
ЕФЕКТИ РЕАЛИЗАЦИЈЕ МЕРА АКТИВНЕ ПОЛИТИКЕ ЗАПОШЉАВАЊА ИЗ 
2021. ГОДИНЕ 

Одлуком о буџету Града Ниша за 2021.годину (Сл.лист Града Ниша, бр.114/2020) Град 
је за суфинансирање мера активне политике запошљавања са тржиштем рада планирао 
укупно 34.000.000,00 динара. За самофинансирање јавних радова уз техничку подршку 
НСЗ, Град је планирао 5.500.000,00 динара.  

На основу потписаног Споразумa о уређивању међусобних права и обавеза у 
реализацији програма и мера активне политике запошљавања за 2021. годину, између 
Града Ниша и Националне службе за запошљавање од 6 јула 2021. године односно 
Анексa 1 и Анекса 2 Споразума бр. 0306-101-17/2021 а у складу са Локалним планским 
документом у области запошљавања Града Ниша, финансирани су следећи програми и 
мере: 

-Програм јавних радова (суфинансирање) у укупном износу од 3.859.349,52 динара, од 
чега су: 1.968.268,26 динара представљају средства из буџета Града, а 1.891.081,26 су 
средства Републике Србије-Националне службе за запошљавање. Ангажовано је 26 лица 
а утрошено 3.859.349,52 динара, односно проценат реализације је 100%. 

-Субвенције за запошљавање незапослених лица из категорије теже запошљивих у 
укупном износу 19.540.000,00 динара, од чега средства Града Ниша 9.965.400,00 
динара, а 9.574.600,00 динара представљају средства из буџета РС-Националне службе 
за запошљавање. Ангажовано 94 лица, утрошено укупно 19.080.000,00 динара, односно 
проценат реализације 97,64%. 

-Субвенције за самозапошљавање у укупном износу од 23.319.866,15 динара, од чега 
11.893.131,74 динара представљају средства Града Ниша, а 11.426.734,41 динара 
средства РС-Националне службе за запошљавање. Укупно је утрошено 22.750.000,00 
динара, или 97,56 % средстава. Ангажовано је 91 лице. 

-Програм стручне праксе у укупном износу од 7.843.137,25 динара. Од тога је 
4.000.000,00 динара из буџета Града Ниша, а 3.843.137,25 динара су средства РС-НСЗ. 
Ангажовано је 30 лица и утрошено укупно 7.585.500,00 динара. 

-Програм приправника за незапослене са ССС у укупном износу од 1.320.000,00 
динара, од чега је Град Ниш суфинансирао средствима од 673.200,00 динара, а 
646.800,00 динара су средства РС-НСЗ. Ангажовано је 4 лица и утрошено 1.320.000,00 
динара. 

За све ове мере и програме који су реализовани на основу споразума односно анекса 
утрошено је укупно 53.406.849,52 динара из Буџета Града, или 96,3 % средстава, а 
ангажовано је 245 лице. 

На основу потписаног Споразума о уређивању међусобних права и обавеза у 
реализацији програма и мера активне политике запошљавања за 2021.годину, бр. 



0306-101-18/2021 од 18.05.2021. између Града Ниша и Националне службе за 
запошљавање, финансиран је и Програм јавних радова средствима из буџета Града 
Ниша у целости, уз техничку подршку Националне службе за запошљавање. 
Програмом јавних радова (самофинансирање), у укупном износу од 5.500. 000,00 
динара, средствима Града Ниша, ангажовано је 36 лица и утрошено 5.343.714,72 
динара, односно 97.16 % средстава. 

За све мере које су реализоване у току 2021. године утрошено је 58.750.564,24 динара 
(96%) и ангажовано је 281 лице по свим мерама. На основу свега наведеног, закључује 
се да је остварен висок степен реализације мера и програма активне политике 
запошљавања у 2021. 


