и за 
стратешке пројекте из области туризма. 

 
 Фонд за развој Републике Србије 
Фонд за развој је институција која се бави подстицањем привредног развоја тако што обезбеђује 
повољне кредите за предузећа и предузетнике. У његовој понуди нарочито се истичу кредити за 
почетнике у бизнису (start-up  кредити), а ту се могу добити и инвестициони кредити, кредити за 
трајна обртна средства, краткорочни и дугорочни кредити, кредити за старе занате и остало. 
 
 АОФИ - Агенција за осигурање и финансирање извоза  
АОФИ је званична извозно-кредитна агенција (ИКА) Републике Србије. Бави се осигурањем 
извозних послова и инвестиција у иностранству домаћих правних лица и предузетника од 
комерцијалних и некомерцијалних ризика, као и осигурање наплате потраживања извозника 
највише до износа вредности извозног посла.Формирана је у циљу јачања конкурентности и 
интернационализације српске привреде. 

 

Табела 32:  Укупни подстицаји регионалног развоја према реализаторима, јун 2015. (у  хиљ. динара) 

 
2012 2012 2013 2013 2014 2014 2015 2015 

 
Број Износ Број Износ Број Износ Број Износ 

01. Мин. привреде 2 32.942 2 15.211   1 8.028 

02. Мин. финансија   18 141.814 13 99.064 13 154.031 10 8.971 

05. Мин. рударства и енергетике   1 15.524 1 30.777 1 67.117 

06. Мин. трговине, туризма и 
телеком. 

1 6.919 2 3.700   1 4.000 

07. Мин. за рад, зап, борачка и соц. 
питања 

5 12.467 7 23.977 5 22.805 3 9.182 

08. Фонд за развој Републике Србије 27 428.735 23 220.719 4 42.948 5 24.622 

09. Национална служба за 
запошљавање 

463 109.410 264 50.572 170 73.813 190 46.149 

10. Аген. за стр. улагања и промоцију 
извоза 

10 319.461 4 20.243 1 6.015 2 388.224 

11. Нац. агенција за регионални 
развој 

19 8.298 4 2.525 7 1.373 3 485 

12. Агенција за осиг. и финансирање 
извоза 

3 65.776 3 113.493 2 104.537   

13. Канц. за европске интеграције     1 4.978 1 2.547   

Укупно 548 1.125.822 324 570.007 204 438.846 216 556.778 

Извор: АПР * Последње ажурно стање се односи на период 01.01 - 30.06.2015. године 

 

Табела 33:  Укупни подстицаји регионалног развоја према наменама, јун 2015. (у  хиљ.  динара) 

 
2012 2013 2014 2015 

01. Подстицање запошљавања 439.218 93.927 95.683 443.555 

03. Подстицање извоза 67.895 115.857 104.537  

04. Подстицање производње 30.460 149.494 40.000 24.622 

05. Подстицање пољопривреде 142.725 99.064 154.031 8.971 

06. Научно-истраж. рад и развој   91  

08. Реструктурирање прив. субјеката  4.978 2.547  
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Табела 33:  Укупни подстицаји регионалног развоја према наменама, јун 2015. (у  хиљ.  динара) 

 
2012 2013 2014 2015 

09. Заштита животне средине 12.000    

11. Саобраћајна инфраструктура    8.028 

12. Комунална инфраструктура  15.524 31.525 67.117 

14. Економска инфраструктура 3.425 2.035   

15. Инфраструктура-друго 28.983 69.726 1.086  

17. Образовање, наука, култура и спорт 32.942 15.211   

18. Социјална заштита   1.862  

19. Изградња и јачање институција 1.383    

20. Друге намене 366.792 4.190 7.484 4.485 

Укупно 1.125.822 570.007 438.846 556.778 

Извор: АПР * Последње ажурно стање се односи на период 01.01 - 30.06.2015. године 

 
Из горе приложених  табела можемо видети да је у 2015. години дошло до повећања у 

реализацији подстицаја регионалног развоја за 117.932.000 динара . Разлог овом повећању је 
реализација мере  за подстицање запошљавања, коју спроводи  Агенција за страна  улагања и промоцију извоза, 
док је број корисника подстицаја и даље знатно мањи него у протеклом периоду. 

 
1.1.2.1. Пореске олакшице 
 

 ОСЛОБАЂАЊЕ ОД ПОРЕЗА НА ДОБИТ 
- Плаћања пореза на добит ослобађа се недобитна организација за порески период у којем 

остварени вишак прихода над расходима није већи од 400.000 динара; 
- Ослобађа се плаћања пореза на добит правних лица предузеће за радно оспособљавање, 

професионалну рехабилитацију и запошљавање инвалидних лица, сразмерно учешћу тих 
лица у укупном броју запослених; 

- Ослобађање од плаћања пореза на добит у периоду од 10 година има порески обвезник у 
чија основна средства, која користи за регистровану делатност, он лично или неко друго 
лице, уложи најмање милијарду динара, и у периоду улагања додатно запосли на 
неодређено време најмање 100 лица. Право на ослобађање остварује се сразмерно 
улагању. 

 
 ПОРЕСКИ КРЕДИТ 
Порески кредит у износу до 20% инвестиције за средња и велика предузећа, максимално до 33% 
укупних пореских обавеза.Порески кредит у износу до 40% инвестиције за мала предузећа, 
максимално до 70% укупних пореских обавеза 
 
 ПРЕНОС ГУБИТАКА 
Порески закон Србије дозвољава пренос губитака наведених у пореској пријави у наредни 
обрачунски период у периоду до 5 година. 
 
 ДОПРИНОСИ ЗА ОБАВЕЗНО СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ 
Послодавац који запосли ново лице има право на повраћај дела плаћених доприноса за обавезно 
социјално осигурање, на терет запосленог и на терет послодавца, по основу зараде за 
новозапослено лице (лице које је без прекида 6 месеци пријављено као незапослено код 
Националне службе за запошљавање), исплаћене закључно са 30.јуном 2016. године.  Ову 
олакшицу послодавац остварује уколико новим запошљавањем повећава број запослених, у 
односу на број запослених до 31. марта 2014. године. 
 
 ДОПРИНОСИ НА ЗАРАДУ ЗА НОВОЗАПОСЛЕНО ЛИЦЕ 
Послодавац који запосли ново лице има право на повраћај дела плаћеног пореза на зараду за 
новозапослено лице, исплаћену закључно са 30. јуном 2016. године.  Новозапосленим лицем 
сматра се лице са којим је послодавац закључио уговор о раду, а које је без прекида 6 месеци 
пријављено као незапослено код Националне службе за запошљавање. 
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Ову олакшицу послодавац остварује уколико новим запошљавањем повећава број запослених, у 
односу на број запослених до 31. марта 2014. године. 
 

1.1.2.2.  Царинске олакшице 
 
 Увоз опреме који представља улог страног улагача, у смислу овог закона, је слободан и ослобођен 

од плаћања царине и других увозних дажбина, осим путничких моторних возила и аутомата за 
забаву и игре на срећу, под условом да је опрема коју улагач увози у складу са прописима којима 
се уређују здравље и безбедност грађана и заштита животне средине. 
Влада ближе уређује поступак, висину и рок за остваривање олакшица и ослобађање од 
царинских и других дажбина на увоз опреме страног улагача из става 1. овог члана, као и 
ограничења у погледу права располагања и забрану коришћења у друге сврхе тако увезене 
опреме. 
Ослобођења од плаћања увозних дажбина за правна и друга лица 

 Привредна друштва у области здравства - на специфичну опрему, уређаје и инструменте за 
здравство и њихове резервне делове и на потрошни материјал за коришћење те опреме, као и за 
лекове који се користе у болничком лечењу, који се не производе у земљи и ако се увозе ради 
опремања и потреба тих привредних друштава у складу са програмима развоја здравства; 

 Привредна друштва за професионално оспособљавање и запошљавање инвалида - на опрему и 
резервне делове који се не производе у земљи, а користе се за професионално оспособљавање и 
радно ангажовање инвалида; 
на опрему која се не производи у земљи, а служи непосредно за заштиту животне средине; 

 
Роба на коју се не плаћају увозне дажбине: 

 Увозне дажбине не плаћају се на: 
нову опрему која се не производи у земљи, која се увози за нову или проширење постојеће 
производње, модернизацију производње, увођење нове односно осавремењавање постојеће 
технологије, осим путничких моторних возила и апарата за игре на срећу; 

 Увоз опреме по основу улога страног лица. 
 

2. Стратешки циљеви и приоритети  за  2016. годину 

 
И поред многобројних активности усмерених ка смањењу запослености, проблем незапослености је 

још увек један од највећих проблема Града. Као посебни проблеми које би требало превазићи у циљу 

побољшања постојеће ситуације издвајају се: висока стопа незапослености осетљивих група (младих, 

старијих, ОСИ, Рома...); недовољне квалификације незапослених лица; велики број неписмених или лица 

без основне школе; низак ниво активације незапослених; застарела знања и вештине, радне навике – 

посебно незапослених лица која су добила отказ као вишкови; послодавци нерадо примају младе без 

искуства, старије и ОСИ; недовољно радних места ОСИ; велики број послодаваца који не пријављују 

раднике – рад „на црно”. 

Ради решавања ових проблема, а у складу са Европском стратегијом до 2020. и Националном 

стратегијом запошљавања за период  2011–2020. година, град Лесковац је дефинисао следеће стратешке 

циљеве и приоритете ради одржања или повећања запослености, односно смањења незапослености :  

 

I. Подршка отварању нових радних места, смањивање утицаја економске кризе на 

постојеће послове и подстицање формалног запошљавања  

У оквиру Стратешког циља  I.  дефинишу се следећи приоритети : 

1. Подстицање запошљавања и превенција незапослености; 

2. Смањивање незапослености младих и промовисање запошљавања младих; 

3. Подршка смањивању неформалног рада. 
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Приоритет 1 – Подстицање запошљавања и превенција незапослености 

Активности, програми и мере : 

 Промовисање запошљавања и смањење незапослености; 

 Саветовање и посредовање у запошљавању; 

 Организовање и спровођење додатног образовања и обука;  

 Промоција отварања нових радних места и запошљавања подстицањем предузетништва и 

самозапошљавања доделом субвенција; 

 Промоција и организовање јавних радова; 

 Повећање запошљивости у области пољопривреде. 

Подстицање запошљавања и превенцију незапослености, кроз мере активне политике запошљавања 

саветовањем, организовањем обука (да би унапредио понуду радне снаге) и доделом субвенција (да би 

повећао тражњу за радном снагом) као и осталим видовима подстицаја, град Лесковац спроводиће преко 

Агенције за локални економски развој  и  уз техничку подршку  Националне службе за запошљавање-

филијала у Лесковцу. 

Организовање и спровођење додатног образовања и обука одвијаће се по Програму додатног образовања 

и обука НСЗ за 2016. годину. Додатно образовање и обуке до сада су углавном биле усмерене на 

образоване младе који траже прво запослење, како би унапредили свој положај на тржишту рада.  

Национални акциони план запошљавања за 2016. годину као једну од мера предвиђа  спровођење јавних 

радова у циљу запошљавања теже запосливог незапосленог, незапосленог у стању социјалне потребе и 

корисника материјалног обезбеђења, а биће организовани на нивоу локалне самоуправе. Јавне радове у 

2016. години финансираће и спроводиће НСЗ- филијала Лесковац.   

Приоритет 2 – Смањивање незапослености младих и промовисање запошљавања младих 

Активности, програми и мере: 

 Развој каријерног вођења и саветовања; 

 Повећање запошљивости младих стицањем додатних знања и вештина; 

 Оспособљавање и усавршавање за самосталан рад; 

 Промовисање стручне праксе за ученике и студенте; 

 Подстицаји послодавцима за запошљавање младих; 

 Пружање подршке младим предузетницима; 

 Подстицај запошљавања младих из сеоских средина. 

Велики изазов представља запошљавање младих, чија је стопа незапослености једна од највећих у 

Европи. Анализа незапослености младих показује да је за успешно решавање овог проблема неопходно 

успостављање широког консензуса актера на тржишту рада о ефикасним мерама циљано оријентисаним 

на потребе младих и стварање могућности за њихово продуктивно запослење. Зато је неопходно 

успоставити јединствену политику запошљавања младих у смислу обезбеђивања синергијског деловања 

различитих субјеката за ову област и константно радити на стварању једнаких могућности на 

образовање, запошљавање и пристојан рад за младе. Тиме ће бити обезбеђен ефикасан прелазак из 

школовања у свет рада. 

Приоритет 3 – Подршка смањивању неформалног рада 

Активности, програми и мере: 

 Јачање механизама контроле и борбе против сиве економије; 

 Промовисање и подстицање флексибилних облика рада; 

 Промовисање пристојног рада и подстицање предузетника и послодаваца на легалан рад. 
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Промовисањем друштвено одговорног пословања и информисањем послодаваца, али и запослених, о 

предностима легалног и пријављеног рада подржаће се смањивање неформалног рада. Легални рад је 

један од најбољих начина привлачења и задржавања квалитетне радне снаге. У тим активностима 

очекује се подршка социјалних партнера, посебно синдиката и удружења послодаваца.  

Иницијатива за преиспитивање висина пореза и доприноса, и осталих трошкова радне снаге, посебно 

стопе опорезивања ниских зарада, покренута је од стране синдиката са сугестијом да систем пореза и 

доприноса мора бити подстицајан за послодавце у смислу пријављивања рада и отварања нових радних 

места. 

II. Унапређивање социјалне инклузије и једнаког приступа тржишту рада 

 

У оквиру Стратешког циља II дефинишу се следећи приоритети : 

4. Стварање услова за социјалну инклузију и повећање запосливости теже запосливих лица и  

рањивих група 

5.    Уједначавање положаја жена и мушкараца на тржишту рада 

 

Приоритет 4. – Стварање услова за социјалну инклузију и повећање запосливости теже запосливих 

лица и рањивих група 

 Подстицај запошљавања особа са инвалидитетом; 

 Подстицај запошљавања Рома; 

 Подстицај запошљавања избеглих и расељених лица; 

 Подстицање запошљавања незапослених у стању социјалне потребе и корисника  материјалног 

обезбеђења. 

 

Питање социјалне интеграције особа са инвалидитетом односи се на све сфере друштвеног живота. 

Законом о професионалној рехабилитацији и запошљавању особа са инвалидитетом установљен је 

правни оквир као основа за ефикасније и квалитетније укључивање особа са инвалидитетом на отворено 

тржиште рада, уз примену квоте, процену радне способности, могућности запослења и утврђивање 

статуса, ширење мреже давалаца услуга мера и активности професионалне рехабилитације, јачање 

капацитета, компетенција и улога предузећа за професионалну рехабилитацију и запошљавање особа са 

инвалидитетом као посебног облика запошљавања.  

Поред јачања капацитета носилаца и давалаца услуга професионалне рехабилитације и запошљавања 

особа са инвалидитетом и послодаваца који запошљавају особе са инвалидитетом, неопходна је и 

сензибилизација друштва о правима, могућностима и значају радносоцијалне интеграције особа са 

инвалидитетом.  

У циљу смањења сиромаштва и инклузије лица у стању социјалне потребе, као и корисника материјалног 

обезбеђења, подстицаће се сарадња са центрима за социјални рад  како би се ова лица мотивисала да 

социјалну помоћ друштва замене за продуктивно запошљавање. У том смислу радиће се на повећавању 

броја лица укључених у мере активне политике запошљавања.  

Приоритет 5. – Уједначавање положаја жена и мушкараца на тржишту рада 

 Стварање системских предуслова за политику једнаких могућности;  

 Промоција флексибилних облика рада, којим се омогућава усклађивање  рада и породичног 

живота (family friendly) и стварање предуслова за веће укључивање жена;  

 Подстицање женског предузетништва и самозапошљавања; 

 Подстицање запошљавања жена из категорије теже запошљивих лица; 
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Према подацима Светског економског форума постоји снажна корелација између равноправности полова 

и БДП по становнику. Неискоришћеност  женске радне снаге је једна од препрека за бржи економски 

раст, односно постоји много простора да жене постану важан ресурс за развој економије и друштва у 

целини. Адекватно коришћење женских људских ресурса једно је од кључних развојних питања. Зато је 

неопходно унапређење родне равноправности, отклањање директне и индиректне дискриминације, 

подстицање жена на веће укључивање у тржишну економију и укључивање родне перспективе у све 

области друштвеног живота.  

Првенствено се мора радити на стварању услова за отварање нових радних места и промоцији 

флексибилних облика рада погодних за жене у циљу усклађивања радних услова и породичног живота, 

као и стимулисању послодаваца у смислу стварања услова за запошљавање са непуним радним временом 

и услова за рад од куће.  

Стратешки циљеви и приоритети као и активности, програми и мере ЛАПЗ-а града Лесковца за 2016. 

годину  посебно су усклађени са циљевима и приоритетима ЛАПЗ-а града Лесковца за 2015. годину и 

Националним акционим планом запошљавања за 2016. годину, како би се омогућио наставак започетих 

активности и сачувао континуитет у локалној политици запошљавања. 

3. Механизми имплементације 

 

3.1. Управљање у процесу спровођења ЛАПЗ-а 

Мере активне политике запошљавања дефинисане ЛАПЗ-ом, у складу са утврђеним надлежностима, 

спроводи Национална служба за запошљавање-филијала Лесковац, Локални савет за запошљавање града 

Лесковца и Агенција за локални економски развој града Лесковца.  

3.2. Праћење и евалуација  

Процес  евалуације спровођења Локалног акционог плана запошљавања врше: 

Тим за евалуацију – прати активности и резултате свих кључних актера у реализацији мера активне 

политике запошљавања, о чему ЛСЗ и градоначелника. 

Тим за евалуацију чини 5 представника/ца следеће структуре: 

1. Представник/ци локалне самоуправе; 

2. Представник/ци Тима за мониторинг; 

3. Представник/ци Агенције за локални економски развој . 

 Процедуру евалуације и начин и структуру извештавања формулише Локални савет за 

запошљавање. Тим за евалуацију своје извештаје  доставља градоначелнику, Управи за финансије града 

Лесковца  и ЛСЗ-у.  

 

4.Финансијски оквир политике запошљавања и извори финансирања 

 
Одлуком о буџету града Лесковца за 2016. годину  ("Сл. гласник града Лесковца", бр. 27/2015) за 

реализацију планираних програма и мера активне политике запошљавања,  предвиђених Локалним 
акционим планом запошљавања за 2016.  град  Лесковац  је обезбедио 26.600.000,00 динара. 

 
Финансирање активне политике запошљавања обавља се из средстава буџета Републике Србије 

и буџета јединице локалне самоуправе (члан 59. Закона о запошљавању и осигурању за случај 
незапослености ("Сл. гласник РС", бр. 36/2009, 88/2010 и 38/2015), средстава донација, кредита, као и из 
средстава доприноса за случај незапослености и других извора. 
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Акциони план за 2016. годину 

Приоритет 1 – Подстицање запошљавања и превенција незапослености 
 

Активности и мере Очекивани резултати Индикатор Носиоци активности 
Планирани буџет и 

извор финансирања 

Субвенције за запошљавање  
незапосленихна новоотвореним 

радним местима 

 

Повећање запослености 

 

Број послодаваца корисника 
субвенције. 

Број запослених након истека 
субвенције. 

Град Лесковац 

АЛЕР 

НСЗ 
(техничка подршка) 

 

Буџет града Лесковца 

6.000.000,00 

Подршка самозапошљавању 

 

Повећање запослености 

 

Број послодаваца корисника 
субвенције. 

Број запослених који су у радном 
односу 6 месеци након истека 

субвенције. 

 

Град Лесковац 

АЛЕР 

НСЗ 
(техничка подршка) 

 

Буџет града Лесковца 

5.600.000,00 

Приоритет 2 – Смањивање незапослености младих и промовисање запошљавања младих 
 

Активности и мере Очекивани резултати Индикатор Носиоци активности 
Планирани буџет и 

извор финансирања 

 

 

Програм стручне праксе 

 

 

Стицање практичних знања и вештина 
за самосталан рад, у занимању за које 
је стечено одговарајуће образовање-

квалификација, без заснивања радног 
односа. 

 

Број младих који остане у радном 
односу након реализације програма. 

 

Град Лесковац 

АЛЕР 

НСЗ 
(техничка подршка) 

 

Буџет града Лесковца 

12.000.000,00 

 

 

Програм стручне праксе 
високошколаца са просеком 

преко 9 

Стручно оспособљавање незапослених 
лица за самосталан рад у струци и 

стицање услова за полагање стручног 
испита. 

Унапређена понуда квалификоване 
радне снаге у складу са потребама 

послодавца. 

 

Град Лесковац 

АЛЕР 

НСЗ 
(техничка подршка) 

Буџет града Лесковца 

3.000.000,00 

 


