
ПРЕДЛОГ 

З А К О Н  

О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ЗАКОНА О 
ЗАПОШЉАВАЊУ И ОСИГУРАЊУ ЗА СЛУЧАЈ 

НЕЗАПОСЛЕНОСТИ 

Члан 1. 

У Закону о запошљавању и осигурању за случај незапослености 
(„Службени гласник РСˮ, бр. 36/09, 88/10, 38/15, 113/17 – др. закон и 113/17) у 
члану 21. додаје се нови став 4. који гласи: 

„Решење Министарства којим се одлучује о дозволи из става 1. овог 
члана коначно је у управном поступку и против њега се може покренути управни 
спор.” 

Досадашњи ст. 4. и 5. постају ст. 5. и 6. 

Члан 2. 

У члану 29. тачка 1. мења се и гласи:  

„1. планским документима којима се уређују јавне политике у области 
запошљавања;”.  

У тачки 2. речи: „програмима и” бришу се. 

Члан 3. 

У члану 31. став 1. тачка 5. речи: „програмима и” бришу се. 

У ставу 3. речи: „програма и” бришу се.  

Члан 4. 

У члану 34. став 1. тачка 4. речи: „програмима и” бришу се. 

Члан 5. 

Члан 36. мења се и гласи:  

„Члан 36. 

Активна политика запошљавања представља систем мера и активности 
усмерених ка повећању запослености и смањењу незапослености.” 

Члан 6. 

Наслов изнад члана и члан 37. мењају се и гласе:  

„1. СТРАТЕГИЈА ЗАПОШЉАВАЊА У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ 

Члан 37. 

Основни документи јавних политика у области активне политике 
запошљавања јесу Стратегија запошљавања (у даљем тексту: Стратегија) и 
Акциони план за спровођење Стратегије (у даљем тексту: Акциони план) које 
усваја Влада, на предлог Министарства. 

Извештавање о резултатима спровођења докумената из става 1. овог 
члана врши се у складу са прописима којима се уређује плански систем.” 

Члан 7. 

У члану 38. после речи: „спровођењем” додају се речи: „Стратегије и”, а 
реч: „његовом” замењује се речју: „њиховом”.  
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Члан 8. 

Члан 39. мења се и гласи:  

„Члан 39. 

Акциони план, поред елемената утврђених прописима којима се уређује 
плански систем, садржи и: 

1. мере активне политике запошљавања; 

2. категорије теже запошљивих лица које имају приоритет за 
укључивање у мере активне политике запошљавања; 

3. услове и критеријуме за учешће у финансирању мера активне 
политике запошљавања предвиђених локалним планским документима у 
области запошљавања; 

4. показатеље резултата за мере из тачке 1. овог става; 

5. друге елементе.” 

Члан 9. 

У наслову изнад члана 40. речи: „акциони планови” замењују се речима: 
„плански документи у области”. 

Члан 10. 

Члан 40. мења се и гласи:  

„Члан 40. 

Надлежни орган територијалне аутономије може, по прибављеном 
мишљењу Покрајинског савета, усвојити покрајински плански документ у 
области запошљавања, у складу са прописима којима се уређује плански 
систем. 

Покрајински плански документ у области запошљавања мора бити у 
сагласности са Стратегијом и Акционим планом.  

Израда и извештавање о резултатима спровођења документа из става 1. 
овог члана врши се у складу са прописима којима се уређује плански систем.” 

Члан 11. 

Члан 41. мења се и гласи:  

„Члан 41. 

Надлежни орган локалне самоуправе може, по прибављеном мишљењу 
локалног савета, усвојити локални плански документ у области запошљавања у 
складу са прописима којима се уређује плански систем. 

Уколико је формиран локални савет за подручје више локалних 
самоуправа, надлежни органи локалних самоуправа могу, по прибављеном 
мишљењу локалног савета, споразумом усвојити локални плански документ у 
области запошљавања за подручје тих локалних самоуправа. 

Локални плански документ у области запошљавања мора бити у 
сагласности са Стратегијом и Акционим планом, а локални плански документ у 
области запошљавања за локалне самоуправе на територији аутономне 
покрајине и са покрајинским планским документом у области запошљавања. 

Израда и извештавање о резултатима спровођења документа из ст. 1. и 
2. овог члана вршиће се у складу са прописима којима се уређује плански 
систем.” 
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Члан 12. 

У члану 42. на крају става 1. додају се запета и речи: „који се закључује 
за календарску годину”. 

У ставу 3. тачка 6. мења се и гласи:  

„6. подношење редовних месечних, тромесечних и годишњих извештаја, 
као и ванредних извештаја Националне службе Министарству о спровођењу 
мера и активности из Акционог плана из надлежности Националне службе.” 

Члан 13. 

У члану 43. став 2. речи: „на годишњем нивоу” бришу се. 

Члан 14.  

У члану 47. став 2. тачка 2. речи: „програма и” бришу се. 

Члан 15. 

У члану 59. став 1. речи: „Програми и мере” замењују се речју: „Мере”. 

Члан 16. 

У Члану 60. став 1. речи: „акционог плана” замењују се речима: „планског 
документа у области”, речи: „одређеног програма или” замењују се речју: 
„одређене”, а речи: „тог програма или” замењују се речју: „те”. 

У ставу 3. речи: „одређеног програма или” замењују се речју: „одређене”, 
речи: „тај програм или” замењују се речју: „та”, а реч: „усмерен” замењује се 
речју: „усмерена”. 

Члан 17. 

У члану 61. речи: „планова, програма и мера активне политике 
запошљавања” замењују се речима: „Стратегије и Акционог плана”.  

Члан 18. 

У члану 62. став 1. после речи: „субјектима” запета и речи: „који 
обезбеђују:  

1. податке о стању и кретањима на тржишту рада; 

2. праћење успешности програма и мера активне политике 
запошљавања” бришу се. 

Члан 19. 

У члану 90. став 2. речи: „тржишта рада” замењују се речју: 
„запошљавања”. 

Члан 20. 

Овај закон ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у 
„Службеном гласнику Републике Србије”. 
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О Б Р А З Л О Ж Е Њ Е 

 

I. УСТАВНИ ОСНОВ ЗА ДОНОШЕЊЕ ЗАКОНА 

 
Уставни основ за доношење овог закона којим се уређује запошљавање 

и осигурање за случај незапослености садржан је у члану 97. тачка 8. Устава 
Републике Србије, према коме Република Србија, поред осталог, уређује и 
обезбеђује систем у области запошљавања. 

 
II. РАЗЛОЗИ ЗА ДОНОШЕЊЕ ЗАКОНА 

 
Основни разлог за доношење овог закона јесте усклађивање појединих 

његових одредби са Законом о планском систему Републике Србије („Службени 
гласник РСˮ, број 30/18), као и усклађивање, односно прецизирање појединих 
термина. 

Наиме, одредбом члана 54. став 2. Закона о планском систему 
Републике Србије прописана је обавеза усклађивања закона и подзаконских 
акта који уређују поступак доношења докумената јавних политика, са 
одредбама овог закона, у року од две године од дана ступања на снагу овог 
закона.  

Како је Законом о запошљавању и осигурању за случај незапослености 
(„Службени гласник РСˮ, бр. 36/09, 88/10, 38/15, 113/17 – др. закон и 113/17) 
уређен поступак доношења докумената јавних политика у области 
запошљавања, и то стратегије и акционог плана, то је потребно извршити 
усклађивање његових одредби са одредбама Закона о планском систему 
Републике Србије. 

Предложеним изменама и допунама важећег закона, прецизирано је да 
основни документ јавних политика у области активне политике запошљавања 
представља Стратегија запошљавања и Акциони план.  

Национална стратегија запошљавања за период 2011–2020. године 
(„Службени гласник РС”, број 37/11) је донета за период од десет година, док су 
се акциони планови почев од 2009. године доносили на годишњем нивоу. Како 
је одредбом члана 11. став 3. Закона о планском систему Републике Србије 
прописано да се стратегија по правилу усваја за период од пет до седам 
година, а остваривање њених циљева планира се и прати посредством 
акционог плана за спровођење стратегије, то је изменама и допунама важећег 
закона предложено да се стратегија запошљавања доноси за период од шест 
година, док се пратећи акциони планови доносе на период од по три године.  

Даље, предложеним изменама и допунама важећег закона опредељено 
је да документ јавних политика на локалном нивоу буде програм запошљавања, 
а у складу са прописима којима се уређује плански систем. Наведено 
подразумева да програм има пратећи акциони план којим се планирају и прате 
циљеви програма или да сам програм садржи детаљно разрађене активности  
на нивоу мера. Програм не мора да се односи искључиво на политику 
запошљавања, већ у себи може да садржи и остале области од значаја за 
унапређење и развој јавних политика на локалном нивоу, али свакако мора да 
садржи део, односно област или поглавље којим се разрађују мере политике 
запошљавања. Јединице локалне самоуправе, применом одредби Закона о 
планском систему Републике Србије које се односе на форму и садржину 
документа јавних политика, биће у обавези да за сваку од мера ураде процену 
финансијских средстава и финансијских ефеката на годишњем нивоу, на основу 
чега ће министарство надлежно за послове запошљавања (у даљем тексту: 
Министарство) моћи да одлучи о суфинансирању активних мера политике 
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запошљавања на локалном нивоу, по захтеву који јединице локалне 
самоуправе подносе сваке године (као и до сада).   

Предложеним законским изменама, Министарству, као органу државне 
управе задуженог за координацију и праћење стања у области запошљавања и 
носиоцу израде документа јавне политике, омогућава се ефикасније планирање 
јавних политика, праћење спровођења политике запошљавања, анализа 
ефеката спровођења, координација и др, док се другим учесницима у планском 
систему дефинишу одређене активности ради њиховог правилног учешћа. На 
овај начин ће се одржати и унапредити постојећи механизми у координацији и 
комуникацији, како са другим ресорним министарствима и надлежним органима, 
тако и са јединицама локалне самоуправе. 

Такође, предложеним изменама и допунама важећег закона допринеће 
се стандардизацији мера јавних политика на националном и локалном нивоу, 
што ће допринети још ефикаснијем праћењу учинка јавне политике од стране 
Министарства. 

С тим у вези, потребно је напоменути и да се термин „локална 
самоуправа”, у смислу одредби Закона о запошљавању и осигурању за случај 
незапослености, односи и на градске општине, иако оне нису јединице локалне 
самоуправе, односно нису локална самоуправа, а све у циљу препознавања 
специфичности на одређеној територији, односно  да се мере активне политике 
запошљавања реализују у складу са потребама и могућностима дате 
територије. Ова ситуација је и до сада била у практичној примени, где су 
поједине градске општине оснивале локалне савете запошљавања и доносиле 
локалне акционе планове запошљавања. 

У досадашњој пракси Национални акциони план запошљавања био је 
основ за доношење локалних акционих планова, а заједно су представљали 
инструменте за планирање и спровођење мера активне политике 
запошљавања, односно за унапређење стања у области запошљавања. 
Локални акциони планови омогућили су да се препознају специфичне потребе 
територијалне аутономије, односно локалне самоуправе, које на свој начин и у 
складу са својим могућностима планирају мере и активности за унапређење 
стања на локалном тржишту рада, чиме се подстиче децентрализација локалне 
самоуправе и омогућава регионални развој.  

 
III. ОБЈАШЊЕЊЕ ОСНОВНИХ ПРАВНИХ ИНСТИТУТА И 

ПОЈЕДИНАЧНИХ РЕШЕЊА 

 
Чланом 1. Предлога закона извршено је прецизирање одредбе члана 21. 

важећег закона у складу са Акционим планом за спровођење Програма за 
поједностављење административних поступака и регулативе „е-Папир” за 
период 2020-2021. године, активност 1.3.24. „Оптимизација 17 
административних поступака Министарства за рад, запошљавање, борачка и 
социјална питања”. 

Чл. 2‒4. Предлога закона извршено је терминолошко усклађивање са 
одредбама Закона о планском систему Републике Србије, односно прецизирано 
је да план запошљавања представља плански документ којима се уређују јавне 
политике у области запошљавања. 

Чланом 5. Предлога закона извршено је прецизирање термина активне 
политике запошљавања, тако да она представља систем мера и активности, 
усмерених ка повећању запослености и смањењу незапослености. 

Чланом 6. Предлога закона мења се члан 37. важећег закона, тако што 
се прецизира да је основни документ јавних политика у области активне 
политике запошљавања стратегија и пратећи акциони план.  
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Чланом 7. Предлога закона прецизирано је да поред акционог плана, 
Министарство управља припремом и спровођењем стратегије.  

Чланом 8. Предлога закона врши се усклађивање члана 39. важећег 
закона са Законом о планском систему Републике Србије, тако што се 
прецизирају елементи, односно садржина акционог плана. 

Чл. 9. и 10. Предлога закона извршено је терминолошко усклађивање 
наслова изнад члана 40. важећег закона и мења се поменути члан, тако што се 
прецизира да надлежни орган територијалне аутономије може усвојити 
покрајински плански документ у области запошљавања који мора бити у 
сагласности са стратегијом и акционим планом. Такође, прописано је да се 
сама израда и извештавање о покрајинском планском документу у области 
запошљавања врши у складу са Законом о планском систему Републике 
Србије. 

Чланом 11. Предлога закона мења се члан 41. важећег закона, тако да 
се прецизира начин усвајања локалног планског документа у области 
запошљавања, односно израда и извештавање о резултатима његовог 
спровођења, у складу са прописима којима се уређује плански систем 
Републике Србије. 

Чл. 12‒15. Предлога закона прецизирани су рокови за подношење 
извештаја од стране Националне службе за запошљавање о спровођењу мера 
и активности из акционог плана, а такође је прецизирано да мере активне 
политике запошљавања представљају послове, средства и активности које су 
умерене ка унапређењу запослености. Овим одредбама извршено је и остало 
терминолошко усклађивање са одредбама Закона о планском систему 
Републике Србије. 

Чл. 16‒19. Предлога закона извршено је терминолошко усклађивање. 
Чланом 20. Предлога закона прописано је ступање овог закона на снагу 

осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије”. 
 

IV. ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ПОТРЕБНА ЗА 

СПРОВОЂЕЊЕ ЗАКОНА 

 
За спровођење овог закона није потребно обезбедити финансијска 

средства у буџету Републике Србије за ову ни за наредне две фискалне године. 
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V.  ПРЕГЛЕД ОДРЕДАБА КОЈЕ СЕ МЕЊАЈУ И ДОПУЊУЈУ 
 

Члан 21. 
Дозволу за рад агенцији издаје Министарство на основу писменог 

захтева, ако агенција испуњава услове у погледу: 
1. просторне и техничке опремљености; 
2. стручне оспособљености запослених. 
Дозвола за рад може се издати агенцији која има запослено најмање 

једно лице са високом спремом. 
Под стручно оспособљеним лицем сматра се лице које има најмање 

средњу спрему и положен испит за рад у запошљавању. 
РЕШЕЊЕ МИНИСТАРСТВА КОЈИМ СЕ ОДЛУЧУЈЕ О ДОЗВОЛИ ИЗ 

СТАВА 1. ОВОГ ЧЛАНА КОНАЧНО ЈЕ У УПРАВНОМ ПОСТУПКУ И ПРОТИВ 
ЊЕГА СЕ МОЖЕ ПОКРЕНУТИ УПРАВНИ СПОР. 

Просторне и техничке услове за рад агенције, услове у погледу стручне 
оспособљености запослених, као и програм, садржину и начин и висину 
трошкова полагања испита за рад у запошљавању прописује министар 
надлежан за послове запошљавања. 

Министарство води регистар издатих дозвола. 
 

Члан 29. 
Републички савет је саветодавно тело које оснивачу даје мишљења и 

препоруке у вези са питањима од интереса за унапређење запошљавања, и то: 
1. плановима запошљавања; 
1. ПЛАНСКИМ ДОКУМЕНТИМА КОЈИМА СЕ УРЕЂУЈУ ЈАВНЕ 

ПОЛИТИКЕ У ОБЛАСТИ ЗАПОШЉАВАЊА; 
2. програмима и мерама активне политике запошљавања; 
3. прописима из области запошљавања; 
4. другим питањима од интереса за запошљавање. 
 

1. Права и обавезе незапосленог 
 

Члан 31. 
Незапослени, у складу са одредбама овог закона, има право да: 
1. слободно бира занимање и запослење; 
2. се обавештава код Националне службе и агенције о могућностима и 

условима за запошљавање; 
3. бесплатно користи услуге Националне службе и агенције; 
4. са Националном службом утврди индивидуални план запошљавања; 
5. учествује у програмима и мерама активне политике запошљавања, у 

складу са индивидуалним планом запошљавања; 
6. оствари новчану накнаду за време незапослености; 
7. оствари друга права, у складу са законом. 
Незапослени који заснује радни однос ван места свог пребивалишта 

може да оствари право на једнократну новчану помоћ за накнаду путних и 
трошкова селидбе, у складу са општим актом Националне службе. 

Незапослени који припада категорији теже запошљивих лица може 
имати предност, односно посебна права у спровођењу појединих програма и 
мера активне политике запошљавања, у складу са законом. 

Теже запошљив незапослени јесте незапослени који због здравственог 
стања, недовољног или неодговарајућег образовања, социодемографских 
карактеристика, регионалне или професионалне неусклађености понуде и 
тражње на тржишту рада, или других објективних околности теже налази 
запослење. 
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2. Права и обавезе послодавца 
Члан 34. 

Послодавац, у складу са одредбама овог закона, има право да: 
1. захтева од Националне службе да понуди избор лица за заснивање 

радног односа; 
2. самостално одлучује о избору лица која ће запослити или радно 

ангажовати; 
3. запосли лице без посредовања Националне службе или агенције; 
4. учествује у програмима и мерама активне политике запошљавања, у 

складу са законом; 
5. бесплатно оствари услуге Националне службе; 
6. оствари друга права утврђена овим законом и општим актом. 
Услуге за које се плаћа накнада прописује Влада. 

 
 

Члан 36. 
Активна политика запошљавања представља систем планова, програма 

и мера усмерених ка повећању запослености и смањењу незапослености. 
 

                                                        ЧЛАН 36. 
АКТИВНА ПОЛИТИКА ЗАПОШЉАВАЊА ПРЕДСТАВЉА СИСТЕМ МЕРА 

И АКТИВНОСТИ УСМЕРЕНИХ КА ПОВЕЋАЊУ ЗАПОСЛЕНОСТИ И СМАЊЕЊУ 
НЕЗАПОСЛЕНОСТИ. 

 
1. Национални акциони план запошљавања 

Члан 37. 
Основни инструмент активне политике запошљавања је Национални 

акциони план запошљавања (у даљем тексту: Акциони план). 
Акциони план, усаглашен са Националном стратегијом запошљавања, 

утврђује Влада, на предлог Министарства. 
Акциони план се усваја на годишњем нивоу, у текућој години за наредну 

годину. 
Министарство подноси Влади годишњи извештај о спровођењу Акционог 

плана, најкасније до 30. априла за претходну годину. 
 

1. СТРАТЕГИЈА ЗАПОШЉАВАЊА У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ 
 

ЧЛАН 37. 
ОСНОВНИ ДОКУМЕНТИ ЈАВНИХ ПОЛИТИКА У ОБЛАСТИ АКТИВНЕ 

ПОЛИТИКЕ ЗАПОШЉАВАЊА ЈЕСУ СТРАТЕГИЈА ЗАПОШЉАВАЊА (У ДАЉЕМ 
ТЕКСТУ: СТРАТЕГИЈА) И АКЦИОНИ ПЛАН ЗА СПРОВОЂЕЊЕ СТРАТЕГИЈЕ (У 
ДАЉЕМ ТЕКСТУ: АКЦИОНИ ПЛАН) КОЈЕ УСВАЈА ВЛАДА, НА ПРЕДЛОГ 
МИНИСТАРСТВА. 

ИЗВЕШТАВАЊЕ О РЕЗУЛТАТИМА СПРОВОЂЕЊА ДОКУМЕНАТА ИЗ 
СТАВА 1. ОВОГ ЧЛАНА ВРШИ СЕ У СКЛАДУ СА ПРОПИСИМА КОЈИМА СЕ 
УРЕЂУЈЕ ПЛАНСКИ СИСТЕМ.  

 
Члан 38. 

Министарство управља припремом и спровођењем СТРАТЕГИЈЕ И 
Акционог плана и координира, усмерава и надгледа рад свих субјеката који 
учествују у његовом ЊИХОВОМ спровођењу. 

                                                        Члан 39. 
Акциони план садржи: 
1. макроекономски оквир за стварање и примену политике 

запошљавања; 
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2. стање и токове на тржишту рада, детаљно за наредну и оквирно за 
наредне три године; 

3. циљеве и приоритете политике запошљавања; 
4. програме и мере активне политике запошљавања за наредну годину, 

са одговорностима за њихово спровођење и потребним средствима; 
5. финансијски оквир за политику запошљавања и изворе финансирања; 
6. носиоце послова реализације Акционог плана; 
7. категорије теже запошљивих лица које имају приоритет у укључивању 

у мере активне политике запошљавања; 
8. индикаторе успешности реализације програма и мера из тачке 4. овог 

става; 
9. друге елементе. 
 

ЧЛАН 39. 
АКЦИОНИ ПЛАН, ПОРЕД ЕЛЕМЕНАТА УТВРЂЕНИХ ПРОПИСИМА 

КОЈИМА СЕ УРЕЂУЈЕ ПЛАНСКИ СИСТЕМ, САДРЖИ И: 
1. МЕРЕ АКТИВНЕ ПОЛИТИКЕ ЗАПОШЉАВАЊА; 
2. КАТЕГОРИЈЕ ТЕЖЕ ЗАПОШЉИВИХ ЛИЦА КОЈЕ ИМАЈУ ПРИОРИТЕТ 

ЗА УКЉУЧИВАЊЕ У МЕРЕ АКТИВНЕ ПОЛИТИКЕ ЗАПОШЉАВАЊА; 
3. УСЛОВЕ И КРИТЕРИЈУМЕ ЗА УЧЕШЋЕ У ФИНАНСИРАЊУ МЕРА 

АКТИВНЕ ПОЛИТИКЕ ЗАПОШЉАВАЊА ПРЕДВИЂЕНИХ ЛОКАЛНИМ 
ПЛАНСКИМ ДОКУМЕНТИМА У ОБЛАСТИ ЗАПОШЉАВАЊА; 

4. ПОКАЗАТЕЉЕ РЕЗУЛТАТА ЗА МЕРЕ ИЗ ТАЧКЕ 1. ОВОГ СТАВА; 
5. ДРУГЕ ЕЛЕМЕНТЕ. 

  
2. Покрајински и локални акциони планови ПЛАНСКИ ДОКУМЕНТИ У ОБЛАСТИ 

запошљавања 
 

Члан 40. 
Надлежни орган територијалне аутономије може, по прибављеном 

мишљењу Покрајинског савета, усвојити покрајински акциони план 
запошљавања. 

Покрајински акциони план запошљавања мора бити у сагласности са 
Акционим планом. 

ЧЛАН 40. 
НАДЛЕЖНИ ОРГАН ТЕРИТОРИЈАЛНЕ АУТОНОМИЈЕ МОЖЕ, ПО 

ПРИБАВЉЕНОМ МИШЉЕЊУ ПОКРАЈИНСКОГ САВЕТА, УСВОЈИТИ 
ПОКРАЈИНСКИ ПЛАНСКИ ДОКУМЕНТ У ОБЛАСТИ ЗАПОШЉАВАЊА, У 
СКЛАДУ СА ПРОПИСИМА КОЈИМА СЕ УРЕЂУЈЕ ПЛАНСКИ СИСТЕМ. 

 
ПОКРАЈИНСКИ ПЛАНСКИ ДОКУМЕНТ У ОБЛАСТИ ЗАПОШЉАВАЊА 

МОРА БИТИ У САГЛАСНОСТИ СА СТРАТЕГИЈОМ И АКЦИОНИМ ПЛАНОМ.  
ИЗРАДА И ИЗВЕШТАВАЊЕ О РЕЗУЛТАТИМА СПРОВОЂЕЊА 

ДОКУМЕНТА ИЗ СТАВА 1. ОВОГ ЧЛАНА ВРШИ СЕ У СКЛАДУ СА ПРОПИСИМА 
КОЈИМА СЕ УРЕЂУЈЕ ПЛАНСКИ СИСТЕМ. 
 

Члан 41. 
Надлежни орган локалне самоуправе може, по прибављеном мишљењу 

Локалног савета, усвојити локални акциони план запошљавања. 
Уколико је формиран Локални савет за подручје више општина, 

надлежни органи локалних самоуправа могу, по прибављеном мишљењу 
Локалног савета, споразумом усвојити локални акциони план запошљавања за 
подручје тих општина. 

Локални акциони план запошљавања мора бити у сагласности са 
Акционим планом и покрајинским акционим планом запошљавања.   
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ЧЛАН 41. 

НАДЛЕЖНИ ОРГАН ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ МОЖЕ, ПО 
ПРИБАВЉЕНОМ МИШЉЕЊУ ЛОКАЛНОГ САВЕТА, УСВОЈИТИ ЛОКАЛНИ 
ПЛАНСКИ ДОКУМЕНТ У ОБЛАСТИ ЗАПОШЉАВАЊА У СКЛАДУ СА 
ПРОПИСИМА КОЈИМА СЕ УРЕЂУЈЕ ПЛАНСКИ СИСТЕМ. 

УКОЛИКО ЈЕ ФОРМИРАН ЛОКАЛНИ САВЕТ ЗА ПОДРУЧЈЕ ВИШЕ 
ЛОКАЛНИХ САМОУПРАВА, НАДЛЕЖНИ ОРГАНИ ЛОКАЛНИХ САМОУПРАВА 
МОГУ, ПО ПРИБАВЉЕНОМ МИШЉЕЊУ ЛОКАЛНОГ САВЕТА, СПОРАЗУМОМ 
УСВОЈИТИ ЛОКАЛНИ ПЛАНСКИ ДОКУМЕНТ У ОБЛАСТИ ЗАПОШЉАВАЊА ЗА 
ПОДРУЧЈЕ ТИХ ЛОКАЛНИХ САМОУПРАВА. 

ЛОКАЛНИ ПЛАНСКИ ДОКУМЕНТ У ОБЛАСТИ ЗАПОШЉАВАЊА МОРА 
БИТИ У САГЛАСНОСТИ СА СТРАТЕГИЈОМ И АКЦИОНИМ ПЛАНОМ, А 
ЛОКАЛНИ ПЛАНСКИ ДОКУМЕНТ У ОБЛАСТИ ЗАПОШЉАВАЊА ЗА ЛОКАЛНЕ 
САМОУПРАВЕ НА ТЕРИТОРИЈИ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ И СА 
ПОКРАЈИНСКИМ ПЛАНСКИМ ДОКУМЕНТОМ У ОБЛАСТИ ЗАПОШЉАВАЊА. 

ИЗРАДА И ИЗВЕШТАВАЊЕ О РЕЗУЛТАТИМА СПРОВОЂЕЊА 
ДОКУМЕНТА ИЗ СТ. 1. И 2. ОВОГ ЧЛАНА ВРШИЋЕ СЕ У СКЛАДУ СА 
ПРОПИСИМА КОЈИМА СЕ УРЕЂУЈЕ ПЛАНСКИ СИСТЕМ. 

 
3. Споразум о учинку Националне службе 

 
Члан 42. 

Утврђивање учинка Националне службе и праћење ефикасности 
спровођења мера активне политике запошљавања из Акционог плана одређује 
се Споразумом о учинку, КОЈИ СЕ ЗАКЉУЧУЈЕ ЗА КАЛЕНДАРСКУ ГОДИНУ. 

Споразум о учинку закључују министар надлежан за послове 
запошљавања и директор Националне службе, по прибављеном мишљењу 
управног одбора Националне службе. 

Споразумом о учинку ближе се уређују: 
1. мере и активности из Акционог плана које реализује Национална 

служба; 
2. рокови за спровођење мера и активности из Акционог плана; 
3. очекивани резултати; 
4. одговорности у Националној служби; 
5. финансијски оквир; 
6. подношење редовних тромесечних и годишњег извештаја, као и 

ванредних извештаја Националне службе Министарству о спровођењу 
програма и мера из Акционог плана;  

6. ПОДНОШЕЊЕ РЕДОВНИХ МЕСЕЧНИХ, ТРОМЕСЕЧНИХ И 
ГОДИШЊИХ ИЗВЕШТАЈА, КАО И ВАНРЕДНИХ ИЗВЕШТАЈА НАЦИОНАЛНЕ 
СЛУЖБЕ МИНИСТАРСТВУ О СПРОВОЂЕЊУ МЕРА И АКТИВНОСТИ ИЗ 
АКЦИОНОГ ПЛАНА ИЗ НАДЛЕЖНОСТИ НАЦИОНАЛНЕ СЛУЖБЕ. 

Степен остварености учинка утврђеног актом из става 1. овог члана 
представља основ за оцену реализације активне политике запошљавања од 
стране Националне службе. 

 
4. Мере активне политике запошљавања 

 
Члан 43. 

Мере активне политике запошљавања су активности усмерене ка 
унапређењу запослености, и то: 

1. у посредовању у запошљавању лица која траже запослење; 
2. у професионалној оријентацији и саветовању о планирању каријере; 
3. субвенције за запошљавање; 
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4. подршка самозапошљавању; 
5. додатно образовање и обука; 
6. подстицаји за кориснике новчане накнаде; 
7. јавни радови; 
8. друге мере усмерене ка запошљавању или одржању запослености, у 

складу са актом Владе. 
Друге мере активне политике запошљавања из става 1. тачка 8. овог 

члана могу се креирати на годишњем нивоу Акционим планом у зависности од 
потреба тржишта рада. 

Национална служба општим актом ближе уређује критеријуме, начин и 
друга питања од значаја за спровођење мера активне политике запошљавања. 
 

Члан 47. 
Национална служба припрема и прати спровођење индивидуалног плана 

запошљавања, у складу са овим законом. 
Изузетно Национална служба за припремање и праћење спровођења 

индивидуалног плана запошљавања може ангажовати: 
1. агенцију, кроз поступак јавних набавки; 
2. локалну самоуправу, уколико она обезбеђује више од половине 

средстава за финансирање програма и мера предвиђених у индивидуалном 
плану запошљавања. 

 
5. Финансирање активне политике запошљавања 

 
Члан 59. 

Програми и мере МЕРЕ активне политике запошљавања финансирају се 
из: 

1. буџета Републике Србије; 
2. средстава територијалне аутономије и јединица локалне самоуправе; 
3. поклона, донација, легата, кредита, камата и других средстава, у 

складу са законом; 
4. доприноса за случај незапослености; 
5. других извора, у складу са законом. 
Средства из става 1. тачка 2. овог члана воде се у оквиру буџетског 

фонда који аутономна покрајина, односно јединица локалне самоуправе отвара 
у складу са чл. 44 – 47. Закона о буџетском систему. 

 
Члан 60. 

Територијална аутономија, односно јединица локалне самоуправе која, у 
оквиру покрајинског, односно локалног акционог плана ПЛАНСКОГ ДОКУМЕНТА 
У ОБЛАСТИ запошљавања, обезбеђује више од половине средстава потребних 
за финансирање одређеног програма или ОДРЕЂЕНЕ мере активне политике 
запошљавања може поднети захтев Министарству за учешће у финансирању 
тог програма или ТЕ мере. 

Министар надлежан за послове запошљавања одлучује о захтеву из 
става 1. овог члана у складу са расположивим средствима и критеријумима из 
Акционог плана. 

Министар надлежан за послове запошљавања може одобрити захтев из 
става 1. овог члана и ако територијална аутономија, односно јединица локалне 
самоуправе обезбеђује мање од половине средстава потребних за 
финансирање одређеног програма или ОДРЕЂЕНЕ мере активне политике 
запошљавања уколико је тај програм или ТА мера усмерен УСМЕРЕНА на 
неразвијену општину – утврђену у складу са посебним прописом Владе. 
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6. Праћење и оцена ефеката активне политике запошљавања и прогнозе 
кретања на тржишту рада 

 
Члан 61. 

Праћење и оцена ефеката активне политике запошљавања представља 
скуп активности усмерених на праћење спровођења планова, програма и мера 
активне политике запошљавања СТРАТЕГИЈЕ И АКЦИОНОГ ПЛАНА, као и 
њиховог утицаја на стања и кретања на тржишту рада, у циљу стварања услова 
за предузимање мера усмерених на њено унапређење. 
 

Члан 62. 
Праћење и оцену ефеката активне политике запошљавања врши 

Министарство непосредно или у сарадњи са републичким органом надлежним 
за послове статистике, Националном службом и другим субјектима, који 
обезбеђују: 

1. податке о стању и кретањима на тржишту рада; 
2. праћење успешности програма и мера активне политике 

запошљавања. 
 

Члан 90. 
Лице које тражи запослење има право на увид у личне податке који се о 

њему воде на евиденцији Националне службе и да захтева исправку нетачних 
података. 

Национална служба може уз сагласност лица да уступи податке другим 
правним лицима и агенцијама у циљу укључивања у мере активне политике 
тржишта рада ЗАПОШЉАВАЊА. 

 
САМОСТАЛНИ ЧЛАН ПРЕДЛОГА ЗАКОНА 

 
ЧЛАН 19. 

ОВАЈ ЗАКОН СТУПА НА СНАГУ ОСМОГ ДАНА ОД ДАНА 
ОБЈАВЉИВАЊА У „СЛУЖБЕНОМ ГЛАСНИКУ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ”. 
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ИЗЈАВА О УСКЛАЂЕНОСТИ ПРОПИСА СА ПРОПИСИМА ЕВРОПСКЕ УНИЈЕ 

 
 
1. Овлашћени предлагач прописа – Влада 
    Обрађивач – Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална 
питања 
 
2. Назив прописа 
    Предлог закона изменама и допунама Закона о запошљавању и осигурању за 
случај незапослености 
 
3. Усклађеност прописа са одредбама Споразума о стабилизацији и 
придруживању између Европских заједница и њихових држава чланица, 
са једне стране, и Републике Србије са друге стране („Службени гласник 
РС”, број 83/08) (у даљем тексту: Споразум), односно са одредбама 
Прелазног споразума о трговини и трговинским питањима између 
Европске заједнице, са једне стране, и Републике Србије, са друге стране 
(„Службени гласник РС”, број 83/08) (у даљем тексту: Прелазни споразум): 
 / 
а) Одредба Споразума и Прелазног споразума која се односе на 
нормативну садржину прописа, 
 Нема 
б) Прелазни рок за усклађивање законодавства према одредбама 
Споразума и Прелазног споразума, 
 Не 
в) Оцена испуњености обавезе које произлазе из наведене одредбе 
Споразума и Прелазног споразума,  
 Нема 
г) Разлози за делимично испуњавање, односно неиспуњавање обавеза 
које произлазе из наведене одредбе Споразума и Прелазног споразума, 
  
д) Веза са Националним програмом за интеграцију Републике Србије у 
Европску унију, 

Не. 
4. Усклађеност прописа са прописима Европске уније: 
 
а) Навођење примарних извора права Европске уније и усклађеност са 
њима,  

Нема 
б) Навођење секундарних извора права Европске уније и усклађеност са 
њима, 
 Нема 
в) Навођење осталих извора права Европске уније и усклађеност са њима, 
 Нема 
г) Разлози за делимичну усклађеност, односно неусклађеност,  
 Нема 
д) Рок у којем је предвиђено постизање потпуне усклађености прописа са 
прописима Европске уније, 

Нема. 
 
5. Уколико не постоје одговарајући прописи Европске уније са којима је 
потребно обезбедити усклађеност треба констатовати ту чињеницу. У 
овом случају није потребно попуњавати Табелу усклађености прописа са 
прописима Европске уније. 
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6. Да ли су претходно наведени извори права Европске уније преведени 
на српски језик? 
 Не 
 
7. Да ли је пропис преведен на неки службени језик Европске уније? 
 Не 
 
8. Учешће консултаната у изради прописа и њихово мишљење о 
усклађености 
 
У поступку израде овог закона нису спровођене консултације са експертима.  


