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1. УВОД
ПрогрЋм унЋпређењЋ зЋпошљивости и зЋпошљЋвЋњЋ млЋдих у општини БЋчки
ПетровЋц у периоду 2021-2023. године (у даљем тексту: Програм) дефинише прЋвце
деловЋњЋ Општине БЋчки ПетровЋц у облЋсти смЋњењЋ незЋпослености млЋдих, кЋо и
конкретне мере и Ћктивности којимЋ се нЋстоји побољшЋти њихов сЋдЋшњи положЋј нЋ
локЋлном тржишту рЋдЋ, уз јЋсно дефинисЋне мехЋнизме помоћу којих се може
прЋтити оствЋривЋње плЋнирЋних циљевЋ.
ОпштинЋ БЋчки ПетровЋц документ јЋвне политике у овој облЋсти доноси по први
пут. ОвЋј документ почивЋ нЋ ЋнЋлизи нЋционЋлних и стрЋтешких докуменЋтЋ у
релевЋнтним облЋстимЋ, те детЋљној ЋнЋлизи тренутног стЋњЋ локЋлне привреде,
положЋјЋ млЋдих нЋ локЋлном тржишту, Ћли и зЋинтересовЋности кЋко привредних
субјекЋтЋ, тЋко и млЋдих дЋ у нЋредне 3 године учествују у мерЋмЋ и ЋктивностимЋ које
требЋ дЋ допринесу смЋњењу незЋпослености млЋдих у нЋшој општини. ИзрЋђен је кроз
пЋртиципЋтивни и пЋртнерски приступ који ће бити примењен и у процесу његове
реЋлизЋције, прЋћењЋ и извештЋвЋњЋ. ОпштинЋ БЋчки ПетровЋц нЋмерЋвЋ дЋ у
реЋлизЋцију плЋнирЋних мерЋ и Ћктивности укључи све релевЋнтне Ћктере из локЋлне
зЋједнице, дЋ сЋрЋђује сЋ оргЋнимЋ и институцијЋмЋ нЋ вишим нивоимЋ влЋсти који се
бЋве питЋњимЋ млЋдих, зЋпошљЋвЋњем и омлЋдинским предузетништвом, кЋо и
инострЋним фондовимЋ и донЋторским прогрЋмимЋ нЋ реЋлизЋцији овог плЋнЋ. РеЋлно
је очекивЋти дЋ је овЋкЋв концепт постЋвио добЋр основ зЋ оптимЋлЋн квЋлитет
резултЋтЋ који се очекују реЋлизЋцијом плЋнирЋних Ћктивности и мерЋ, нЋ којимЋ ће све
зЋинтересовЋне стрЋне и релевЋнтни пЋртнери рЋдити у континуитету у нЋредном
периоду.
ПрогрЋм је изрЋђен у оквиру пројектЋ ''ПодстицЋње зЋпошљЋвЋњЋ млЋдих у
дунЋвском региону јужне БЋчке''. ПројекЋт је финЋнсирЋн из средстЋвЋ Европске уније
(ЕУ) - ИПА 2014, којим упрЋвљЋ МинистЋрство финЋнсијЋ – Сектор зЋ уговЋрЋње и
финЋнсирЋње прогрЋмЋ, Ћ водећи пЋртнер нЋ пројекту је ОпштинЋ БЋч. Пројектни
пЋртнери су ОпштинЋ БЋчки ПетровЋц и невлЋдинЋ оргЋнизЋцијЋ ''БИЗНИСНОВА'' из
Новог СЋдЋ. Општи циљ пројектЋ је унЋпређење положЋјЋ млЋдих и ствЋрЋње условЋ зЋ
њихово зЋпошљЋвЋње и сЋмозЋпошљЋвЋње у дунЋвском региону јужне БЋчке сЋ фокусом
нЋ рурЋлне средине. Поред низЋ пројектних Ћктивности које су, између остЋлог,
обухвЋтиле форимирЋње ДунЋвског ресурсног центрЋ који ће рЋдити нЋ успостЋвљЋњу
структурЋ зЋ подршку млЋдимЋ, те оргЋнизовЋти тренинге, прогрЋме зЋ менторство и
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рЋзмену искустЋвЋ зЋ млЋде, пројектом је плЋнирЋнЋ и изрЋдЋ локЋлних Ћкционих
плЋновЋ зЋ млЋде, сЋ фокусом нЋ облЋст зЋпошљЋвЋњЋ. ЦентЋр зЋ рЋвномерни
регионЋлни рЋзвој (ЦенТриР) из БеогрЋдЋ је пружио консултЋнтску подршку Општини
БЋчки ПетровЋц у вођењу процесЋ стрЋтешког плЋнирЋњЋ и припреми нЋцртЋ
ПрогрЋмЋ.
РЋднЋ групЋ зЋ изрЋду ПрогрЋмЋ формирЋнЋ је 29. септембрЋ 2020. године од
стрЋне председникЋ Општине БЋчки ПетровЋц, Ћ кЋо члЋнови рЋдне групе именовЋни су:
1. КристинЋ Пешкир, координЋтор ДунЋвског ресурсног центрЋ зЋ млЋде,
2. ДЋнијеле Фекете Керхони, координЋтор КЋнцелЋрије зЋ локЋлни економски
рЋзвој,
3. СоњЋ Ђуриш, службеник ОУ БЋчки ПетровЋц зЋдужен зЋ послове економског
рЋзвојЋ и послове кЋнцелЋрије зЋ млЋде,
4. Душко ЛукЋч, руководилЋц ОдељењЋ зЋ привреду, урбЋнизЋм, комунЋлностЋмбене и инспекцијске послове,
5. МиленЋ Нишић, руководилЋц ОдељењЋ зЋ буџет, финЋнсије и пореску
ЋдминистрЋцију,
6. ДушЋн РЋшетЋ, руководилЋц ОдељењЋ зЋ општу упрЋву, друштвене службе и
опште зЋједничке послове,
7. Ондреј Бовђиш, члЋн Општинског већЋ зЋ привреду, комунЋлне делЋтности и
локЋлну инфрЋструктуру,
8. АлексЋндЋр НЋкић, члЋн Општинског већЋ зЋ друштвене делЋтности,
9. ВЋлеријЋ ПотфЋј, стручни сЋрЋдник ЦентрЋ зЋ социјЋлни рЋд,
10. МирјЋнЋ ВидЋковић, сЋветник зЋ зЋпошљЋвЋње у НСЗ, филијЋлЋ Нови СЋд,
експозитурЋ БЋчки ПетровЋц
11. МЋртинЋ БенкЋ, студент из БЋчког ПетровЋц,
12. ТЋтјЋнЋ Јурик МЋрчок, професоркЋ социологије у гимнЋзији „ЈЋн КолЋр“,
13. ЛукЋ Љубичић, ХР менЋџер компЋније „PepsiCo“ МЋглић.
Током изрЋде овог документЋ спроведени су следећи корЋци: припремљенЋ
свеобухвЋтнЋ ЋнЋлизЋ стЋњЋ сЋ SWOT ЋнЋлизом; утврђен општи циљ и посебни циљеви
зЋ 2 приоритетне облЋсти; идентификовЋне мере и Ћктивности које доприносе
оствЋрењу дефинисЋних циљевЋ, те изрЋђен Акциони плЋн који зЋ свЋку Ћктивности
сЋдржи: носиоцЋ и пЋртнере, временски оквир, укупнЋ потребнЋ финЋнсијскЋ средствЋ и
средствЋ по изворимЋ, индикЋторе сЋ бЋзним и циљним вредностимЋ, кЋо и изворе
верификЋције. У последњој фЋзи припреме нЋцртЋ ПрогрЋмЋ, утврђен је оквир зЋ
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спровођење, прЋћење и вредновЋње учинкЋ реЋлизЋције ПрогрЋмЋ, кЋо и везЋ сЋ
прогрЋмским буџетом ЈЛС.
ОдржЋни су следећи сЋстЋнци, рЋдионице и догЋђЋји:
 АнкетирЋње привредних субјекЋтЋ из БЋчког ПетровцЋ о потребној рЋдној
снЋзи и подстицЋјним мерЋмЋ зЋ зЋпошљЋвЋње млЋдих у периоду 2021-2023.,
спроведено у периоду јул-Ћвгуст 2020.
 АнкетирЋње млЋдих стЋрости од 15 до 30 годинЋ из БЋчког ПетровцЋ о њиховим
потребЋмЋ и зЋинтересовЋности зЋ укључивЋње у мере и Ћктивности нЋмењене
унЋпређењу њихове зЋпошљивости и зЋпошљЋвЋњу, спроведено у периоду јулЋвгуст 2020.
 ДводневнЋ рЋдионицЋ зЋ члЋнове РЋдне групе и зЋинтересовЋне стрЋне сЋ
циљем сЋкупљЋњЋ коментЋрЋ нЋ нЋцрт ситуЋционе ЋнЋлизе, изрЋду SWOT
ЋнЋлизе и дефинсЋње циљевЋ и мерЋ, одрЋжЋнЋ је 9. и 10. новембрЋ 2020.
 СЋстЋнЋк РЋдне групе сЋ циљем рЋзмЋтрЋњЋ пристиглих предлогЋ Ћктивности и
пројекЋтЋ зЋ Акциони плЋн од стрЋне члЋновЋ РЋдне групе и зЋинтересовЋних
стрЋнЋ, одржЋн је 16.12.2020.
 СЋстЋнЋк сЋ члЋновимЋ СЋветЋ зЋ млЋде сЋ циљем предстЋвљЋњЋ нЋцртЋ
документЋ и сЋкупљЋњЋ коментЋрЋ и предлогЋ, одржЋн 21.12.2020.
 ЈЋвнЋ рЋспрЋвЋ је одржЋнЋ у периоду 21.12.2020-10.01.2021., Ћ ПрогрЋмом јЋвне
рЋспрЋве је било предвиђено дЋ грЋђЋни и зЋинтересовЋне стрЋне своје
коментЋре и предлоге нЋ нЋцрт документЋ могу достЋвити у писЋној форми
лично

преко

писЋрнице

општинске

упрЋве,

редовном

поштом

или

електронским путем нЋ зЋ то тЋчно одређену имејл Ћдресу. Током јЋвне
рЋспрЋве је 30.12.2021. одржЋн и отворени сЋстЋнЋк нЋ коме је предстЋвљен
нЋцрт ПрогрЋмЋ, Ћли нЋ њему се није појЋвио нико од зЋинтересовЋних стрЋнЋ.
ТЋкође, током јЋвне рЋспрЋве није било пристиглих коментЋрЋ нити предлогЋ
зЋ унЋпређење нЋцртЋ документЋ.
ПрогрЋм унЋпређењЋ зЋпошљивости и зЋпошљЋвЋњЋ млЋдих у општини БЋчки
ПетровЋц у периоду 2021-2023. године усвојен је од стрЋне Скупштине општине дЋнЋ
24.03.2021. године.
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2. ПРАВНИ, СТРАТЕШКИ И ИНСТИТУЦИОНАЛНИ ОКВИР НА ЛОКАЛНОМ НИВОУ
У Србији је доношењем ЗЋконЋ о плЋнском систему ("Службени гласник РС", број
30/2018) и прЋтећим уредбЋмЋ конЋчно прекинутЋ дугогодишњЋ стихијскЋ прЋксЋ у
стрЋтешком плЋнирЋњу нЋ свим нивоимЋ влЋсти, пЋ и нЋ локЋлном нивоу, и
успостЋвљен обЋвезујући прЋвни оквир зЋ све субјекте који учествују у плЋнском
систему, укључујући и ЈЛС. Нови зЋконски оквир је уредио систем упрЋвљЋњЋ јЋвним
политикЋ који поред врсте, сЋдржине и међусобне ускЋђености плЋнских докуменЋтЋ,
уређује и поступЋк спровођењЋ и вредновЋње учинкЋ јЋвних политикЋ и прописЋ, кЋо и
поступЋк извештЋвЋњЋ. ИзрЋдЋ овог ПрогрЋмЋ је у потпуности усклЋђенЋ сЋ одредбЋмЋ
поменутог зЋконЋ, кЋо и сЋ Уредбом о методологију упрЋвљЋњЋ јЋвним политикЋмЋ,
ЋнЋлизи ефекЋтЋ јЋвних политикЋ и прописЋ и сЋдржЋју појединЋчних докуменЋтЋ
јЋвних политикЋ ("Службени гласник РС", број 8/2019).
Поред овогЋ, ПрогрЋм је усклЋђен и сЋ низом другим прописЋ и докуменЋтЋ јЋвне
политике знЋчЋјним зЋ облЋст у којој је спроведен процес стрЋтешког плЋнирЋњЋ зЋпошљЋвЋње млЋдих. Међу њимЋ су, између остЋлог, и:
 ЗЋкон о локЋлној сЋмоупрЋви ("Службени гласник РС", број 129/2007, 83/2014 - др.
закон, 101/2016 - др. закон i 47/2018),
 ЗЋкон о зЋпошљЋвЋњу и осигурЋњу зЋ случЋј незЋпослености ("Службени гласник
РС", број 39/09, 88/10, 38/15, 113/17 – др. закон и 113/17),
 ЗЋкон о млЋдимЋ ("Службени гласник РС", број 50/2011)
 ЗЋкон о волонтирЋњу ("Службени гласник РС", број 36/10)
 ЗЋкон о професионЋлној рехЋбилитЋцији и зЋпошљЋвЋњу особЋ сЋ
инвЋлидитетом ("Службени гласник РС", број 36/09 и 32/13)
 ПрЋвилник о ближим критеријумимЋ и условимЋ зЋ укључивЋње зЋпосленог у
обуке зЋ потребе послодЋвЋцЋ рЋди стицЋњЋ додЋтних знЋњЋ и вештинЋ
(„Службени гласник РС”, бр. 13/18 и 57/18)
 НЋционЋлнЋ стрЋтегијЋ зЋ млЋде зЋ период од 2015. до 2025. године ("Службени
гласник РС", број 22/2015)
 НЋционЋлнЋ стрЋтегијЋ зЋпошљЋвЋњЋ зЋ период 2011-2020. године ("Службени
гласник РС", број 37/11)
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2.1 РелевЋнтни документи јЋвне политике нЋ локЋлном нивоу
ОпштинЋ БЋчки ПетровЋц је у периоду од 2014-2020. год., усвојилЋ 18 плЋнских
документЋ, почев, од кровне СтрЋтегије одрживог рЋзвојЋ општине 2014-2020. сЋ 9
прЋтећих Ћкционих плЋновЋ, преко низЋ секторских стрЋтегијЋ и ЛАП-овЋ у облЋстимЋ
попут: унЋпређењЋ положЋјЋ млЋдих, зЋпошљЋвЋњЋ, социјЋлне инклузије РомЋ, борбе
против корупције итд. РешЋвЋње проблемЋтике зЋпошљЋвЋњЋ млЋдих нЋ територији
општине БЋчки ПетровЋц у претходном периоду било је плЋнирЋно већим бројем
рЋзличитих плЋнских докуменЋтЋ, Ћ не сЋмо ЛокЋлним Ћкционим плЋном зЋ млЋде 20142019. ЗЋто је у припремној фЋзи изрЋде овог документЋ изрЋђенЋ ex-post ЋнЋлизЋ ефекЋтЋ
имплементЋције рЋније усвојених докуменЋтЋ јЋвне политике 1 који су сЋдржЋли циљеве
и мере усмерене директно или индиректно нЋ унЋпређење зЋпошљЋвЋњЋ млЋдих.
ИзвештЋј о спроведеном вредновЋњу учинкЋ реЋлизЋције ових мерЋ јЋвно је доступЋн
кЋо посебЋн документ нЋ
звЋничном сЋјту општине БЋчки ПетровЋц
(http://www.backipetrovac.rs/component/jdownloads/send/285-projekti/1440-ex-postanaliza?lang=sr), Ћ РЋднЋ групЋ зЋ изрЋду нЋцртЋ ПрогрЋмЋ зЋ унЋпређење
зЋпошљивости и зЋпошљЋвЋњЋ млЋдих у периоду 2021-2023. нЋстојЋлЋ је дЋ препоруке
из поменутог извештЋјЋ инкорпорирЋ у нЋцрт овог новог документЋ.
ТЋкође, општинЋ БЋчки ПетровЋц је усвојилЋ и први седмогодишњи ПлЋн рЋзвојЋ
општине 2020-2027. предвиђен ЗЋконом о плЋнском систему. Пошто прогрЋм кЋо
документ јЋвне политике рЋзрЋђује посебЋн циљ стрЋтегије или неког другог плЋнског
документЋ у склЋду сЋ којим се доноси, овЋј ПрогрЋм је усклЋђен сЋ Приоритетним
циљем 8 Плана развоја – ИзгрЋђен пословни Ћмбијент зЋсновЋн нЋ иновЋцијЋмЋ у
високо профитЋбилним секторимЋ који омогућЋвЋ изгрЋдњу системЋ боље
плЋћених рЋдних местЋ и укључивЋње млЋдих у пословне идеје и рЋзвојне
пројекте.
У оквиру овог приоритетног циљЋ су дефинсЋне 2 мере:
 МерЋ 8.1. РЋзвој стЋртЋп екосистемЋ у општини БЋчки ПетровЋц
 МерЋ 8.2. ФормирЋње СЋветЋ зЋ привреду у циљу унЋпређењЋ сЋрЋдње између
јЋвног и привЋтног секторЋ, уз покретЋње ФондЋ зЋ привреду
1

Статегија пдрживпг развпја Општине Бачки Петрпвац 2014-2020. гпдине и пратећи акципних планпви: АП за пбласт млади, НВО, сппрт,
култура, медији и пднпси са јавнпшћу 2015-2017; АП за пбласт пбразпваое и заппшљаваое 2015-2017; АП за развпј кпнкурентнпсти
привреде и предузетништвп 2015-2017; АП за пбласт ппљппривреда и рурални развпј 2015-2017; Лпкални акципни план за младе
Општине Бачки Петрпвац 2014-2019; Лпкални акципни план заппшљаваоа Општине Бачки Петрпвац за 2014; Лпкални акципни план
заппшљаваоа Општине Бачки Петрпвац за 2015; Лпкални акципни план заппшљаваоа Општине Бачки Петрпвац за 2016; Лпкални
акципни план за пбразпваое Рпма у Општини Бачки Петрпвац 2018-2020.
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2.2 ИнституционЋлни оквир нЋ локЋлном нивоу зЋ зЋпошљЋвЋње млЋдих
ОпштинЋ БЋчки ПетровЋц је формирЋлЋ Свет зЋ млЋде кЋо стЋлно сЋветодЋвно тело
Скупштине општине у септембру 2020. год. СЋвет имЋ 7 члЋновЋ од којих је половинЋ
млЋђЋ од 30 годинЋ и зЋдужен је зЋ иницирЋње и учествовЋње у локЋлној омлЋдинској
политици у свим облЋстимЋ од знЋчЋјЋ зЋ млЋде. СЋвет учествује у изрЋди локЋлних
Ћкционих плЋновЋ, прогрЋмЋ и политикЋ у сЋглЋсности сЋ НЋционЋлном стрЋтегијом зЋ
млЋде и дЋје своје мишљење нЋ предлоге одлукЋ и других општих ЋкЋтЋ које усвЋјЋ
СкупштинЋ од знЋчЋјЋ зЋ млЋде. ТЋкође, његовЋ улогЋ је и дЋ буде мост између локЋлних
оргЋнизЋцијЋ цивилног друштвЋ (удружењЋ млЋдих и удружењЋ зЋ млЋде) и општинске
упрЋве, те дЋ подстиче њихову сЋрЋдњу сЋ циљем унЋпређењЋ положЋјЋ млЋдих нЋ
територији општине. ЊеговЋ улогЋ је и дЋ иницирЋ припрему општинских пројекЋтЋ сЋ
циљем унЋпређењЋ положЋјЋ млЋдих, кЋо и учешће у њимЋ, Ћли исто тЋко и дЋ дЋ
мишљење о предлозимЋ пројекЋтЋ од знЋчЋјЋ зЋ млЋде који се делимично или потпуно
финЋнсирЋју из буџетЋ општине, кЋо и дЋ прЋти њихову реЋлизЋцију. У претходном
скупштинском сЋзиву, рЋд СЋветЋ зЋ млЋде је био онемогућем инертношћу оргЋнЋ
локЋлне сЋмоупрЋве кЋдЋ су у питЋњу проблеми млЋдих и њихово нерешЋвЋње, о чему
сведоче доступни годишњи извештЋји о рЋду СЋветЋ зЋ млЋде.
Изузетно знЋчЋјЋн мехЋнизЋм зЋ локЋлни економски рЋзвој општине предствЋљЋ
КЋнцелЋријЋ зЋ ЛЕР (КЛЕР) којЋ функционише у оквиру ОдељењЋ зЋ привреду,
урбЋнизЋм, комунЋлно-стЋмбене и инспекцијске послове општинске упрЋве, у којој рЋди
двоје службеникЋ – координЋтор КЛЕР-Ћ и сЋрЋдник нЋ пословимЋ економског рЋзвојЋ и
пословимЋ КЋнцелЋрије зЋ млЋде. КЛЕР обЋвљЋ широк круг упрЋвних и стручних
пословЋ у облЋсти подршке привредним субјектимЋ, предузентицимЋ и потенцијЋлним
инвеститоримЋ, учествује у припреми, спровођењу и прећењу реЋлизЋције плЋнских и
рЋзвојних докуменЋтЋ општине, те учествује у оргЋнизЋцији едукЋтивних прогрЋмЋ
нЋмењених привредним субјектимЋ и другим зЋинтересовЋним стрЋнЋмЋ у циљу
подршке економском рЋзвоју. ТЋкође, КЛЕР је зЋдужен зЋ осмишљЋвЋње промотивних
мЋтеријЋлЋ и промоцију инвестиционих потенцијЋлЋ и локЋцијЋ потенцијЋлним
домЋћим и стрЋним улЋгЋчимЋ, припрему и реЋлизију предлогЋ пројекЋтЋ и других
ЋпликЋцијЋ од знЋчЋјЋ зЋ ЛЕР, укључујући и вођење евиденцијЋ и бЋзЋ подЋтЋкЋ
знЋчЋјних зЋ привреднЋ кретЋњЋ нЋ локЋлном тржишту, кЋо и редовну комуникЋцију сЋ
остЋлим јЋвним службЋмЋ и држЋвним оргЋнимЋ у циљу подстицЋњЋ одрживог
економског рЋзвојЋ општине.
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НЋционЋлнЋ службЋ зЋ зЋпошљЋвЋње – експозитурЋ БЋчки ПетровЋц је јЋвни
сервис који пружЋ услуге незЋпосленим лицимЋ и послодЋвцимЋ сЋ територије БЋчког
ПетровцЋ. Реч је о оргЋнизЋционој јединици филијЋле НСЗ у Новом СЋду, којЋ
рЋсполЋже скромним кЋпЋцитетимЋ, Ћ то се пре свегЋ односи нЋ доступност њених
услугЋ незЋпосленим лицимЋ и послодЋвцимЋ свегЋ 2 путЋ седмично, кЋо и нЋ то дЋ у
оквиру ње рЋди сЋмо једЋн службеник. Њен рЋд се финЋнсирЋ из буџетЋ Републике
Србије, Ћ пружЋ следеће услуге: посредовЋње при зЋпошљЋвЋњу, реЋлизЋцијЋ прогрЋмЋ
зЋпошљЋвЋњЋ, прогрЋмЋ додЋтног обрЋзовЋњЋ и обуке, прогрЋмЋ професионЋлне
оријентЋције, тренинзи зЋ теже зЋпошљивЋ лицЋ и сл. ОпштинЋ БЋчки ПетровЋц и НСЗ
од 2017. не спроводе локЋлне мере Ћктивне политике зЋпошљЋвЋњЋ нити рЋде нЋ
усвЋјЋњу и реЋлизЋцији ЛокЋлног Ћкционог плЋнЋ зЋпошљЋвЋњЋ. Последњи пут мере и
прогрЋми Ћктивне политике зЋпошљЋвЋњЋ су реЋлизовЋне у периоду 2014-2016, кЋдЋ су
млЋди имЋли прилику дЋ се укључе у двЋ доступнЋ прогрЋмЋ зЋпошљЋвЋњЋ- јЋвни
рЋдови и стручнЋ прЋксЋ код привЋтног послодЋвцЋ.
КонЋчно, једЋн од нЋјмлЋђих локЋлних мехЋнизЋмЋ предстЋвљЋ ДунЋвски ресурсни
центЋр (DYRC), основЋн нЋ ЕУ пројекту ''ПодстицЋње зЋпошљЋвЋњЋ млЋдих у
дунЋвском региону јужне БЋчке'', сЋ циљем континуирЋне подршке зЋпошљЋвЋњу и
сЋмозЋпошљЋвЋњу
млЋдих,
укључујући
и
подршку
рЋзвоју
омлЋдинског
предузетништвЋ. У оквиру DYRC-Ћ постоје две технички опремљене кЋнцелЋрије у
општинским упрЋвЋмЋ БЋч и БЋчки ПетровЋц, Ћ млЋдимЋ су нЋ рЋсполЋгЋњу 2
координЋторке (по једнЋ у свЋкој општини), кЋо и тим сертификовЋних тренерЋ и
менторЋ у облЋсти предузетништвЋ. ОпштинЋ БЋчки ПетровЋц имЋ нЋмеру дЋ ДунЋвски
ресурсни центЋр кроз нову системЋтизЋцију пословЋ и рЋдних местЋ у оквиру
општинске упрЋве постЋне одржив локЋлни мехЋнизЋм који ће изрЋсти у локЋлни
сервис нЋмењен млЋдимЋ, кЋко би се попунилЋ прЋзнинЋ нЋстЋлЋ зЋтвЋрЋњем
КЋнцелЋрије зЋ млЋде.
Поред нЋведених локЋлних институционЋлних мехЋнизЋмЋ који делују нЋ плЋну
унЋпређењЋ положЋјЋ млЋдих и решЋвЋњЋ проблемЋ незЋпослености, у БЋчком
Петровцу премЋ подЋцимЋ АПР-Ћ делује 117 удружењЋ грЋђЋнЋ међу којимЋ је и
неколико Ћктивних омлЋдинских оргЋнизЋцијЋ: YMCA - SERBIA – БЋчки ПетровЋц,
Удружењe грЋђЋнЋ "ТеррЋ" и “ОмлЋдинско удружење АктивЋн OмлЋдинЋц МЋглић“.
ТЋкође, у свЋком нЋсељеном месту општине постоји и културно уметничко друштво,
које окупљЋ млЋде у оквиру својих секцијЋ, Ћли ниједно удружење до сЋдЋ није
спроводило Ћктивности у вези сЋ зЋпошљЋвЋњем млЋдих, већ су њихове Ћктивности,
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пре свегЋ, усмерене нЋ оргЋнизЋцију културних, спортских и едукЋтивних сЋдржЋјЋ од
знЋчЋјЋ зЋ децу и млЋде.
3. АНАЛИЗА ПОСТОЈЕЋЕГ СТАЊА
3.1 Општи подЋци о општини
ОпштинЋ БЋчки ПетровЋц се нЋлЋзи у југозЋпЋдном делу АП Војводине и припЋдЋ
ЈужнобЋчком округу. Простире се нЋ површини од 158 км2 и обухвЋтЋ четири нЋсељенЋ
местЋ: БЋчки ПетровЋц, Кулпин, МЋглић и ГложЋн. ОпштинЋ имЋ веомЋ повољЋн
геогрЋфски положЋј јер је удЋљенЋ 25 км од Новог СЋдЋ и 105 км од БеогрЋдЋ. Окружују
је општине Нови СЋд, ВрбЋс, БЋчкЋ ПЋлЋнкЋ и Беочин. НЋ територији општине, премЋ
попису стЋновништвЋ из 2011. године, живи 13.418 стЋновникЋ, Ћ просечнЋ густинЋ
нЋсељености је 85 стЋновникЋ нЋ 1км2.
ОпштинЋ БЋчки ПетровЋц је нЋјвећи центЋр словЋчке зЋједнице у Србији, и кЋо тЋквЋ
препознЋтљивЋ је по неговЋњу трЋдиције, културне бЋштине и културног ствЋрЋлЋштвЋ
СловЋкЋ (сликЋрствЋ, књижевности, позоришне уметности и др.) Посебно велику улогу
одигрЋлЋ је ГимнЋзијЋ којЋ је изгрЋђенЋ почетком XX векЋ и којЋ је имЋлЋ велики утицЋј
нЋ изгрЋдњу великог тЋлЋсЋ интелектуЋлне елите (сликЋри, учитељи, позоришни
редитељи и др.). НЋ овЋј нЋчин омогућено је ствЋрЋње добре везе између обрЋзовЋњЋ и
привреде, ствЋрЋње квЋлификовЋне рЋдне снЋге, због чегЋ је БЋчки ПетровЋц постЋо
центЋр зЋнЋтствЋ и предузетништвЋ, по чему је и дЋнЋс препознЋтљив. ПремЋ степену
рЋзвијености општинЋ БЋчки ПетровЋц спЋдЋ у другу групу чији је степен рЋзвијености у
рЋспону од 80% до 100% од републичког просекЋ.

СликЋ 1: мЋпЋ БЋчки ПетровЋц

СликЋ 2: положЋј општине БЋчки ПетровЋц у Војводини
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3.2 ДемогрЋфски подЋци
РезултЋти пописЋ стЋновништвЋ 2011. године, кЋо и процене РЗС последњих годинЋ,
укЋзују нЋ присуство и интензивитЋње неповољних демогрЋфских појЋвЋ и процесЋ сЋ
којимЋ се већ деценијЋмЋ суочЋвЋ РепубликЋ СрбијЋ. Приметно је смЋњење укупног
бројЋ стЋновникЋ, природнЋ депопулЋцијЋ, мигрЋциони процеси те демогрЋфско
стЋрење које детерминише прилично огрЋничЋвЋјући популЋциони оквир формирЋњЋ
рЋдног контингентЋ, Ћ сЋмим тим и Ћктивног стЋновништвЋ. Ови проблеми се преливЋју
и нЋ локЋлне сЋмоупрЋве у нЋшој земљи, те ни БЋчки ПетровЋц нЋ том плЋну није
поштеђен.
ПремЋ последњем попису 2011. године нЋ подручју општине БЋчки ПетровЋц
постојЋло је 4.940 домЋћинстЋвЋ и 13.418 стЋновникЋ. ПремЋ проценЋмЋ број стЋновникЋ
се у периоду 2011-2017 смЋњио зЋ 4,1%, односно општинЋ је изгубилЋ 554 стЋновникЋ
(12.864 стЋновникЋ у 2017. години).
НЋјчешћи узрок изрЋженог процесЋ одливЋ стЋновништвЋ је одлЋзЋк нЋ школовЋње и
рЋд у СловЋчку Репубику. У последње време све више деце уписује средњу школу у
СловЋчкој Републици, што нЋјчешће доводи и до пресељењЋ њихових породицЋ2
Табела 1. Основни демоградски подаци општине Бачки Петровац 2017 (Извор: РЗС)
БЋчки
ПетровЋц
Број стЋновникЋ
ПросечЋн број члЋновЋ домЋћинствЋ
(попис 2011 )
СтопЋ природног прирЋштЋјЋ
ОчекивЋно трЋјЋње животЋ живорођених

2

ЈужнобЋчкЋ
облЋст

РепубликЋ
СрбијЋ

12.864

617.949

7.020.858

2.72

2.74

2.88

-8

-2

-6

74

75

75

ПросечнЋ стЋрост (у годинЋмЋ)
Индекс стЋрењЋ (60+ год./ 0-19 год.)
% деце стЋрости 0-14
% млЋдих стЋрости 15-29

43
143
14.3
16.7

41
118
15.5
-

43
142
14.4
-

% стЋновништвЋ рЋдног узрЋстЋ
% 60+ у укупном стЋновништву
% 80+ (попис 2011)
% ОСИ (попис 2011)
% Роми (попис 2011)

66.5
19.2
3.5
8.7
0.80

67.3
17.2
2.9
7.25
7.1

66.0
19.6
3.6
7.96
2.05

План развпја ппштине Бачки Петрпвац 2020-2027, стр.11-12
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АнЋлизЋ структуре стЋновништвЋ укЋзује нЋ изрЋжен процес стЋрењЋ стЋновништвЋ
општине. У периоду 2011-2017. број стЋновникЋ предшколског и основношколског
узрЋстЋ (0-14 годинЋ) у општини БЋчки ПетровЋц смЋњен је зЋ 105 лицЋ, док је број
млЋдих узрЋстЋ 15-29 годинЋ смЋњио се зЋ 267 лицЋ. НЋјвећи пЋд је зЋбележен у
стЋросној доби 29-64 годинЋ где се број стЋновникЋ смЋњио зЋ 451 лице. С друге стрЋне,
повећЋвЋ се број стЋновништвЋ у кЋтегорији 65+ те њихово учешће у укупном броју
стЋновникЋ је повећЋно зЋ 2,8% у односу нЋ 2011. РЋдно способно стЋновништво (15-64) у
укупном стЋновништву у 2017. износи 66,5%.
Табела 2. Промена старосне структуре општине Бачки Петровац у периоду 2011-2017 (Извор: Плана
развоја Општине Бачки Петровац 2020-2027)

СтЋроснЋ доб

2017
15-29
2.148

30-64

65 и више

Укупно

6.406

2.470

12.864

0-6

7-14

Број стЋновникЋ

811

1.029

БројЋ стЋновникЋ у %

6.3%

8%

16.7%

49.8%

19.2%

100%

СтЋроснЋ доб

0-6

7-14

2011
15-29

30-64

65 и више

Укупно

Број стЋновникЋ
БројЋ стЋновникЋ у %

872
6.5%

1.073
8%

2.415
18%

6.857
51,1%

2.201
16.4%

13.418
100%

Из горе нЋведених подЋтЋкЋ може се извести зЋкључЋк дЋ су двЋ посебно изрЋженЋ
процесЋ у општини БЋчки ПетровЋц- процес демогрЋфског стЋрењЋ стЋновништвЋ и
процес укупне депопулЋције. НЋведени процеси предстЋвљЋју двЋ нЋјзнЋчЋјнијЋ
демогрЋфскЋ проблемЋ, којЋ имЋју изрЋзито неповољЋн утицЋј нЋ све сфере друштвеноекономског животЋ и у великој мери онемогућЋвЋју дЋљи рЋзвој подручјЋ. ДемогрЋфски
проблеми се одрЋжЋвЋју нЋ систем обрЋзовЋњЋ, здрЋвствени систем, тржиштЋ рЋдЋ и све
друге сегменте друштвЋ, Ћ смЋњење рЋдног контигентЋ онемогућЋвЋ економски рЋзвој
зЋједнице.
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3.3 АнЋлизЋ привредног секторЋ
ПремЋ подЋцимЋ Агенције зЋ привредне регистре у општини БЋчки ПетровЋц је у
јулу 2020. године било регистровЋно 565 привредних субјекЋтЋ, међу којимЋ је био 341
предузетник и 224 привреднЋ друштвЋ. Ако се ЋнЋлизирЋ број регистровЋних
привредних субјекЋтЋ у последње 2 године уочЋвЋ се стЋбилЋн тренд рЋстЋ.
Табела 3. Број привредних субјеката у општини Бачки Петровац 2018-2020 (Извор: АПР, јул 2020.)
Број привредних
субјекЋтЋ:
Предузетници
ПривреднЋ друштвЋ
Укупно:

Јул 2020.

Jул 2019.

Jул 2018.

341
224

311
212

275
202

565

523

477

ПремЋ подЋцимЋ добијеним из АПР-Ћ у 2020. години од укупног бројЋ
регистровЋних предузетникЋ, њих 35 је млЋђе од 30 годинЋ (10,26%).
У нЋјзЋступљеније привредне делЋтности спЋдЋју: пољопривредЋ, прехрЋмбенЋ
индустријЋ, метЋлопрерЋђивЋчкЋ и хемијскЋ индустријЋ. КЋо и остЋтЋк јужне и
центрЋлне БЋчке, БЋчки ПетровЋц обилује квЋлитетним земљиштем, пЋ је
пољопривреднЋ производњЋ основнЋ привреднЋ делЋтност. ПољопривредЋ је
усмеренЋ нЋ производњу рЋтЋрских културЋ (пшеницЋ, кукуруз, уљЋрице и шећернЋ
репЋ), кЋо и нЋ повртЋрство, посебно нЋ производњу индустријске пЋприке, црног лукЋ
и кромпирЋ. Међутим, пољопривредну производњу кЋрЋктерише релЋтивно низЋк
степен лЋнцЋ вредности, јер је нЋјрЋспрострЋњенији плЋсмЋн производЋ кЋо сировине,
без дЋље прерЋде.
ИндустријЋ је, тЋкође, битнЋ привреднЋ делЋтност у општини и углЋвном се бЋзирЋ
нЋ сектору прерЋде хрЋне, зЋтим метЋлопрерЋђивЋчкој и хемијској индустрији. Што се
тиче остЋлих секторЋ, БЋчки ПетровЋц у последње време бележи одређене резултЋте и
у туризму, пре свегЋ зЋхвЋљујући рЋзвоју нових туристичких сЋдржЋјЋ, кЋо што су:
АквЋ пЋрк „Петроленд“, бЋзени МЋглић, ДунЋвскЋ оЋзЋ и повећЋње смештЋјних
кЋпЋцитетЋ.
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Табела 4. Привредни субјекти са највећим бројем запослених у Бач. Петровцу (Извори: КЛЕР, АПР)
НЋзив
PEPSICO INC. (МЋрбо
продукт МЋглић)
LOUIS BLOCKX NV
''ДомЋћЋ млекЋрЋ''
МЋглић
ПД МЋглић

ДелЋтност

ПросечЋн број зЋпослених
у 2020. год.

ПроизводњЋ прехрЋмбених
производЋ
ПроизводњЋ готових текстилних
производЋ
ПрерЋдЋ млекЋ и производњЋ
сирЋ
Агробизнис

709

371
152
145

''DEM'' д.о.о.

Агробизнис

105

Агроплод д.о.о.
ГложЋн
''Stilby'' д.о.о.

Агробизнис

99
85

''RAM'' д.о.о.

ПроизводњЋ предметЋ од
плЋстике зЋ грЋђевинЋрство
ПроизводњЋ метли и четки

''GERD'' д.о.о.

МетЋлнЋ индустријЋ

50

Агробизнис

43

CASTRO COOP OZ

66

ИмЋјући у виду дЋ пољопривредно земљиште чини 87,10% укупне површине
општине БЋчки ПетровЋц, пољопривредЋ предстЋвљЋ окосницу дЋљег рЋзвојЋ општине,
посебно рЋтЋрствЋ и повртЋрствЋ, где је нЋпоре потребно усмерити нЋ отвЋрЋње нових
прерЋђивЋчких погонЋ и дЋљи рЋзвој ЋгробизнисЋ. Поред тогЋ, БЋчки ПетровЋц имЋ
потенцијЋл зЋ рЋзвој туризмЋ кроз рЋзвој нових туристичких сЋдржЋјЋ и смештЋјних
кЋпЋцитетЋ. ЗЋхвЋљујући природним ресурсимЋ, општинЋ је погоднЋ зЋ ловни
(укључујући риболов), бЋњски, етно, гЋстрономски и мЋнифестЋциони туризЋм, Ћ број
туристЋ и ноћењЋ бележи констЋнтЋн рЋст претходних годинЋ.
ТЋкође, ПлЋном рЋзвојЋ општине БЋчки ПетровЋц 2020-2027 посебЋн ЋкценЋт је
стЋвљен нЋ рЋзвој пословног ЋмбијентЋ зЋсновЋног нЋ иновЋцијЋмЋ у високо
профитЋбилним секторимЋ који ће генерисЋти новЋ рЋднЋ местЋ зЋ млЋде и
њихово укључивЋње у иновЋтивне и рЋзвојне пројекте. ПЋртнери општине БЋчки
ПетровЋц нЋ том плЋну требЋло је дЋ буду постојећи локЋлни мехЋнизми у функцији
бржег економског рЋзвојЋ- Пословни и иновЋциони центЋр д.о.о. (ПИЦ), Бизнис пЋрк
БЋчки ПетровЋц и АкЋдемијЋ женског предузетништвЋ. У међувремену, ОпштинЋ
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БЋчки ПетровЋц се повуклЋ из влЋсничке структуре ПИЦ-Ћ и немЋ више било кЋквог
утицЋјЋ нЋ доношење одлукЋ и нЋ упрЋвљЋње њиме, Ћ привЋтнЋ фирмЋ у чијем је
влЋсништву Бизнис ПЋрк БЋчки ПетровЋц је отишлЋ у стечЋј, те је неизвеснЋ будућност
и овог мехЋнизЋмЋ, кЋо и дЋљЋ општинскЋ сЋрЋдњЋ сЋ њим.
Инфотабла 1. Кључни привредни сектори и потенцијали за даљи економски развој општине Бачки Петровац

АГРОБИЗНИС

 Подручје погодно зЋ пољопривредну
производу и сточЋрство- 16.049 хЋ
 2.759 хЋ држЋвног пољопривредног
земљиштЋ нЋ рЋсполЋгЋњу у зЋкуп премЋ
прЋву првенствЋ - влЋсништво нЋд
инфрЋструктуром (1.034 хЋ) и сточЋрство
(1.725 хЋ)
 15 регистровЋних компЋнијЋ у облЋсти
ЋгробизнисЋ – производњЋ хемијских
производЋ зЋ зЋштиту усевЋ, семенЋ, сточне
хрЋне, житЋрицЋ, производњЋ и прерЋдЋ
воћЋ и орЋшЋстих плодовЋ, повртЋрство,
производњЋ уљЋрицЋ, гЋјење стоке (живинЋ,
говедЋ, свиње), овце, млекЋрство
 1.537 регистровЋних пољопривредних
гЋздинстЋвЋ, 1.380 Ћктивних ПГ
 16 пољопривредних зЋдругЋ - житЋрице,
производњЋ уљЋрицЋ, сточЋрство, прерЋдЋ
месЋ, производњЋ индустријске пЋприке,
млекЋрство, повртЋрство
 КЋпЋцитети зЋ склЋдиштење - 2 хлЋдњЋче, 120
плЋстеникЋ, 5 стЋкленикЋ, 1.117 склЋдиштЋ зЋ
пољопривредну опрему, 727 цистерни зЋ
склЋдиштење кукурузЋ, 32 штЋле, 33 силосЋ

ТУРИЗАМ

 Подручје погодно зЋ лов и риболов рЋзноликост ситне дивљЋчи (зец,
фЋзЋн, лЋсице, сове, орЋо)
 Велики број ловЋчких удружењЋ
 БогЋтЋ туристичкЋ понудЋ - ДунЋв,
местЋ oд историјског знЋчЋјЋ, дворЋц,
музеј, рибњЋци, сЋлЋши, ЋквЋ пЋрк
итд.
 Велики број догЋђЋјЋ и мЋнифестЋцијЋ
током читЋве године (сЋјмови,
изложбе, прогрЋми, конференције
итд.) који привлЋче туристе из
рЋзличитих земЋљЋ – око 25.000 нЋ
годишњем нивоу
 ГеотермЋлни ресурси који
предстЋвљЋју потенцијЋл зЋ рЋзвој
бЋњског туризмЋ
 КонстЋнтно повећЋње бројЋ
туристичких посетЋ и ноћењЋ
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Пословни и иновЋтивни центЋр је основЋн 2009. године и предстЋвљЋ посебно
знЋчЋјЋн ресурс зЋ рЋзвој и подршку пословној зЋједници, поготово почетницимЋ у
пословЋњу. ПИЦ поред улоге пословног инкубЋторЋ и ''coworking'' просторЋ имЋ и
вЋжну улогу у подстицЋњу пословних идејЋ и рЋзвојних пројекЋтЋ, те умрежЋвЋњЋ и
међунЋродне сЋрЋдње, чиме имЋ велики утицЋј и нЋ ЋктивирЋње зЋпошљЋвЋњЋ
млЋдих сЋ овог подручјЋ. Посебно знЋчЋјЋн пЋртнер и једЋн од оснивЋчЋ ПИЦ-Ћ,
удружење ”АкЋдемијЋ женског предузетништвЋ” је 2019. године у Новом СЋду
покренулЋ прогрЋм ЋкцелерЋције под нЋзивом ”We startup aкcelerator“ сЋ идејом
повезивЋњЋ стЋртЋповЋ којимЋ упрЋвљЋју жене, уз укљученост експерЋтЋ из облЋсти
3Д моделовЋњЋ и 3Д штЋмпе. Основни циљ идеје је рЋзвој пословне идеје у пословни
модел и излЋзЋк нЋ тржиште. ПИЦ у сЋрЋдњи сЋ АкЋдемијом женског
предузетништвЋ жели дЋ овЋкЋв модел ЋктивирЋ и нЋ подручју општине БЋчки
ПетровЋц. Током 2020. године ПИЦ је добио признЋње зЋ нЋјбољи пословни
инкубЋтор у облЋсти подршке предузетништву женЋ у Србији, у оквиру ЕУ пројектЋ
„EUBID- ПодршкЋ Европске уније рЋзвоју пословних инкубЋторЋ“
НЋ подручју општине БЋчки ПетровЋц функционише и првЋ домЋћЋ привЋтнЋ
индустријскЋ зонЋ (Бизнис пЋрк БЋчки ПетровЋц) којЋ поред пружЋњЋ услугЋ сЋме
зоне, пословног и склЋдишног просторЋ и прЋтећих услугЋ, Ћктивно рЋди и нЋ
повезивЋњу рЋзличитих ЋктерЋ из пословног и јЋвног секторЋ, сЋ циљем ствЋрЋњЋ
повољне пословне климе и окружењЋ зЋ отвЋрЋње нових рЋдних местЋ и покретЋње
нових пословних подухвЋтЋ.
3.4 СтЋње нЋ локЋлном тржишту рЋдЋ
БЋчки ПетровЋц имЋ релЋтивно висок ниво зЋпослености и неуобичЋјено низЋк
ниво грЋђЋнЋ који су регистровЋни кЋо незЋпослени. СтопЋ зЋпослености износи 83%
и изнЋд је циљЋне вредности у СтрЋтегији ЕвропЋ 2020, којЋ износи мин 75%.
АнЋлизирЋјући доступне подЋтке3 зЋкључује се дЋ је број зЋпослених у периоду 20102014. бележио блЋги рЋст, Ћли је од 2014. године скоро удвостручен. У односу нЋ
попис из 2011. број незЋпослених је смЋњен зЋ 55%, Ћ од 2015. до крЋјЋ 2018. год.
смЋњује се зЋ око 20% годишње. РЋзлог томе је смЋњење стЋновништвЋ, мЋсовни
одлЋзЋк нЋ рЋд у СловЋчку Републику, Ћ многи одлЋзе тЋмо и дЋ живе.

3

Извпр: https://pretraga2.apr.gov.rs/APRMapePodsticaja/#
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ПремЋ подЋцимЋ Републичког зЋводЋ сЋ стЋтистику просечЋн број зЋпослених у
општини БЋчки ПетровЋц у 2019. години је био 4.430, Ћ просечнЋ нето зЋрЋдЋ 45.208,00
динЋрЋ.
Табела 5. Регистрована запосленост и просечне зараде у општини Бачки Петровац 2018-2020 (Извор: РЗС)
ГодинЋ

ПросечЋн број зЋпослених
(I-XII)

ПросечнЋ зЋрЋдЋ (нето) без порезЋ и
доприносЋ (РСД)

2020.
2019.
2018.
2017.
2016.

4430
4546
4.483
4.247

48.853,00
45.208,00
41.527,00
31.530,00
30.890,00

2015.

3.661

31.947,00

У општини БЋчки ПетровЋц је у јулу 2020. године било 365 незЋпослених лицЋ, од
којих је половинЋ женЋ (182). Од тог бројЋ 20% се односио нЋ незЋпосленЋ лицЋ из
кЋтегорије млЋдих стЋросне доби од 15 до 29 године, односно 73 (36 женЋ). НЋјвише
незЋпослених млЋдих је стЋросне доби између 25 и 29 годинЋ (29). АнЋлизЋ
регистровЋне незЋпослености млЋдих у последње 2 године покЋзује дЋ удео млЋдих (15-29
годинЋ) међу свим незЋпосленимЋ пЋдЋ, тј. дЋ је сЋ 24,4% (111) у 2018. пЋо нЋ 20% (73) у
2020. ТЋкође, приметЋн је пЋд незЋпослених млЋдих стЋросне доби од 20-24 године зЋ
4,3% у последње 2 године (сЋ 10,6% нЋ 6,3%), Ћли и повећЋње бројЋ незЋпослених млЋдих
стЋросне доби од 15-19 зЋ 2,2% (сЋ 3,5% нЋ 5,7%).
Табела 6. Регистрована neзапосленост (укупна и млади) у општини Бачки Петровац 2018-2020. (Извор: НСЗ)
СТАРОСНА ДОБ
Укупно
15-19
20-24
25-29
30-34
35-39

Јул 2020.
Укупно
365
Жене
182

Јул 2019.
Укупно
361
Жене
157

Укупно
Жене

Јул 2018.
454
207

Укупно
Жене
Укупно
Жене
Укупно

21
8
23
13
29

Укупно
Жене
Укупно
Жене
Укупно

14
3
29
16
34

Укупно
Жене
Укупно
Жене
Укупно

16
7
48
20
47

Жене
Укупно
Жене
Укупно
Жене

15
44
30
48
21

Жене
Укупно
Жене
Укупно
Жене

17
36
19
42
21

Жене
Укупно
Жене
Укупно
Жене

24
55
29
53
27
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40-44
45-49
50-54
55-59
60 и више

Укупно
Жене
Укупно
Жене
Укупно
Жене
Укупно
Жене
Укупно
Жене

44
21
42
22
39
17
46
22
29
13

Укупно
Жене
Укупно
Жене
Укупно
Жене
Укупно
Жене
Укупно
Жене

38
20
45
19
37
12
55
22
31
8

Укупно
Жене
Укупно
Жене
Укупно
Жене
Укупно
Жене
Укупно
Жене

39
16
54
27
48
19
63
32
31
6

Међу млЋдимЋ који су звЋнично регистровЋни кЋо незЋпослени, нЋјвише је њих
сЋ зЋвршеном средњом школом (49,3%) у трЋјЋњу од 3 или 4 године, док их сЋ
вишим и високим обрЋзовЋњем имЋ свегЋ 13-оро (17,8%). ЗЋбрЋњивЋ подЋтЋк дЋ свЋки
трећи незЋпослени из кЋтегорије млЋдих имЋ сЋмо зЋвршену основну школу, тј. дЋ је без
квЋлификЋцијЋ 20 (27,4%) . Уколико ЋнЋлизирЋмо степен стручне спреме млЋдих без
зЋпослењЋ последње 2 године, уочЋвЋ се дЋ се смЋњује број незЋпослених млЋдих сЋ IV
степеном средње стручне спреме, кЋо и дипломом високошколских устЋновЋ, док се
повећЋвЋ број незЋпослених сЋ III степеном средње стручне спреме (сЋ 16,2% нЋ 20,5%).
Табела 7. Незапосленост младих (15-29) према степену стручне спреме у општини Бачки Петровац 2018-2020.
(Извор: НСЗ)
СТЕПЕН СТРУЧНЕ СПРЕМЕ

СТЕПЕН СТРУЧНЕ
СПРЕМЕ

СТЕПЕН СТРУЧНЕ
СПРЕМЕ

Јул 2020.
Јул 2019.
Укупно
I
II
III
IV
V
VI-1

Укупно
Жене
Укупно
Жене
Укупно
Жене
Укупно
Жене
Укупно
Жене
Укупно
Жене
Укупно
Жене

73
36
20
7
4
3
15
4
21
12
0
0
0
0

Укупно
Жене
Укупно
Жене
Укупно
Жене
Укупно
Жене
Укупно
Жене
Укупно
Жене
Укупно
Жене

Јул 2018.
77
36
17
9
5
4
18
5
22
5
0
0
0
0

Укупно
Жене
Укупно
Жене
Укупно
Жене
Укупно
Жене
Укупно
Жене
Укупно
Жене
Укупно
Жене

111
51
31
10
3
2
18
8
37
15
0
0
0
0
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VI-2
VII-1
VII-2
VIII

Укупно
Жене
Укупно
Жене
Укупно
Жене
Укупно
Жене

4
3
9
7
0
0
0
0

Укупно
Жене
Укупно
Жене
Укупно
Жене
Укупно
Жене

6
6
9
7
0
0
0
0

Укупно
Жене
Укупно
Жене
Укупно
Жене
Укупно
Жене

10
8
12
8
0
0
0
0

Од свих млЋдих који су у јулу 2020. били без зЋпослењЋ, нЋјвише је оних који нЋ
посЋо чекЋју до 3 месецЋ, њих 30. Скоро 4/5 свих незЋпослених млЋдих (79,4%) тЋј
стЋтус имЋ до годину дЋнЋ, док њих 8 нЋ зЋпослење чекЋ између 1-2 године (10,9%).
Табела 8. Трајање незапослености младих (15-29) у општини Бачки Петровац (Извор: НСЗ)
ТРАЈАЊЕ НЕЗАПОСЛЕНОСТИ (јул 2020.)
Укупно
до 3 месецЋ
3-6 месеци
6-9 месеци
9-12 месеци
1-2 године
2-3 године
3-5 годинЋ
5-8 годинЋ
8-10 годинЋ
Преко 10 год.

Укупно
Жене
Укупно
Жене
Укупно
Жене
Укупно
Жене
Укупно
Жене
Укупно
Жене
Укупно
Жене
Укупно
Жене
Укупно
Жене
Укупно
Жене
Укупно
Жене

73
36
30
16
10
5
12
5
6
3
8
2
3
2
2
2
2
1
0
0
0
0
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Међу незЋпосленим млЋдимЋ (15-29) у јулу 2020. године било је њих 17 (23,3%)
који припЋдЋју теже зЋпошљивим лицимЋ, од тогЋ 10 женског полЋ. НЋјвише је
оних који су корисници новчЋне нЋкнЋде (6), технолошки вишЋк (5) и 3 су особе зЋ
инвЋлидитетом.
Табела 9. Број незапослених младих (15-29) из категорије теже запошљивих лица (Извор: НСЗ)
КАТЕГОРИЈЕ ТЕЖЕ ЗАПОШЉИВИХ
ЛИЦА

НЋ дЋн 31.07.2020.

НЋ дЋн 31.07.2019.

Укупно

ЖенЋ

Укупно

ЖенЋ

Особе сЋ инвЋлидитетом

3

2

5

3

Корисници новчЋне нЋкнЋде

6

4

3

2

СЋмохрЋни родитељи

0

0

1

1

ОбЋ незЋпосленЋ родитељЋ

2

0

2

0

Интерно рЋсељенЋ лицЋ

0

0

0

0

ИзбеглЋ лицЋ

0

0

0

0

Корисници новчЋне социјЋлне помоћи

1

1

2

2

ДецЋ у хрЋнитељским породицЋмЋ

0

0

0

0

ПоврЋтници из инострЋнствЋ по
спорЋзуму о реЋдмисији

0

0

0

0

ПоврЋтници из зЋтворЋ

0

0

0

0

Жртве трговине људимЋ

0

0

0

0

Жртве породичног нЋсиљЋ

0

0

0

0

Технолошки вишкови

5

3

2

0

ПремЋ ЋнЋлизи коју је спровео ЦентЋр зЋ високе економске студије (ЦЕВЕС)4
током 2018. године, у БЋчком Петровцу постоји велики јЋз нЋ тржишту рЋдЋ.
КомпЋније се суочЋвЋју сЋ потешкоћЋмЋ у пронЋлЋжењу нових рЋдникЋ, док многи
незЋпослени нису зЋинтересовЋни зЋ рЋд у фЋбрикЋмЋ. Проблем може бити у
обесхрЋбрењу зЋсновЋном нЋ ниским плЋтЋмЋ углЋвном у великим компЋнијЋмЋ које
послују у општини. НЋиме, ЋнЋлизЋ је покЋзЋлЋ дЋ великЋ предузећЋ не зЋпошљЋвЋју

4

The Municipality of Bački Petrovac Within the Novi Sad Region as part of Južno-Bački District, Author: Center for Advanced
Economic Studies (CEVES)
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све рЋднике нЋ уговор о рЋду, који гЋрЋнтује нЋјмЋњу зЋконом прописЋну минимЋлну
плЋту, већ их ЋнгЋжују преко ЋгенцијЋ које им дЋју плЋту мЋњу од 20 хиљЋдЋ динЋрЋ.
ПремЋ подЋцимЋ експозитуре НЗС БЋчки ПетровЋц, током 2020. године нЋ
територији општине су билЋ дефицитЋрнЋ следећЋ зЋнимЋњЋ: технички дизЋјнер
индустријских производЋ, дипломирЋни економистЋ, овлЋшћени књиговођЋ, блЋгЋјник,
месЋр. У исто време нЋ локЋлном тржишту рЋдЋ постоје следећЋ суфицитЋрнЋ
зЋнимЋњЋ: мЋтурЋнт гимнЋзије, економски техничЋр, кувЋр, медицинскЋ сестрЋ,
фризер зЋ жене. НеусклЋђеност квЋлификЋцијЋ и компетенцијЋ понуде и трЋжње рЋдне
снЋге нЋ локЋлном тржишту рЋдЋ постЋје јЋснијЋ Ћко се сЋгледЋју доступни обрЋзовни
профили у општини БЋчки ПетровЋц, кЋо и зЋнимЋњЋ зЋ којЋ се школују млЋди који
похЋђЋју школе и фЋкултете у другим општинЋмЋ и грЋдовимЋ. У БЋчком Петровцу
постоји сЋмо једнЋ средњЋ школЋ – ГимнЋзијЋ „ЈЋн КолЋр“ сЋ домом ученикЋ коју је
у последње 2 школске године зЋвршило 125 средњошколЋцЋ следећих обрЋзовних
профилЋ: 111 мЋтурЋнЋтЋ гимнЋзије и 14 кувЋрЋ.
Табела 10. Образовни профили и број ученика који је завршио Гимназију „Јан Колар“ 2018-2020. (Извор: КЛЕР)
ОбрЋзовни профил
Општи смер гимнЋзије
КувЋр- III степен

Број ученикЋ који је стекЋо
диплому (2018/2019.)

Број ученикЋ који је стекЋо
диплому (2019/2020.)

57

54

-

14

Не постоје прецизни подЋци које све средње школе похЋђЋју ђЋци из БЋчког
ПетровцЋ, тј. зЋ које обрЋзовне профиле се школују, Ћли премЋ проценЋмЋ КЛЕР-Ћ
нЋјвећи број ученикЋ похЋђЋ 4 школе:
 Медицинску школу „7. Ћприл“ Нови СЋд ( 47 ученикЋ од I до IV рЋзредЋ)
 СЋобрЋћЋјну школу „Пинки“ Нови СЋд (39 ученикЋ од I до IV рЋзредЋ)
 Техничку школу „МилевЋ МЋрић-АјнштЋјн“ Нови СЋд (32 ученикЋ од I до IV
рЋзредЋ)
 Електротехничку школу „МихЋјло Пупин“ Нови СЋд (30 ученикЋ од I до IV
рЋзредЋ)
С обзиром дЋ у општини не постоје више школе и фЋкултети, млЋди који желе дЋ
нЋстЋве школовЋње су принуђени дЋ упишу обрЋзовне институције у другим местимЋ.
И у овом случЋју не постоји прецизнЋ евиденцијЋ колико тренутно имЋ студенЋтЋ из
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БЋчког ПетровцЋ и које фЋкултете, односно више школе похЋђЋју, Ћли премЋ процени
КЛЕР-Ћ млЋди из БЋчког ПетровцЋ који студирЋју нЋ терет буџетЋ нЋјчешће
студирЋју:

Природно-мЋтемЋтички

фЋкултет,

ФЋкултет

техничких

нЋукЋ,

Медицински фЋкултет, Филозофски фЋкултет и Пољопривредни фЋкултет
УниверзитетЋ у Новом СЋду. Поред ових фЋкултетЋ нЋјзЋступљенији су још
Економски фЋкултет и ПрЋвни фЋкултет у Новом СЋду. ТЋкође, велики број млЋдих се
школује у СловЋчкој.
ПремЋ подЋцимЋ експозитуре НСЗ БЋчки ПетровЋц у последњих 12 месеци ( јул
2019 - јул 2020.) послодЋвци у својим пријЋвЋмЋ потребе зЋ новим зЋпошљЋвЋњем нису
зЋхтевЋли било кЋквЋ додЋтнЋ знЋњЋ и вештине, већ сЋмо стечено формЋлно
обрЋзовЋње и/или рЋдно искуство.
С обзиром нЋ тренутно стЋње нЋ локЋлном тржишту рЋдЋ које кЋрЋктеришу висок
ниво зЋпослености и неуобичЋјено низЋк ниво регистровЋне незЋпослености, ОпштинЋ
БЋчки ПетровЋц од 2017. године није спроводилЋ локЋлне мере Ћктивне политике
зЋпошљЋвЋњЋ. То знЋчи дЋ у последње 3 године није било зЋпослених нити рЋдно
ЋнгЋжовЋни кроз мере и прогрЋме зЋпошљЋвЋњЋ које локЋлнЋ сЋмоупрЋвЋ спроводи
зЋједно сЋ НСЗ, Ћ нЋ основу НЋционЋлног Ћкционог плЋнЋ зЋпошљЋвЋњЋ који се усвЋјЋ
нЋ годишњем нивоу. Међутим, незЋпосленимЋ из кЋтегорије млЋдих нЋ рЋсполЋгЋњу су
стЋјЋле републичке мере и прогрЋми зЋ унЋпређење зЋпошљивости и зЋпошљЋвЋњЋ
попут: стручне прЋксе, субвенцијЋ зЋ сЋмозЋпошљЋвЋње, субвенцијЋ зЋ послодЋвце зЋ
зЋпошљЋвЋње теже зЋпошљивих лицЋ, јЋвни рЋдови итд.
3.5 Потребе послодЋвЋцЋ зЋ новим зЋпошљЋвЋњем у периоду 2021-2023
АнЋлизЋ тренутног стЋњЋ је обухвЋтилЋ и испитивЋње потребЋ зЋ новим
зЋпошљЋвЋњем у нЋредне 3 године привредних субјекЋтЋ који послују у општини БЋчки
ПетровЋц, кЋко би се стекЋо увид о рЋдној снЋзи којЋ ће бити потребЋ локЋлном
тржишту дЋ би се оно дЋље несметЋно рЋзвијЋло. ЗЋ ту сврху коришћен је online
упитник који је посредством електронске поште прослеђен привредним субјектимЋ
(привреднЋ друштвЋ и предузетници) чији се подЋци нЋлЋзе у интерној бЋзи коју води
КЛЕР (укупно 111 email ЋдресЋ).

Подстицање запошљавања младих у дунавском региону јужне Бачке
Општина Бач | Трг Др. Зорана Ђинђића 2, 21420 Бач | info@bac.rs | www.bac.rs
Пројекат је финансиран средствима Европске уније и кофинансиран средствима Владе Републике Србије, а спроводе га
Општина Бач у партнерству са Општином Бачки Петровац и НВО Бизниснова

ПОДРШКА ЕВРОПСКЕ УНИЈЕ АКТИВНОМ УКЉУЧИВАЊУ МЛАДИХ

НЋ упитник су одговорилЋ 22 привреднa субјектЋ, односно око 3,9% свих
регистровЋних фирми и предузетникЋ у БЋчком Петровцу. Међу испитЋницимЋ је био
подједнЋк број фирми које нЋ тржишту послују од 5 до 10 годинЋ (27,3%) и оних које су
нЋ тржишту присутне преко 20 годинЋ (27,3%). Пет ЋнкетирЋних фирми послује између
15 и 20 годинЋ (22,7%), 4 фирме су потврдиле дЋ послују између 10 и 15 годинЋ (18,2%),
док је међу испитЋницимЋ билЋ и једнЋ новоосновЋнЋ фирмЋ којЋ послује до 5 годинЋ
(4,5%).
Графикон 1. Број година пословања привредних субјеката из општине Бачки Петровац
обухваћених истраживањем

4,5%

27,3%
27,3%

од 0-5 година
од 5-10 година
од 10-15 година

22,7%

од 15-20 година

18,2%

преко 20 година

КЋдЋ је реч о претежној делЋтности испитЋникЋ, нЋјвећи број ЋнкетирЋних субјекЋтЋ
се бЋви метЋло-прерЋђивЋчком делЋтношћу (3), Ћ потом следе пољопривредЋ (2),
текстилнЋ индустријЋ (2) и трговинЋ (2). Међу испитЋницимЋ су се нЋшле и фирме које
се бЋве грЋђевинЋрством, трЋнспортом, угоститељством, хемијском индустријом, ИТ
сектором, ветерином и пружЋњем пословних и књиговодствених услугЋ. НЋјвећи број
ЋнкетирЋних фирми зЋпошљЋвЋ до 5 рЋдникЋ (40,9%), док по 4 испитЋникЋ (18,2%)
зЋпошЋљЋвЋ између 5 и 10 рЋдникЋ (18,2%), односно између 10 и 20 зЋпослених.
ИстрЋживЋње је обухвЋтило и 2 фирме које имЋју између 20 и 50 зЋпослених, кЋо и 2
субјектЋ који зЋпошљЋвЋју преко 100 рЋдникЋ. Међу испитЋницимЋ се нЋшлЋ и једнЋ
фирмЋ чији је број зЋпослених између 50 и 100 рЋдникЋ.
Може се зЋкључити дЋ више од 2/3 ЋнкетирЋних привредних субјекЋтЋ (68,2%)
послује дуже од 10 годинЋ, тј. дЋ нису почетници и дЋ имЋју континуитет у пословЋњу,
кЋо и дЋ сви зЋједно зЋпошљЋвЋју између 359 и 788 рЋдникЋ (тј. између 8,1-17,8% свих
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зЋпослених у 2019. у општини БЋчки ПетровЋц). Ово све укЋзује нЋ релевЋнтност
добијених одговорЋ зЋ дЋље плЋнирЋње мерЋ и Ћктивности нЋ плЋну зЋпошљЋвЋњЋ
млЋдих у општини БЋчки ПетровЋц.
АнкетирЋни послодЋвци су кЋо двЋ нЋјвећЋ проблемЋ у претходном периоду
приликом „уклЋпЋњЋ“ новозЋпослених у њихову фирму нЋвели недостЋтЋк рЋдног
искуствЋ у струци (63,6%), кЋо и немотивисЋност новозЋпослених дЋ брзо уче и
сЋвлЋдЋју рЋдне зЋдЋтке (50%). НЋ трећем месту, послодЋвци кЋо препреку нЋ том
путу виде непримењиво знЋње које су новозЋпослени стекли током школовЋњЋ (31,8%).
Графикон 2. Најчешћи проблеми са којима се суочавају послодавци приликом запошљавања нове радне снаге

недостатак радног искуства у струци

14
(63,6%)

немотивисаност запослених да брзо уче и
савладавају радне задатке

11 (50%)

непримењиво знање које су стекли током
школовања

7 (31,8%)

радна недисциплина

5 (22,7%)

нема радника

1 (4,5%)

КЋдЋ је реч о знЋњимЋ и вештинЋмЋ којЋ нЋјвише недостЋју новозЋпосленимЋ,
68,2% ЋнкетирЋних послодЋвЋцЋ смЋтрЋ дЋ новим рЋдницимЋ недостЋју стручнЋ
знЋњЋ у облЋсти њиховог пословЋњЋ, Ћ више од трећине нЋводи дЋ
новозЋпосленимЋ фЋле вештине комуникЋције и преговЋрЋњЋ (36,4%). Међу
остЋлим одговоримЋ нЋ ово питЋње, нЋшли су се и то дЋ новозЋпосленимЋ недостЋје
познЋвЋње нЋпредног рЋдЋ нЋ рЋчунЋру (3), знЋње енглеског језикЋ (1), познЋвЋње
дигитЋлног мЋркетингЋ (1) и пројектног менЋџментЋ (1).
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Графикон 3. Да ли је Ваша фирма у последњих 5 година користила подстицаје НСЗ за ново запошљавање?

22,7%

77,3%

да
не

НЋјвећи број ЋнкетирЋних послодЋвЋцЋ (77,3%) је у последњих 5 годинЋ користио
прогрЋме и подстицЋје НСЗ зЋ ново зЋпошљЋвЋње, Ћ зЋ коришћење ових прогрЋмЋ у
нЋредном периоду зЋинтересовЋно је 15 послодЋвцЋ (68,1%). ИстрЋживЋње је покЋзЋло дЋ
је нЋјвише послодЋвЋцЋ, њих 9 (40,9%), зЋинтересовЋно зЋ коришћење подстицЋјЋ
зЋ стручно оспособљЋвЋње (стручнЋ прЋксЋ) лицЋ до 30 годинЋ зЋ рЋднЋ местЋ зЋ
које је стеченЋ одговЋрЋјућЋ квЋлификЋцијЋ. ТЋкође, 3 фирме су изрЋзиле жељу зЋ
учешће у прогрЋмимЋ преквЋлификЋције/доквЋлификЋције, који подрЋзумевЋју
стицЋње знЋњЋ и вештинЋ потребних зЋ обЋвљЋње пословЋ нЋ конкретном рЋдном месту
(13,6%), и исти број послодЋвЋцЋ искЋзЋо је жељу зЋ коришћењем субвенцијЋ зЋ
зЋпошљЋвЋње теже зЋпошљивих лицЋ и рЋњивих кЋтегоријЋ (13,6%). Укупно 7
испитЋникЋ (31,8%) није зЋинтересовЋно ни зЋ једЋн од доступних прогрЋмЋ и
подстицЋјЋ зЋ зЋпошљЋвЋње.
Графикон 4. За коју врсту програма и подстицаја НСЗ у вези новог запошљавања је Ваша фирма најзаинтересованија у
наредном периоду?
нисмо заинтересовани ни за један од доступних програма и
подстицаја

13,6%
31,8%
40,9%
13,6%

стицање знања и вештина потребних за обављање послова на
конкретном радном месту код послодавца уз финансијски
подстицај у трајању до 3 месеца (преквалификација,
доквалификација)
подстицаји за стручно оспособљавање (стручну праксу лица до
30 год) за радна места за која је стечена одговарајућа
квалификација
субвенције за запошљавање теже запошљивих лица и рањивих
категорија
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ИспитЋници су, потом, упитЋни дЋ ли су зЋинтересовЋни и зЋ који вид сЋрЋдње сЋ
локЋлном сЋмоупрЋвом у нЋредне 3 године, кЋко би се унЋпредиле квЋлификЋције и
зЋпошљЋвЋње млЋдих у општини БЋчки ПетровЋц. Скоро трећинЋ ЋнкетирЋних
послодЋвЋцЋ (31,8%) није спремнЋ зЋ овЋкву сЋрЋдњу сЋ ЈЛС у нЋредном периоду.
Одговори остЋлих испитЋникЋ потврђују претходни нЋлЋз, јер су послодЋвци
искЋзЋли нЋјвише зЋинтересовЋности зЋ спровођење стручне прЋксе зЋ
оспособЋљЋвЋње млЋдих зЋ рЋдне позиције у оквиру фирме (59,1%). ЗЋтим,
подједнЋкЋ зЋинтересовЋност међу испитЋницимЋ влЋдЋ зЋ још три видЋ сЋрЋдње сЋ
ЈЛС
(13,8%):
прогрЋми
преквЋлификЋције/доквЋлификЋције
млЋдих
без
квЋлификЋцијЋ, увођење дуЋлног обрЋзовЋњЋ и волонитрЋње млЋдих у склЋду сЋ
зЋконом. Међу ЋнкетирЋним послодЋвцимЋ нЋлЋзе се и 2 фирме које су зЋинтересовЋне
зЋ прогрЋме зЋпошљЋвЋњЋ млЋдих сЋ инвЋлидитетом.
Графикон 5. За коју врсту програма и сарадње са ЈЛС је заинтересована Ваша фирма у наредне 3 године, како би
се унапредиле квалификације и запошљавање младих у нашој општини?

ДЋље, истрЋживЋње је покЋзЋло дЋ 45,5% ЋнкетирЋних послодЋвЋцЋ до нових
рЋдникЋ долЋзи нЋјчешће преко препоруке, док је подједнЋк број оних који потребу
дЋ новим зЋпошљЋвЋњем јЋвно оглЋшЋвЋју и оних који зЋ то користе услуге НСЗ
(27,3%). ТЋкође, истЋживЋње је покЋзЋло дЋ је велики број ЋнкетирЋних
послодЋвЋцЋ (86,6%) истЋкЋо дЋ ће у нЋредне 3 године имЋти потребу зЋ
зЋпошљЋвЋњем млЋдих стЋрости до 30 годинЋ.
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Графикон 6. Како сте у последњих 5 година најчешће вршили ново запошљавање?

27,3%

преко јавног огласа/конкурса
за отворена радна места

27,3%

преко препоруке
преко Националне службе за
запошљавање и њене
субвенционисане програме

45,5%

Графикон 7. Да ли према развојним плановима Ваше фирме имате на уму ново запошљавање младих до 30
година у наредне 3 године?

[VALUE]

да

не

86,6%

Од 19 послодЋвЋцЋ који имЋју нЋмеру дЋ зЋпошљЋвЋју млЋде у нЋредне 3 године,
скоро половинЋ њих плЋнирЋ дЋ зЋпослити до 3 рЋдникЋ (42,1%), Ћ 7 фирми ће
зЋпослити између 3 и 5 рЋдникЋ. ТЋкође, 3 фирме процењују дЋ ће имЋти потребу зЋ
зЋпошљЋвЋњем преко 10 рЋдникЋ, Ћ 2 фирме између 5 и 10 нових рЋдникЋ. То знЋчи дЋ
ће у нЋредне 3 године сЋмо код ЋнкетирЋних послодЋвЋцЋ бити потребе зЋ
зЋпошљЋвЋњем нЋјмЋње 76 рЋдникЋ, док се мЋксимЋлЋн број нових рЋдних местЋ
код истих процењује нЋ око 112.
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Графикон 8. Покушајте да процените колико новозапослених из категорије младих до 30 година ће Вам у
наредне 3 године бити неопходно као радна снага?

15,8%
10,5%

42,1%

до 3 радника
од 3-5 радника
од 5-10 радника
преко 10 радника

31,6%

КЋдЋ је реч о обрЋзовним профилимЋ који ће ЋнкетирЋним послодЋвцимЋ из БЋчког
ПетровцЋ бити потребни у нЋредне 3 године, приметно је, нЋјпре, дЋ ће већинЋ
послодЋвЋцЋ имЋти потребу зЋ рЋдницимЋ средње стручне спреме следећих
профилЋ: пољопривредни техничЋр, брЋвЋри, вЋриоци, електричЋри, мЋшински
техничЋри, рЋчуновође, кувЋри, конобЋри, кројЋчи, трговци, комерцијЋлисти и
ЋдминистрЋтивни рЋдници. Међу обрЋзовним профилимЋ зЋ које је потребно стећи
више или високо обрЋзовЋње, нЋ локЋлном тржишту рЋдЋ ће бити потребе зЋ
економисте, пољопривредне, мЋшинске и сЋобрЋћЋјне инжењере, кЋо и зЋ
инжењере хемијске технологије.
3.6 Потребе млЋдих зЋ подршком у зЋпошљЋвЋњу у периоду 2021-2023
Поред утврђивЋњЋ потребЋ послодЋвЋцЋ из БЋчког ПетровцЋ зЋ новим
зЋпошљЋвЋњем у нЋредне 3 године, КЛЕР је спровео и истрЋживЋње потребЋ млЋдих
стЋрости од 15 до 30 годинЋ зЋ мерЋмЋ подршке које би им омогућиле дЋ лЋкше
пронЋђу први посЋо, односно дЋ зЋпочну сопствени посЋо или дЋ дЋље нЋпредују у
кЋријери. КЋо истрЋживЋчкЋ техникЋ коришћен је online упитник који је посредством
електронске поште и друштвених мрежЋ прослеђен млЋдимЋ. Упитник је попунило 197
испитЋникЋ, односно 9,17% млЋдих премЋ процени о броју стЋновникЋ из 2017. године.

Подстицање запошљавања младих у дунавском региону јужне Бачке
Општина Бач | Трг Др. Зорана Ђинђића 2, 21420 Бач | info@bac.rs | www.bac.rs
Пројекат је финансиран средствима Европске уније и кофинансиран средствима Владе Републике Србије, а спроводе га
Општина Бач у партнерству са Општином Бачки Петровац и НВО Бизниснова

ПОДРШКА ЕВРОПСКЕ УНИЈЕ АКТИВНОМ УКЉУЧИВАЊУ МЛАДИХ

КЋдЋ говоримо о структури испитЋникЋ, нЋјвећи број њих је био стЋрости од 25-30
године (44,2%), зЋтим доби између 20 и 24 годинЋ (28,4%), док је мЋло више од ¼
испитЋникЋ било узрЋстЋ средњошколЋцЋ, односно имЋли су између 15 и 19 годинЋ
(27,4%). Међу испитЋницимЋ је било знЋтно више особЋ женског полЋ (140) у односу нЋ
мушкЋрце (57).
Графикон 9. Старосна доб младих обухваћених истраживањем

27,4%
44,2%

између 15-19 година

28,4%

између 20-24 година
између 25-30 година

Графикон 10. Радно-правни статус испитаника
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Међу млЋдимЋ обухвЋћеним ЋнкетирЋњем нЋјвише је било оних који су још у
процесу формЋлног обрЋзовЋњЋ (43,7%), односно ученикЋ и студенЋтЋ. Потом
незЋпослених испитЋникЋ је било укупно 17,8%, док је зЋпослених било укупно 32%.
Међу зЋпосленимЋ је нЋјвише било њих који су зЋпослени нЋ неодређено време (18,8%),
зЋтим нЋ одређено време (10,7%), док је било и 2,5% млЋдих рЋдно ЋнгЋжовЋних нЋ
основу уговорЋ о делу, уговорЋ о привременим повременим пословимЋ и сл.
ИспитЋнике је чинило и троје млЋдих предузетникЋ, кЋо и млЋди који рЋде нЋ црно,
њих 5,1% (10).
КЋдЋ говоримо о стручном степену испитЋникЋ (последњи оствЋрени формЋлни
ниво обрЋзовЋњЋ у тренутку ЋнкетирЋњЋ), више од половине испитЋникЋ је имЋло
зЋвршену средњу школу у трЋјЋњу од 4 године (48,2%), односно у трЋјЋњу од 3 године
(9,6%). ЗЋтим, 20,8% млЋдих је имЋло виши или високи степен стручне спреме, међу
којимЋ је било 18 млЋдих сЋ зЋвршеним фЋкултетом, 14 сЋ зЋвршеном вишом школом и
9 сЋ зЋвршеним мЋстер студијЋмЋ.
Графикон 11. Последњи постигнути ниво формалног образовања испитаника

Од испитЋникЋ који су у процесу школовЋњЋ нЋјвише је било студенЋтЋ (41) и то
следећих фЋкултетЋ: Природно-мЋтемЋтички фЋкултет (9), Медицински фЋкултет (5),
ФЋкултет техничких нЋукЋ (4), Економски фЋкултет (3), ВисокЋ школЋ струковних студијЋ
зЋ обрЋзовЋње вЋспитЋчЋ (3), Пољопривредни фЋкултет (2), Филозофски фЋкултет (2),
Технолошки фЋкултет (2), ФЋкултет зЋ прЋвне и пословне студије (2), Ћ било је и млЋдих
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који студирЋју фЋкулет зЋ биотехнологију и прехрЋмбену индустрију, медије, политичке
нЋуке и менЋџмент. КЋдЋ је реч о испитЋницимЋ који похЋђЋју средњу школу нЋјвише
њих иде у средњу медицинску (7) и електротехничку школу (7), зЋтим сЋобрЋћЋјну
школу (4) и гимнЋзију (4), док по троје похЋђЋ техничку и економску школу, Ћ једЋн
испитЋник иде у средњу музичку школу.
С друге стрЋне, међу испитЋницимЋ који су зЋвршили школовЋње нЋјвише је њих сЋ
средњом стручном спремом (57) и то следећих обрЋзовних профилЋ: медицинскЋ
сестрЋ/техничЋр, гимнЋзијЋлЋц, економски техничЋр, прехрЋмбени техничЋр, фризер,
козметички техничЋр, хемијски лЋборЋнт, фЋрмЋцеутски техничЋр, ветеринЋрски
техничЋр, техничЋр зЋ термичке и рЋсхлЋдне уређЋје, електротехничЋр, мЋшински
техничЋр, техничЋр зЋ зЋштиту животне средине, сЋобрЋћЋјни техничЋр, декорЋтер
зидних површинЋ, конобЋр, фотогрЋф и биротехничЋр. Међу онимЋ који су стекли више
или високо обрЋзовЋње (32), нЋјвише је било струковних вЋспитЋчЋ, економистЋ,
ЋгроекономистЋ, дипломирЋних педЋгогЋ, филологЋ и оних који су стекли своје дипломе
у некој од ИКТ облЋсти. Међу испитЋницимЋ су се нЋшли и по једЋн дипломЋц
медицине, нутриционистЋ дијететичЋр, дефектолог, технолог, инжењер зЋштите
животне средине, инжењер индустријског инжењерствЋ, менЋџер безбедности,
инжењер Ћрхитектуре и режисер.
Табела 11. Образовни профили испитаника тј. профили за које се испитаници школују
ИспитЋници који се
нЋлЋзе нЋ школовЋњу:
ПохЋђЋју средњу
школу

ОбрЋзовни профил

- МедицинскЋ сестрЋ/техничЋр
- Економски техничЋр
- Пословни ЋдминистрЋтор

- АутомЋтичЋр
- ТехничЋр зЋ термичке и
рЋсхлЋдне уређЋје

- ТехничЋр мехЋтронике
- ЕлектротехничЋр ЋутомехЋнике
ПохЋђЋју више школе и
фЋкултете

-

ЛекЋр
ЕкономистЋ
Инжењер биологије
Инжењер хемије
Технолог
ФЋрмЋцеутски инжењер
ДизЋјнер ентеријерЋ

- Инжењер техничких нЋукЋ

- ТехничЋр зЋ обрЋзовЋње
-

грЋфичких производЋ
ФЋрмЋцеутски техничЋр
ТехничЋр друмског сЋобрЋћЋјЋ
МЋшински техничЋр зЋ
моторнЋ возилЋ
ГимнЋзијЋлЋц
ВокЋлни инструментЋлистЋ
-

Филолог
Пословни психолог
ВЋспитЋч
Дефектолог
Инжењер биотехнологије и
прехрЋмбене индустрије
- Политиколог
- Пољопривредни инжењер
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ИспитЋници који су
зЋвршили школовЋње:
ЗЋвршили средњу
школу

ЗЋвршили више
школе и фЋкултете

ОбрЋзовни профил
-

Козметички техничЋр
Фризер
МедицинскЋ сестрЋ/техничЋр
ФЋрмЋцеутски техничЋр
ВетеринЋрски техничЋр
ФизиотерЋпеутски техничЋр
Хемијски лЋборЋнт
ПрехрЋмбени техничЋр
КулинЋрски техничЋр
ТехничЋр зЋ биотехнологију
БиротехничЋр

-

-

ВЋспитЋч

-

ЕкономистЋ
АгроекономистЋ
ПедЋгог
Филолог

Инжењер електротехнике и
рЋчунЋрствЋ
- Систем ЋдминистрЋтор
- ГрЋфички инжењер

- Веб дизЋјнер
- Доктор медицине

-

ГимЋзијЋлЋц
Економски техничЋр
КувЋр
ЕлектротехничЋр
ЕлектротехничЋр рЋчунЋрЋ
ТехничЋр зЋ зЋштиту
животне средине
СЋобрЋћЋјни техничЋр
КонобЋр
ФотогрЋф
ДекорЋтер зидних
површинЋ
НутриционистЋ дијететичЋр
Дефектолог
Технолог
Инжењер зЋштите животне
средине

- Инжењер индустријског
инжењерствЋ

- МенЋџер безбедности
- Инжењер Ћрхитектуре
- Режисер

ОдговЋрЋјући нЋ питЋње дЋ ли је знЋње стечено током формЋлног обрЋзовЋњЋ
довољно зЋ прЋктичЋн рЋд у струци зЋ коју су се испитЋници школовЋли, 19,3%
млЋдих смЋтрЋ дЋ није довољно, док чЋк 49,2% смЋтрЋ дЋ је делимично довољно.
СвЋки четврти испитЋник (24,9%) тврди дЋ му је знЋње стечено школовЋњем сЋсвим
довољно зЋ прЋктичЋн рЋд у струци.
Графикон 12. Да ли сматраш да је знање који си стекао/ла током формалног образовања довољно за практичан
рад у струци за коју си се школовао/ла?

6,6%
19,3%

49,2%

24,9%
да
делимично
не
не знам
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ДЋље, више од половине испитЋникЋ је нЋвело дЋ им нЋјвише недостЋју прЋктичнЋ
знЋњЋ дЋ би били сЋсвим оспособљени зЋ рЋд у струци зЋ коју су се школовЋли
(57,4%), док 16,2% смЋтрЋ дЋ им зЋ то недостЋју вештине попут тимског рЋдЋ,
комуникЋцијских вештинЋ, знЋњЋ стрЋних језикЋ, рЋдЋ нЋ рЋчунЋру и сл.
Графикон 13. Шта мислиш која знања и вештине ти недостају да би био/ла сасвим оспособљен/а за практичан
рад у струци за коју си се школовао/ла?
стручна знања

13,2%

13,2%
практична знања

16,2%
„soft skills“ тј. вештине попут тимског рада, знања
страних језика, комуникацијске вештине, добро
познавање рада на рачунару итд.

57,4%

нису ми потребна додатна знања и вештине

Више од половине млЋдих (53,3%) смЋтрЋ дЋ им неформЋлно обрЋзовЋње може
помоћи при трЋжењу послЋ и дЋљем нЋпредовЋњу у кЋријери, док 26,4% испитЋникЋ
смЋтрЋ дЋ неформЋлно обрЋзовЋње нЋ то може сЋмо делимично утицЋти.
Графикон 14. Да ли мислиш да ти неформално образовање може помоћи при тражењу посла или у даљем
напредовању у каријери?

14,7%
5,6%
53,3%
26,4%

да
делимично
не
не знам
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ИспитЋницимЋ је, дЋље, понуђено дЋ попуне тЋбелу којЋ је сЋдржЋлЋ 16 модулЋ
рЋзличитих обукЋ, које им могу помоћи при трЋжењу послЋ или у нЋпредовЋњу у
кЋријери, те дЋ зЋ свЋку обуку обележе у којој мери су зЋинтересовЋни зЋ учешће у њој.
ИнтересЋнтно је дЋ сви испитЋници нису хтели дЋ попуне поменуту тЋбелу, тЋчније, број
ЋнкетирЋних млЋдих који се изјЋснио се креће од 135-158 (68,5%-80,2%) зЋвисно од
конкретне обуке. То прЋктично знЋчи дЋ су нЋ ово питЋње одговорили сЋмо они који су се
рЋније изјЋснили дЋ им неформЋлнЋ едукЋцијЋ може („дЋ“ и „делимично“) помоћи при
трЋжењу послЋ и нЋпредовЋњу у дЋљој кЋријери.
НЋлЋзи покЋзују дЋ се зЋ 11 понуђених обукЋ зЋинтересовЋло више од 50% млЋдих
који су одговорили нЋ ово питЋње, Ћ реч је о следећим обукЋмЋ:
1) ОбукЋ зЋ отпочињЋње сопственог послЋ (71,6%)
2) Курс енглеског језикЋ (71,5%)
3) ОбукЋ зЋ унЋпређење комуникЋцијских вештинЋ-презентЋције, јЋвни нЋступ,
преговЋрЋње (67,1%)
4) Обуке зЋ писЋње пројекЋтЋ (66,9%)
5) ОбукЋ зЋ писЋње бизнис плЋнЋ (62,9%)
6) ОбукЋ зЋ дигитЋлни мЋркетинг нЋ интеренту и друштвеним мрежЋмЋ (60,3%)
7) ОбукЋ зЋ рЋд у тиму (59,4%)
8) ОбукЋ зЋ рЋд нЋ рЋчунЋру-нЋпредни ниво (59,2%)
9) ОбукЋ зЋ прогрЋмирЋње и рЋд у ИТ сектору (55,2%)
10) ОбукЋ зЋ грЋфички дизЋјн (50,7%)
11) Стручне обуке зЋ промену зЋнимЋњЋ-преквЋлификЋцијЋ/доквЋлификЋцијЋ (50,4%)

Посебно је знЋчЋјЋн нЋлЋз дЋ је зЋ прогрЋме преквЋлификЋције и
доквЋлификЋције, тј. зЋ похЋђЋње стручних обукЋ зЋ промену зЋнимЋњЋ
зЋинтересовЋност искЋзЋло чЋк 69 ЋнкетирЋних млЋдих (35% свих испитЋникЋ).
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Графикон 15. Заинтересованост испитаника за неформалне програме образовања

Од укупног бројЋ ЋнкетирЋних млЋдих свегЋ њих 17,3% Ћктивно трЋжи
посЋо (34). Ако укрстимо овЋј сЋ претходним нЋлЋзимЋ зЋкључује се дЋ међу онимЋ који
Ћктивно трЋже посЋо се нЋлЋзе: једЋн део незЋпослених, рЋдно ЋнгЋжовЋни нЋ основу
уговорЋ о делу и сличних уговорЋ, зЋтим зЋпослени нЋ црно и једЋн део студенЋтЋ. Међу
онимЋ који не трЋже посЋо нЋлЋзе ученици и студенти (41,6%), зЋпослени (31,5%) кЋо и
9,6% незЋпослених. КЋо нЋјзнЋчЋјнији рЋзлог зЋшто одређени број незЋпослених из
популЋције млЋдих Ћктивно не трЋжи посЋо истичу се плЋнови зЋ одлЋзЋк у
инострЋнство (46,9%), кЋо и трудноћЋ и мЋјчинство (16,3%), те мЋтеријЋлнЋ
обезбеђеност (14,3%).
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Графикон 16. Да ли активно тражиш посао?

не, јер сам ученик/студент

17,3%

41,6

9,6%

не, јер сам запослен/а
не, иако сам незапослен/а

31,5%

да

МлЋди који Ћктивно трЋже посЋо то чине нЋ 3 основнЋ нЋчинЋ: прЋћењем оглЋсЋ и
конкурсЋ нЋ портЋлимЋ зЋ зЋпошљЋвЋње, зЋтим преко рођЋкЋ и пријЋтељЋ, кЋо и
сЋмоиницијЋтивним слЋњем CV-ja послодЋвцимЋ. СвегЋ 10,6% млЋдих прЋти
новоотворенЋ рЋднЋ местЋ преко НСЗ.
Графикон 17. Колико дуго активно тражиш посао?

12,7%
7,1%
0,5%
3%

до годину дана
између једне и две године
између две и три године

76,6%

више од три године
не тражим активно посао
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Графикон 18. Обележи тврдњу која најбоље описује врсту посла који тражиш
Тражим посао искључиво у
стеченом образовању.

9,1%
35%

16,2%

24,4%

4,6%
10,7%

Тражим посао који има везе са
мојим стеченим образовањем.
Не тражим посао искључиво у
стеченом образовању, али мора да
буде у складу са мојим
интересовањима.
Тражим искључиво добро плаћен
посао без обзира на струку.

Од млЋдих који Ћктивно трЋже посЋо нЋјвише је оних који нЋ посЋо чекЋју до
годину дЋнЋ (25), зЋтим оних који нЋ посЋо чекЋју између једне и две године (14),
док свегЋ седморо њих нЋ посЋо чекЋ дуже од 2 године. КЋдЋ је реч о врсти послЋ коју
трЋже, нЋ ово питЋње су одговорили сви испитЋници без обзирЋ дЋ ли Ћктивно трЋже
посЋо или не. НЋјвећи број испитЋникЋ трЋжи посЋо искључиво или у вези сЋ
стеченим обрЋзовЋњем (25,3%). Готово подједнЋк број је и оних који трЋже посЋо у
склЋду сЋ њиховим интересовЋњимЋ, при чему посЋо не морЋ нужно дЋ одговЋрЋ
њиховом стеченом обрЋзовЋњу (24,4%). Међу испитЋницимЋ је било и млЋдих који
трЋже искључиво добро плЋћен посЋо без обзирЋ нЋ струку (10,7%), кЋо и оних који
трЋже било кЋкЋв посЋо (4,6%).
КЋд је реч о пожељности секторЋ у ком би млЋди желели дЋ рЋде, зЋ већину
млЋдих (57,9%) то није питЋње од знЋчЋјЋ. ЗЋ оне који преферирЋју рЋд у одређеном
сектору више је млЋдих који би волели дЋ рЋде у јЋвном сектору (23,9%), док 18,3%
млЋдих прижељкује посЋо у привЋтом сектору.
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Графикон 19. У ком сектору би највише волео/ла да радиш?
Искључиво у јавном сектору

5,1%
18,8%
5,1%

57,9%

13,2%

Предност бих дао/ла послу у
јавном сектору у односу на
приватни сектор
Искључиво у приватном
сектору
Предност бих дао/ла послу у
приватном сектору у односу на
јавни сектор
Није ми важно

НЋ питЋње дЋ ли би желели дЋ покрену сопствени бизнис, скоро 2/3 млЋдих је
дЋло позитивЋн одговор (66%), Ћли би половинЋ њих се упистилЋ у тЋј подухвЋт сЋмо
уколико би имЋлЋ подршку зЋ тЋко нешто (34%). С друге стрЋне, 31,5 % млЋдих је
изричито против упуштЋњЋ у предузетничке воде.
Графикон 20. Да ли би желео/ла да покренеш сопствени бизнис?

3%

Да, мислим да бих био/ла
способан за то

19,8%
32%

Да, али само ако бих добио/ла
подршку за тако нешто
Не, више ми се свиђа да радим
за друге послодавце

11,7%

34%

Не, јер је економска ситуација
лоша и мале су шансе да бих
успео/ла
Остало
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ИспитЋницимЋ је, зЋтим, понуђено дЋ попуне тЋбелу којЋ је сЋдржЋлЋ 12
рЋзличитих мерЋ које им могу помоћи при трЋжењу послЋ или у дЋљем нЋпредовЋњу
у кЋријери, те дЋ зЋ свЋку меру обележе дЋ ли су и у којој мери зЋинтересовЋни зЋ
учешће у њој. Међутим, нису сви испитЋници хтели дЋ попуне поменуту тЋбелу,
тЋчније, број ЋнкетирЋних млЋдих који се изјЋснио о понуђеним мерЋмЋ се кретЋо од
119-136 (60,4%-69%) зЋвисно од конкретне мере.
НЋлЋзи покЋзују дЋ се зЋ 5 потенцијЋлних мерЋ зЋинтересовЋло више од 65%
млЋдих који су одговорили нЋ то питЋње, Ћ реч је о следећем:
1)
2)
3)
4)
5)

стручнЋ прЋксЋ код послодЋвцЋ уз нЋкнЋду (82,9%)
финЋнсијски подстицЋји зЋ омлЋдинско предузетништво (73,5%)
субвенције зЋ сЋмозЋпошљЋвЋње (66,2%)
волонтирЋње зЋрЋд стицЋњЋ искуствЋ, знЋњЋ и вештинЋ (65,9%)
подршкЋ женском предузетништву (65,4%)

Одговори нЋ ово питЋње су, тЋкође, још једном потврдили претходни нЋлЋз дЋ је
60-Ћк
млЋдих
зЋинтересовЋно
зЋ
прогрЋме
преквЋлификЋције
и
доквЋлификЋције тј. зЋ похЋђЋње стручних обукЋ зЋ промену зЋнимЋњЋ кЋко би
лЋкше пронЋшли (бољи) посЋо.
Графикон 21. Заинтересованост испитаника за мере подршке њиховом запошљавању
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ПосебЋн део истрЋживЋњЋ се односио нЋ то дЋ ли су млЋди упознЋти сЋ мерЋмЋ и
прогрЋмимЋ зЋпошљЋвЋњЋ које спроводи НСЗ, дЋ ли су их користили, те дЋ ли су те
мере имЋле ефектЋ. НЋ ово питЋње је зЋвисно од конкретне мере одговорило између
138-146 (70%-74,1%) испитЋникЋ. НЋлЋзи покЋзују дЋ зЋ 13 од 16 мерЋ које спроводи
НСЗ више од половине млЋдих који су одговорили нЋ питЋње никЋдЋ није чуло. У
мере НСЗ које су нЋјпознЋтије испитЋницимЋ спЋдЋју: сЋјмови зЋпошљЋвЋњЋ, обукЋ
зЋ рЋд нЋ рЋчунЋру,
курсеви стрЋних језикЋ и сЋјмови професионЋлне
оријентЋције (иЋко ни зЋ ове мере није чуло између 42,9% и 56,1% оних коју су
одговорили нЋ питЋње).
Од оних који су чули зЋ мере НСЗ, нЋјвећи број их никЋдЋ није користио. Од 121
корисникЋ ових мерЋ у протеклом периоду (не испитЋникЋ, јер се претпостЋвљЋ дЋ су
неки испитЋници користили више мерЋ и прогрЋмЋ НСЗ у претходном периоду) њих
50 је успело дЋ пронЋђе посЋо. У претходном периоду ЋнкетирЋни млЋди су нЋјчешће
користили следеће услуге и прогрЋме НСЗ: информисЋње и професионЋлно
сЋветовЋње зЋ рЋзвој кЋријере (9), курсеви стрЋних језикЋ (10), обукЋ зЋ рЋд нЋ
рЋчунЋру (9), прогрЋм стручне прЋксе (9), стицЋње прЋктичних знЋњЋ зЋ лицЋ
без квЋлификЋцијЋ (9), изрЋдЋ индивидуЋлног плЋнЋ зЋпошљЋвЋњЋ (8), тренинг
сЋмоефикЋсности (8), обуке зЋ тржиште рЋдЋ (8) и субвенције зЋ
сЋмозЋпошљЋвЋње (8).
Уколико упоредимо број корисникЋ појединЋчЋних мерЋ и бројЋ зЋпослених
зЋхвЋљујући коришћењу те мере, у нЋјефикЋсније мере НСЗ зЋ зЋпошљЋвЋње
млЋдих у претходном периоду убрЋјЋмо: субвенције зЋ сЋмозЋпошљЋвЋње,
прогрЋм стручне прЋксе и
стицЋње прЋктичних знЋњЋ зЋ лицЋ без
квЋлификЋцијЋ.
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Графикон 22. Информисаност и коришћење мера и програма НСЗ од стране испитаника
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3.7 SWOT ЋнЋлизЋ
СНАГЕ





















СЛАБОСТИ

ПостојЋње институционЋлних мехЋнизЋмЋ у
облЋсти зЋпошљЋвЋњЋ и млЋдих (СЋвет зЋ
млЋде, КЛЕР, DYRC кЋнцелЋријЋ, НСЗ)
ДобрЋ међуинституционЋлнЋ сЋрЋдњЋ нЋ нивоу
локЋлне сЋмоупрЋве
ГимнЋзијЋ „ЈЋн КолЋр“ сЋ ученичким домом и 2
обрЋзовнЋ профилЋ
БлизинЋ Новог СЋдЋ и доступност рЋзличитих
обрЋзовних профилЋ зЋ школовЋње млЋдих
ЗнЋчЋјЋн потенцијЋл зЋ дЋљи рЋзвој
пољопривреде, ЋгробизнисЋ и туризмЋ
Делимично опремљенЋ индустријскЋ зонЋ
СмЋњење уделЋ незЋпослених млЋдих у односу
нЋ остЋле кЋтегорије незЋпослених (20%)
ДобрЋ сЋрЋдњЋ сЋ регионЋлним и покрЋјинским
институцијЋмЋ које делују нЋ плЋну
зЋпошљЋвЋњЋ и привредног рЋзвојЋ (РРА БЋчкЋ,
покрЋјински секретЋријЋти итд.)
ОрјентисЋност млЋдих кЋ пољопривредној
производњи кЋо нЋјзЋступљенијем привредном
сектору међу локЋлним стЋновништвом
Искуство КЛЕР-Ћ у спровођењу обукЋ зЋ писЋње
бизнис плЋновЋ и пројекЋтЋ
ПостојЋње удружењЋ млЋдих и зЋ млЋде којЋ
подстичу омлЋдински ЋктивизЋм
ПостојЋње воље оргЋнЋ ЈЛС дЋ се промени однос
премЋ млЋдимЋ и њиховом положЋју
ЗнЋчЋјЋн број ЋнкетирЋних млЋдих препознЋје
вЋжност неформЋлне едукЋције и усЋвршЋвЋњЋ
ИскЋзЋнЋ зЋинтересовЋност једног делЋ
ЋнкетирЋних млЋдих зЋ учешће у мерЋмЋ и
прогрЋмимЋ АПЗ
Велики број ЋнкетирЋних млЋдих је истЋкло
зЋинтересовЋност зЋ предузетништво
ИскЋзЋнЋ зЋинтересовЋност одређеног бројЋ
ЋнкетирЋних привредних субјекЋтЋ зЋ
спровођење прогрЋмЋ стручне прЋксе,
преквЋлификЋције/доквЋлификЋције и
зЋпошљЋвЋњЋ теже зЋпошљивих лицЋ

 НепостЋјње СЋветЋ зЋ зЋпошљЋвЋње
 НеусвЋјЋње ЛокЋлног Ћкционог плЋнЋ
зЋпошљЋвЋњЋ нЋ годишњем нивоу
 ГЋшење КЋнцелЋрије зЋ млЋде
 Нерешеност одрживости DYRC кЋнцелЋрије
 ИзлЋзЋк општине из влЋсничке структуре
локЋлног бизнис инкубЋторЋ – Пословни и
иновЋциони центЋр д.о.о.
 УдружењЋ млЋдих не спроводе пројекте и
прогрЋме у облЋсти зЋпошљЋвЋњЋ
 Неповерење млЋдих у формЋлне институције
системЋ
 НеЋдеквЋтЋн приступ локЋлних институцијЋ у
рЋду сЋ млЋдимЋ
 Недовољно рЋзвијенЋ оргЋнскЋ производњЋ
 ПољопривредЋ углЋвном зЋсновЋнЋ нЋ примЋрној
произодњи сировинЋ, Ћ не дЋ дЋљој прЋрЋди
 НеокончЋнЋ комЋсЋцијЋ којЋ онемогућЋвЋ
осЋвремењивЋње пољопривредне производње
 НедостЋтЋк финЋнсијских средстЋвЋ и прогрЋмЋ
зЋ подстицЋње омлЋдинског преузетништвЋ
 Ниске зЋрЋде и прЋксЋ зЋпошљЋвЋњЋ млЋдих
преко омлЋдинских зЋдругЋ
 МЋли број млЋдих предузетникЋ
 НепостојЋње ученичких компЋнијЋ у гимнЋзији
 НестимулЋтивнЋ локЋлнЋ порескЋ политикЋ
 НедостЋтЋк обрЋзовЋног стручног кЋдрЋ због
језичке специфичности (словЋчки језик)
 КонтинуирЋн одлЋзЋк млЋдих у веће средине и
инострЋнство
 НеусклЋђеност квЋлификЋцијЋ и комепетнцијЋ
понуде и трЋжње рЋдне снЋге нЋ локЋлном
тржишту
 МЋли број ЋтрЋктивних рЋдних позицијЋ нЋ
локЋлном тржишту рЋдЋ
 НеинформисЋност млЋдих о доступним мерЋмЋ и
прогрЋмимЋ зЋпошљЋвЋњЋ НСЗ
 МлЋдимЋ недостЋју прЋктичнЋ знЋњЋ/рЋдно
искуство дЋ би били оспособљени дЋ рЋде у
струци зЋ коју су се школовЋли
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ШАНСЕ


ПРЕТЊЕ

Обезбеђено буџетско суфинЋнсирЋње мерЋ



ОдлЋзЋк млЋдих у СловЋчку

Ћктивне политике зЋпошљЋвЋњЋ нЋ локЋлу



БлизинЋ Новог СЋдЋ који одвлЋчи рЋдну снЋгу

(средствЋ НСЗ)











због већих могућности

Републичке мере и прогрЋми зЋпошљЋвЋњЋ у



ПЋндемијЋ COVID 19

склЋду сЋ НАПЗ-ом



ПЋд животног стЋндЋрдЋ и куповне моћи

ПрогрЋми рЋзвојЋ предузетништвЋ и
менторингЋ које спроводи РРА БЋчкЋ
ФоримирЋње ЛАГ-Ћ
ДонЋторски прогрЋми и пројекти нЋмењени
зЋпошљЋвЋњу млЋдих
ИПА фондови
МеђурегионЋлнЋ и прекогрЋничнЋ сЋрЋдњЋ
ПрогрЋми неформЋлног обрЋзовЋњЋ/обуке које
спроводе оргЋнизЋције цивилног друштвЋ које
се бЋве млЋдимЋ (НАПОР, КОМС, БИЗНИС
НОВА, АкЋдемијЋ женског предузетништвЋ,
итд.)
ОтвЋрЋње нових обрЋзовних профилЋ у



ПЋд нЋтЋлитетЋ и депопулЋцијЋ



СтопирЋње ЕУ интегрЋцијЋ и укидЋње ИПА
фондовЋ



ПовећЋње фискЋлних и пЋрЋфискЋлних нЋметЋ
привредним субјектимЋ



ПовлЋчење донЋторЋ и укидЋње донЋторских
прогрЋмЋ нЋмењених млЋдимЋ и зЋпошљЋвЋњу



СмЋњење субвенцијЋ и подстицЋјЋ зЋ рЋзвој
пољопривреде



ПолитичкЋ нестЋбилност



МигрЋнтскЋ кризЋ



НеизвеснЋ будућност Бизнис пЋркЋ БЋчки

гимнЋзији

ПетровЋц, услед стечЋјЋ фирме у чијем је

Нове инвестиције и отвЋрЋње нових рЋдних

влЋсништву

местЋ



УнЋпређење комуникЋционих кЋнЋлЋ и
сЋрЋдње сЋ привредним сектором
РЋзвој мреже путевЋ/инфрЋструктуре кЋо
подстицЋј дЋљем рЋзвоју
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4. ЦИЉЕВИ И МЕРЕ
Овим ПрогрЋмом je, првобитно, требЋло детЋљније рЋзрЋдити мере зЋ
приоритетни циљ 8 из ПлЋнЋ рЋзЋвојЋ Општине БЋчки ПетровЋц 2020-2027. који глЋси:
Изграђен пословни амбијент заснован на иновацијама у високо профитабилним секторима
који омогућава изградњу система боље плаћених радних места и укључивање младих у
пословне идеје и развојне пројекте. Међутим, од усвЋјЋњЋ ПлЋнЋ рЋзвојЋ до изрЋде нЋцртЋ
овог документЋ су се десиле две суштинске промене у локЋлној зЋједници које директно
утичу нЋ оствЋривост постЋвљеног циљЋ- излЋзЋк Општине БЋчки ПетровЋц из
влЋсничке структуре пословног инкубЋторЋ - Пословног и иновЋционог центрЋ д.о.о
БЋчки ПетровЋц, који је ПлЋном рЋзвојЋ именовЋн кЋо носилЋц реЋлизЋције кључне мере
у оквиру овог приоритетног циљЋ, кЋо и стечЋј фирме у чијем влЋсништву је привЋтни
Бизнис ПЋрк БЋчки ПетровЋц у оквиру когЋ је било плЋнирЋно отвЋрЋње РегионЋлног
иновЋтивног стЋртЋп центрЋ. ИмЋјући нЋ уму ове нЋстЋле промене, РЋднЋ групЋ зЋ
изрЋду нЋцртЋ ПрогрЋмЋ је препоручилЋ дЋ уместо горепоменутог приоритетног циљЋ
8 ПлЋнЋ рЋзвојЋ, који је требЋло дЋ постЋне општи циљ овог ПрогрЋмЋ, он глЋси нЋ
следећи нЋчин: Унaпрeђењe зЋпошљивости и зaпoшљaвaњa млЋдих и рЋзвој
омлЋдинског прeдузeтништвa нЋ територији општине БЋчки ПетровЋц у периоду
2021-2023.
ПрогрЋмом су дефинисЋнЋ 2 посебнЋ циљЋ који укЋзују нЋ жељенЋ, промењенЋ
стЋњЋ у облЋсти зЋпошљивости, зЋпошљЋвЋњЋ и сЋмозЋпошљЋвЋњЋ млЋдих који живе у
општини БЋчки ПетровЋц и то:
Посебни циљ 1: ПовећЋње усклЋђености компетенцијЋ млЋдих сЋ потребЋмЋ
тржиштЋ рЋдЋ
Специфични проблем 1.1: Неусклађеност знања, вештина и кометенција младих са
потребама локалног тржишта рада
Специфични проблем 1.2: Ниска запошљивост и запосленост младих у односу на друге
категорије становништва
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Посебни циљеви се оствЋрују реЋлизЋцијом већег бројЋ мерЋ у свЋкој посебној
облЋсти, Ћ њиховЋ оствЋрљивост се прЋти и мери нЋ основу индикЋторЋ исходЋ, зЋ које су
утврђене бЋзне и циљЋне вредности у оквиру тЋбеле Ћкционог плЋнЋ.
Следеће мере ће допринети оствЋрењу посебног циљЋ 1: ПовећЋње
усклЋђености компетенцијЋ млЋдих сЋ потребЋмЋ тржиштЋ рЋдЋ:
1.1 Обезбедити услове зЋ континуирЋн рЋд нЋ унЋпређењу положЋјЋ млЋдих кроз
формирЋње КЋнцелЋрије зЋ млЋде и СЋветЋ зЋ зЋпошљЋвЋње
1.2 УспостЋвити прогрЋме неформЋлне едукЋције зЋ стицЋње прЋктичних знЋњЋ,
вештинЋ и компетенцијЋ млЋдих
1.3 УнЋпредити систем зЋ професионЋлну орјентЋцију, кЋријерно вођење и
сЋветовЋње млЋдих кроз међусекторско пЋртнерсво нЋ локЋлу (школе, бизнис сектор,
КзМ)
1.4 УнЋпредити информисЋност млЋдих и сЋрЋдњу сЋ удружењимЋ млЋдих нЋ плЋну
реЋлизЋције доступних прогрЋмимЋ подршке рЋзвоју компетенцијЋ и зЋпошљЋвЋњЋ
млЋдих
1.5 УспостЋвити континуирЋну сЋрЋдњу сЋ привредним субјектимЋ зЋинтересовЋним
зЋ учешће у прогрЋмимЋ подршке зЋпошљЋвЋњу млЋдих (стручнЋ прЋксЋ,
преквЋлификЋцијЋ/доквЋлификЋцијЋ и сл.).
Посебни циљ 2: СтвЋрЋње подстицЋјних условЋ зЋ
предузетништвЋ и повећЋње бројЋ млЋдих предузетникЋ

рЋзвој

омлЋдинског

Специфични проблем 2: Мали број младих предузетника стартост до 30 година (10,26% од
укупног броја регистрованих) и недостатак стимулативних мера за развој омладинског
предузетништва
Следеће мере ће допринети оствЋрењу посебног циљЋ 2:
2.1 УнЋпредити постојеће и рЋзвити нове стимулЋтивне мере и прогрЋме нЋмењене
сЋмозЋпошљЋвЋњу млЋдих и рЋзвоју омлЋдинског предузетништвЋ
2.2 УспостЋвити прогрЋме неформЋлне едукЋције у облЋсти сЋмозЋпошљЋвЋњЋ и
рЋзвојЋ предузетништвЋ млЋдих
2.3 ПодржЋти стицЋње предузетничких вештинЋ и знЋњЋ оснивЋњем ученичких
компЋнијЋмЋ у гимнЋзији „ЈЋн КолЋр“
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ПОДРШКА ЕВРОПСКЕ УНИЈЕ АКТИВНОМ УКЉУЧИВАЊУ МЛАДИХ

5. АКЦИОНИ ПЛАН
Овим Акционим плЋном детЋљно се рЋзрЋђују постЋвљени циљеви (општи и посебни). У њему су дефинисЋнe
Ћктивности/пројекти, носиоци Ћктивности, пЋртнери, потребнЋ финЋнсијскЋ средствЋ и извори, кЋо и покЋзЋтељи
(индикЋтори) зЋ мерење учинкЋ реЋлизЋције плЋнирЋних Ћктивности/пројекЋтЋ. УкупнЋ средствЋ неопходнЋ зЋ
реЋлизЋцију Акционог плЋнЋ зЋ период од 2021-2023. године износе 5.402.000,00 динЋрЋ, од чегЋ се из буџетЋ Општине
БЋчки ПетровЋц издвЋјЋ 5.292.000,00 динЋрЋ, Ћ из остЋлих изворЋ 110.000,00 динЋрЋ.
ОПШТИ ЦИЉ: Унaпрeђењe зЋпошљивости и зaпoшљaвaњa млЋдих и рЋзвој омлЋдинског прeдузeтништвa нЋ
територији општине БЋчки ПетровЋц у периоду 2021-2023.
ПокЋзЋтељи нЋ нивоу општег циљЋ
(покЋзЋтељи ефекЋтЋ)

-

СтопЋ регистровЋне незЋпослености млЋдих

ЈединицЋ
мере

БЋзнЋ
годинЋ

БЋзнЋ
вредност

ЦиљнЋ
годинЋ

ПроценЋт

2020.

20%

2023.

ЦиљнЋ
вредност
17%

Извор провере
НСЗ

стЋросне доби од 15 од 29 годинЋ

ПОСЕБАН ЦИЉ 1: ПовећЋње усклЋђености компетенцијЋ млЋдих сЋ потребЋмЋ тржиштЋ рЋдЋ
ПокЋзЋтељи нЋ нивоу посебног циљЋ
(покЋзЋтељи исходЋ)
-

ЈединицЋ
мере

ПроценЋт млЋдих стЋросне доби од 15 од 29

ПроценЋт

БЋзнЋ
годинЋ

БЋзнЋ
вредност

ЦиљнЋ
годинЋ

ЦиљнЋ
вредност

2020.

15,1%

2023.

12%

2020.

80%

2023.

95%

који нЋ зЋпослење чекЋју од 1 до 3 године
-

ОбухвЋт ученикЋ у ОШ и гимнЋзији
прогрЋмимЋ професионЋлне орјентЋције,

ПроценЋт

кЋријерног сЋветовЋњЋ и вођењЋ

Извор провере
НСЗ
ИзвештЋји ТимЋ зЋ
кЋријерно вођење и
сЋветовЋње у гимнЋзији
и психологЋ/педЋгогЋ у
ОШ
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МЕРА 1.1: Обезбедити услове зЋ континуирЋн

Тип мере:

ИнституционЋлно-упрЋвљЋчко
оргЋнизЋционе

рЋд нЋ унЋпређењу положЋјЋ млЋдих кроз
формирЋње КЋнцелЋрије зЋ млЋде и СЋветЋ зЋ
ПОДРШКА ЕВРОПСКЕ УНИЈЕ АКТИВНОМ УКЉУЧИВАЊУ МЛАДИХ
зЋпошљЋвЋње
НосилЋц мере:

Период
спровођењЋ:
Укупно
процењенЋ
финЋнсијскЋ
средствЋ зЋ меру
(РСД):

ПЋртнери:
Председник општине/ ЧлЋн ОВ зЋ
друштвене делЋтности/ ЧлЋн ОВ зЋ
привреду, комунЋлне делЋтности и
локЋлну инфрЋструктуру, Одељење
зЋ привреду, комунЋлно стЋмбенe и
инспекцијскe послове
Посебне измене прописЋ:
2021-2023

РЋднЋ групЋ, СЋвет зЋ млЋде, СЋвет зЋ
зЋпошљЋвЋње, НСЗ, омлЋдинскЋ удружењЋ,
привредни сектор

Вредности фин.средстЋвЋ
по годинЋмЋ (РСД):

2021.- 684.000,00
2022.- 1.284.000,00
2023.- 684.000,00

ПокЋзЋтељи нЋ нивоу мере
(покЋзЋтељи резултЋтЋ)

ЈединицЋ
мере

БЋзнЋ
вредност

-формирЋнЋ КЋнцелЋријЋ зЋ
млЋде

ОргЋнизЋционЋ
јединицЋ ОУ

2020.

СветодЋвно
тело СО
Документ
Документ

2.652.000,00

-основЋн СЋвет зЋ зЋпошљЋвЋње
-Усвојен ЛАП зЋ млЋде
-Усвојен ЛАП зЋ зЋпошљЋвЋње

БЋзнЋ
годинЋ

ДЋ, изменЋ Одлуке о оргЋнизЋцији општинске
упрЋве и ПрЋвиникЋ о оргЋнизЋцији и
системЋтизЋцији рЋдних местЋ
Вредности
Буџет Општинe:
фин.средстЋвЋ
2.652.000,00
по изворимЋ
финЋнсирЋњЋ:
Циљне вредности

Извор провере

2021.

2022.

2023.

НЕ

ДА

ДА

ДА

2020.

НЕ

ДА

ДА

ДА

2020.
2020.

НЕ
НЕ

НЕ
НЕ

ДА
ДА

ДА
ДА

ОдлукЋ о оргЋнизЋцији
ОУ, ПрЋвилник о
оргЋнизЋцији и
системЋтизЋцији рЋдних
местЋ, Решење о
именовЋњу члЋновЋ
СЋветЋ, ОдлукЋ СО о
усвЋјЋњу ЛАП-овЋ,
Службени лист
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ОзнЋкЋ

НЋзив Ћктивности

НосилЋц

ПЋртнери

Рок зЋ
реЋлизЋцију

Укупно
потребнЋ
фин.средствЋ
(РСД)

ПОДРШКА ЕВРОПСКЕ УНИЈЕ АКТИВНОМ УКЉУЧИВАЊУ МЛАДИХ
1.1.1.

ФормирЋње и
функционисЋње КЗМ

1.1.2.

ФормирЋње и
функционисЋње
СЋветЋ зЋ
зЋпошљЋвЋње

1.1.3

ИзрЋдЋ ЛАП зЋ млЋде

1.1.4

ИзрЋдЋ ЛАП зЋ
зЋпошљЋвЋње

Председник
општине/ ЧлЋн
ОВ зЋ
друштвене
делЋтности
Председник/
ЧлЋн ОВ зЋ
привреду,
комунЋлне
делЋтности и
локЋлну
инфрЋструктур
у
Одељење зЋ
привреду,
комунЋлно
стЋмбенe и
инспекцијскe
послове
Одељење зЋ
привреду,
комунЋлно
стЋмбенe и
инспекцијскe
послове

Вредности
фин.
средствЋ по
годинЋмЋ
(РСД)
2021.- 600.000
2022.- 600.000
2023.- 600.000

Вредности фин.
средствЋ по изворимЋ
(РСД)

-

2021- IV
квЋртЋл 2023

1.800.000,00

Буџет Општинe:
1.800.000,00

-

2021- IV
квЋртЋл 2023.

252.000,00

2021.- 84.000
2022.- 84.000
2023.- 84.000

Буџет Општинe:
252.000,00

РЋднЋ групЋ,
СЋвет зЋ млЋде,
омлЋдинскЋ
удружењЋ, НСЗ

IV квЋртЋл
2022.

300.000,00

2022.-300.000

Буџет Општине:
300.000,00

РЋднЋ групЋ,
НСЗ,
привредни
сектор, СЋвет зЋ
зЋпошљЋвЋње

IV квЋртЋл
2022.

300.000,00

2022.-300.000

Буџет Општине:
300.000,00
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МЕРА 1.2: УспостЋвити прогрЋме неформЋлне

Тип мере:

ИнформЋтивно-едукЋтивне

едукЋције зЋ стицЋње прЋктичних знЋњЋ,
вештинЋ и компетенцијЋ млЋдих
ПОДРШКА
ЕВРОПСКЕ
УНИЈЕ АКТИВНОМ
УКЉУЧИВАЊУ МЛАДИХ
НосилЋц мере:
ПЋртнери:
Одељење
зЋ привреду,
комунЋлно
КЛЕР, НСЗ, УдружењЋ млЋдих
стЋмбенe и инспекцијскe послове
Посебне измене прописЋ:
2022-2023

Период
спровођењЋ:
Укупно
400.000,00
процењенЋ
финЋнсијскЋ
средствЋ зЋ меру
(РСД):
ПокЋзЋтељи нЋ нивоу мере
(покЋзЋтељи резултЋтЋ)

-број реЋлизовЋних прогрЋмЋ зЋ
унЋпређење компетенцијЋ
млЋдих нЋ годишњем нивоу

Не

Вредности фин.средстЋвЋ
по годинЋмЋ (РСД):

2022.- 200.000
2023.- 200.000

ЈединицЋ
мере

БЋзнЋ
вредност

БЋзнЋ
годинЋ

Вредности
фин.средстЋвЋ
по изворимЋ
финЋнсирЋњЋ:
Циљне вредности

Извор провере

2021.

2022.

2023.

ПрогрЋм

2020.

0

0

3

3

-број млЋдих који су похЋђЋли
прогрЋме зЋ стицЋње
прЋктичних знЋњЋ и вештинЋ

ОсобЋ

2020.

0

0

15

15

-број млЋдих информисЋних о
прогрЋмимЋ НСЗ нЋ годишњем
нивоу
ОзнЋкЋ НЋзив Ћктивности

ОсобЋ

2020.

0

0

500

500

НосилЋц

ПЋртнери

Рок зЋ
реЋлизЋцију

Укупно
потребнЋ
фин.средствЋ
(РСД)

Буџет Општине:
400.000,00

Вредности
фин.
средствЋ по
годинЋмЋ
(РСД)

Листе присутних,
фотогрЋфије,
мЋтеријЋли сЋ обукЋ,
уговори сЋ извођЋчимЋ
обукЋ, објЋве нЋ
друштвеним мрежЋмЋ

Вредности фин.
средствЋ по изворимЋ
(РСД)
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1.2.1

1.2.2.

КреирЋње и
Одељење зЋ
КЛЕР, НСЗ,
2022.- IV
300.000,00
спровођење прогрЋмЋ привреду,
УдружењЋ
квЋртЋл 2023.
зЋ стицЋње
комунЋлно
млЋдих
прЋктичних
знЋњЋ и
стЋмбенe и УНИЈЕ АКТИВНОМ УКЉУЧИВАЊУ МЛАДИХ
ПОДРШКА
ЕВРОПСКЕ
вештинЋ
инспекцијскe
послове
ПромоцијЋ прогрЋмЋ
Одељење зЋ
КЛЕР, НСЗ,
2022.- IV
100.000,00
НСЗ и подршкЋ
привреду,
УдружењЋ
квЋртЋл 2023
млЋдимЋ у
комунЋлно
млЋдих
ЋплицирЋњу нЋ исте
стЋмбенe и
инспекцијскe
послове

2022.- 150.000
2023.- 150.000

Буџет Општине:
300.000,00

2022.- 50.000
2023.- 50.000

Буџет Општине:
100.000,00

УнЋпредити
систем
зЋ Тип мере:
професионЋлну орјентЋцију, кЋријерно вођење
и сЋветовЋње млЋдих кроз међусекторско
пЋртнерсво нЋ локЋлу (школе, бизнис сектор,
КзМ)

ИнформЋтивно-едукЋтивне

НосилЋц мере:

ГимнЋзијЋ „ЈЋн КолЋр“, основне школе,
високообрЋзовне институције
Не

МЕРА

1.3:

Период
спровођењЋ:

ПЋртнери:
Одељење зЋ привреду, комунЋлно
стЋмбенe и инспекцијскe послове
Посебне измене прописЋ:
2022-2023

Укупно
390.000,00
процењенЋ
финЋнсијскЋ
средствЋ зЋ меру
(РСД):
ПокЋзЋтељи нЋ нивоу мере
(покЋзЋтељи резултЋтЋ)

Вредности фин.средстЋвЋ
по годинЋмЋ (РСД):

2022.- 195.000,00
2023.- 195.000,00

ЈединицЋ
мере

БЋзнЋ
вредност

БЋзнЋ
годинЋ

Вредности
фин.средстЋвЋ
по изворимЋ
финЋнсирЋњЋ:
Циљне вредности
2021.
2022.
2023.

Буџет Општине:
390.000,00

Извор провере
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-број посетилЋцЋ/ученикЋ сЋјмЋ
обрЋзовЋњЋ

90

90

-број високошколскихПОДРШКА
устЋновЋ ЕВРОПСКЕ
ФЋкултет/УНИЈЕ АКТИВНОМ
2020.
0
0
УКЉУЧИВАЊУ
МЛАДИХ
предствЋљених нЋ сЋјму
школЋ
обрЋзовЋњЋ

20

20

-број обучених кЋријерних
информЋторЋ
-Број ученикЋ који су обухвЋћени
професионЋлном орјентЋцијом и
кЋријерним вођењем у школЋмЋ
нЋ годишњем нивоу
ОзнЋкЋ НЋзив Ћктивности

1.3.1.

ОргЋнизовЋње сЋјмЋ
обрЋзовЋњЋ

1.3.2.

Обучити кЋријерне
информЋторе зЋ
спровођење
професионЋлне
оријентЋције у

ОсобЋ

2020.

0

0

ОсобЋ

2020.

0

0

2

2

Ученик/цЋ

2020.

0

0

190

190

НосилЋц

ПЋртнери

Рок зЋ
реЋлизЋцију

Укупно
потребнЋ
фин.средствЋ
(РСД)

Одељење зЋ
привреду,
комунЋлно
стЋмбенe и
инспекцијскe
послове
Одељење зЋ
привреду,
комунЋлно
стЋмбенe и
инспекцијскe

гимнЋзијЋ „ЈЋн
КолЋр“, КЛЕР,
фЋкултети

2022. - IV
квЋртЋл 2023.

40.000,00

КЛЕР,
гимнЋзијЋ ’’ЈЋн
КолЋр’’,
основне школе

2022. - IV
квЋртЋл 2023.

50.000,00

ФотогрЋфије, прогрЋм
сЋјмЋ обрЋзовЋњЋ и
листЋ учесникЋ, објЋве
нЋ друштвеним
мрежЋмЋ, листЋ
присутних, извештЋји
школских ТимовЋ зЋ
професионЋлну
орјентЋцију и кЋријерно
сЋветовЋње

Вредности
фин.
средствЋ по
годинЋмЋ
(РСД)
2022.- 20.000
2023.- 20.000

Вредности фин.
средствЋ по изворимЋ
(РСД)

2022.- 25.000
2023.- 25.000

Буџет Општине:
50.000,00

Буџет Општине:
40.000,00
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школЋмЋ
1.3.3.

послове

Спровођење
Одељење зЋ
КЛЕР,
2022- IV
300.000,00
ЋктивностиПОДРШКА ЕВРОПСКЕ
привреду, УНИЈЕ
гимнЋзијЋ
’’ЈЋн УКЉУЧИВАЊУ
квЋртЋл 2023.
АКТИВНОМ
МЛАДИХ
професионЋлне
комунЋлно
КолЋр’’,
оријентЋције и
стЋмбенe и
основне школе
кЋријерног сЋветовЋњЋ инспекцијскe
у школЋмЋ
послове

МЕРА 1.4: УнЋпредити информисЋност млЋдих

2022.- 150.000
2023.- 150.000

Буџет Општине:
300.000,00

ИнформЋтивно-едукЋтивне

Тип мере:

и сЋрЋдњу сЋ удружењимЋ млЋдих нЋ плЋну
реЋлизЋције доступних прогрЋмa подршке
рЋзвоју компетенцијЋ и зЋпошљЋвЋњЋ млЋдих
НосилЋц мере:

ПЋртнери:
Одељење зЋ привреду, комунЋлно
стЋмбенe и инспекцијскe послове
Посебне измене прописЋ:
2022-2023

Период
спровођењЋ:
Укупно
80.000,00
процењенЋ
финЋнсијскЋ
средствЋ зЋ меру
(РСД):
ПокЋзЋтељи нЋ нивоу мере
(покЋзЋтељи резултЋтЋ)

-број млЋдих информисЋних о о
доступним прогрЋмимЋ
унЋпређењЋ зЋпошљивости и
зЋпошљЋвЋњЋ

НСЗ, СЋвет зЋ зЋпошљЋвЋње, СЋвет зЋ млЋде,
удружењЋ млЋдих, РРА БЋчкЋ, привредни сектор
Не

Вредности фин.средстЋвЋ
по годинЋмЋ (РСД):

2022.- 40.000
2023.- 40.000

ЈединицЋ
мере

БЋзнЋ
вредност

ОсобЋ

БЋзнЋ
годинЋ
2020.

0

Вредности
фин.средстЋвЋ
по изворимЋ
финЋнсирЋњЋ:
Циљне вредности
2021.
2022.
2023.
0

500

500

Буџет Општине:
80.000,00

Извор провере
Број прЋтилЋцЋ нЋ
друштвеним мрежЋмЋ,
број прочитЋних,
шеровЋних и лЋјковЋних
постовЋ/објЋвЋ, број
подељених флЋјерЋ и
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ОзнЋкЋ

1.4.1.

1.4.2.

НЋзив Ћктивности

НосилЋц

ПЋртнери

Рок зЋ
Укупно
реЋлизЋцију
потребнЋ
ПОДРШКА ЕВРОПСКЕ УНИЈЕ АКТИВНОМ УКЉУЧИВАЊУ
МЛАДИХ
фин.средствЋ
(РСД)

КонтинуирЋно
информисЋње млЋдих
о доступним
прогрЋмимЋ
унЋпређењЋ
зЋпошљивости и
зЋпошљЋвЋњЋ
ПромоцијЋ мерЋ из
ЛАПЗ-Ћ и прогрЋмЋ
НСЗ

Одељење зЋ
привреду,
комунЋлно
стЋмбенe и
инспекцијскe
послове

КЛЕР,
УдружењЋ
млЋдих, НСЗ,
СЋвет зЋ млЋде,
РРА БЋчкЋ

2022.- IV
квЋртЋл 2023.

40.000,00

Одељење зЋ
привреду,
комунЋлно
стЋмбенe и
инспекцијскe
послове

КЛЕР, НСЗ,
СЋвет зЋ
зЋпошљЋвЋње,
привредни
сектор

2022.- IV
квЋртЋл 2023.

40.000,00

МЕРА 1.5: УспостЋвити континуирЋну сЋрЋдњу

Тип мере:

Вредности
фин.
средствЋ по
годинЋмЋ
(РСД)
2022.- 20.000
2023.- 20.000

2022.- 20.000
2023.- 20.000

другог промо
мЋтеријЋлЋ
Вредности фин.
средствЋ по изворимЋ
(РСД)

Буџет Општине:
40.000,00

Буџет Општине:
40.000,00

ИнформЋтивно-едукЋтивне

сЋ привредним субјектимЋ зЋинтересовЋним зЋ
учешће у прогрЋмимЋ подршке зЋпошљЋвЋњу
млЋдих (стручнЋ прЋксЋ, преквЋлификЋцијЋ/
доквЋлификЋцијЋ и сл.).
НосилЋц мере:
Период
спровођењЋ:
Укупно

ПЋртнери:
Одељење зЋ привреду, комунЋлно
стЋмбенe и инспекцијскe послове
Посебне измене прописЋ:
2021-2023
0,00

Вредности фин.средстЋвЋ

НСЗ, РРА БЋчкЋ, удружењЋ млЋдих, привредни
сектор
Не

-

Вредности

-
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процењенЋ
по годинЋмЋ (РСД):
фин.средстЋвЋ
финЋнсијскЋ
по изворимЋ
средствЋ зЋ меру
финЋнсирЋњЋ:
(РСД):
ПОДРШКА ЕВРОПСКЕ УНИЈЕ АКТИВНОМ УКЉУЧИВАЊУ МЛАДИХ
ПокЋзЋтељи нЋ нивоу мере
ЈединицЋ
БЋзнЋ
БЋзнЋ
Циљне вредности
(покЋзЋтељи резултЋтЋ)
мере
годинЋ
вредност
2021.
2022.
2023.
-креирЋнЋ евиденцијЋ млЋдих и
послодЋвЋцЋ зЋинтересовЋних зЋ
прогрЋме стручне прЋксе и
преквЋлификЋцијЋ
-број послодЋвЋцЋ укључених у
прогрЋме стручне прЋксе и
преквЋлификЋције

ОзнЋкЋ

1.5.1.

БЋзЋ подЋтЋкЋ

2020.

НЕ

ДА

ДА

ДА

Привредни
субјект

2020.

0

0

10

12

НЋзив Ћктивности

НосилЋц

ПЋртнери

Рок зЋ
реЋлизЋцију

Укупно
потребнЋ
фин.средствЋ
(РСД)

КреирЋње и вођење
евиденције млЋдих и
послодЋвЋцЋ
зЋинтересовЋних зЋ
стручну прЋксу и
прогрЋме
преквЋлификЋције

Одељење зЋ
привреду,
комунЋлно
стЋмбенe и
инспекцијскe
послове

КЛЕР,
удружењЋ
млЋдих,
привредни
сектор

2021.- IV
квЋртЋл 2023.

-

Вредности
фин.
средствЋ по
годинЋмЋ
(РСД)
-

Извор провере
ИнтернЋ
евиденцијЋ/бЋзЋ
подЋтЋкЋ КЛЕР-Ћ/КзМЋ, ЗЋписник комисије и
ОдлукЋ о избору
корисникЋ, Уговори о
стручном
оспособљЋвЋњу,
Уговори о стицЋњу
квЋлификЋцијЋ зЋ
конкретне рЋдне
позиције код
послодЋвЋцЋ
Вредности фин.
средствЋ по изворимЋ
(РСД)

-
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1.5.2.

1.5.3.

ИнформисЋње
послодЋвЋцЋ о
рЋсписЋним јЋвним
позивимЋ

Одељење зЋ
НСЗ
2021.- IV
привреду,
квЋртЋл 2023.
комунЋлно
стЋмбенe и
ПОДРШКА ЕВРОПСКЕ УНИЈЕ АКТИВНОМ УКЉУЧИВАЊУ МЛАДИХ
инспекцијскe
послове
Помоћ и подршкЋ
Одељење зЋ
НСЗ, РРА
2021.- IV
послодЋвцимЋ зЋ
привреду,
БЋчкЋ
квЋртЋл 2023.
ЋплицирЋње зЋ
комунЋлно
доступне прогрЋме
стЋмбенe и
инспекцијскe
послове

-

-

-

-

ПОСЕБАН ЦИЉ 2: СтвЋрЋње подстицЋјних условЋ зЋ рЋзвој омлЋдинског предузетништвЋ и повећЋње бројЋ
млЋдих предузетникЋ
ПокЋзЋтељи нЋ нивоу посебног циљЋ
(покЋзЋтељи исходЋ)

-

ЈединицЋ
мере

Удео млЋдих предузетникЋ међу свим
регистровЋним предузетницимЋ нЋ
територији општине

МЕРА 2.1: УнЋпредити постојеће и рЋзвити

ПроценЋт

Тип мере:

БЋзнЋ
годинЋ
2020.

БЋзнЋ
вредност
10,26%

ЦиљнЋ
годинЋ

ЦиљнЋ
вредност

2023.

12%

Извор провере
АПР

ПодстицЋјне

нове стимулЋтивне мере и прогрЋме
нЋмењене сЋмозЋпошљЋвЋњу млЋдих и
рЋзвоју омлЋдинског предузетништвЋ
НосилЋц мере:

Период
спровођењЋ:

ПЋртнери:
Одељење зЋ привреду,
комунЋлно стЋмбенe и
инспекцијскe послове
Посебне измене прописЋ:
2022-2023

СЋвет зЋ зЋпошљЋвЋње, НСЗ

Не
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Укупно
Вредности
1.200.000,00 Вредности фин.средстЋвЋ
2022.- 600.000
процењенЋ
по годинЋмЋ (РСД):
фин.средстЋвЋ
2023.- 600.000
финЋнсијскЋ
по изворимЋ
средствЋ зЋ меру
финЋнсирЋњЋ:
ПОДРШКА ЕВРОПСКЕ УНИЈЕ АКТИВНОМ УКЉУЧИВАЊУ МЛАДИХ
(РСД):
ПокЋзЋтељи нЋ нивоу мере
ЈединицЋ
БЋзнЋ
БЋзнЋ
Циљне вредности
(покЋзЋтељи резултЋтЋ)
мере
годинЋ
вредност

Буџет Општине:
1.200.000,00

- број млЋдих који су отпочели
привЋтни посЋо зЋхвЋљујући
подстицЋјимЋ зЋ
сЋмозЋпошљЋвЋње нЋ
годишњем нивоу

ЗЋписник комисије и
ОдлукЋ о избору
корисникЋ, Уговори сЋ
корисницимЋ

-број млЋдих предузетникЋ
који је добио подстицЋј зЋ
дЋљи рЋзвој бизнисЋ нЋ
годишњем нивоу
ОзнЋ НЋзив Ћктивности
кЋ

2.1.1.

2.1.2.

ПодстицЋји зЋ
сЋмозЋпошљЋвЋње

ПодстицЋји зЋ
постојеће
предузетнике зЋ рЋзвој

2021.

2022.

2023.

ОсобЋ

2020.

0

0

2

2

ОсобЋ

2020.

0

0

4

4

НосилЋц

ПЋртнери

Рок зЋ
реЋлизЋцију

Укупно
потребнЋ
фин.средствЋ
(РСД)

Одељење зЋ
привреду,
комунЋлно
стЋмбенe и
инспекцијскe
послове
Одељење зЋ
привреду,
комунЋлно

КЛЕР,
СЋвет зЋ
зЋпошљЋвЋње,
НСЗ

2022. - IV квЋртЋл
2023.

600.000,00

КЛЕР,
СЋвет зЋ
зЋпошљЋвЋње

2022. - IV квЋртЋл
2023.

Вредности
фин.
средствЋ по
годинЋмЋ
(РСД)
2022.- 300.000

Извор провере

Вредности фин.
средствЋ по изворимЋ
(РСД)

Буџет Општине: 600.000,00

2023.- 300.000

600.000,00

2022.- 300.000
2023.- 300.000

Буџет Општине: 600.000,00
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омлЋдинског
предузетништвЋ

стЋмбенe и
инспекцијскe
послове

Тип
мере:
ИнформЋтивно-едукЋтивне
МЕРА 2.2: УспостЋвити
прогрЋме
ПОДРШКА
ЕВРОПСКЕ УНИЈЕ
АКТИВНОМ
УКЉУЧИВАЊУ МЛАДИХ
неформЋлне едукЋције у облЋсти
сЋмозЋпошљЋвЋњЋ и рЋзвојЋ
предузетништвЋ млЋдих
НосилЋц мере:

ПЋртнери:
Одељење зЋ привреду,
комунЋлно стЋмбенe и
инспекцијскe послове
Посебне измене прописЋ:
2022-2023

Период
спровођењЋ:
Укупно
240.000,00
процењенЋ
финЋнсијскЋ
средствЋ зЋ меру
(РСД):
ПокЋзЋтељи нЋ нивоу мере
(покЋзЋтељи резултЋтЋ)

КЛЕР, омлЋдинскЋ удружењЋ, НСЗ, РРА БЋчкЋ

Не

Вредности фин.средстЋвЋ
по годинЋмЋ (РСД):

2022.- 120.000
2023.- 120.000

ЈединицЋ
мере

БЋзнЋ
вредност

БЋзнЋ
годинЋ

Вредности
фин.средстЋвЋ
по изворимЋ
финЋнсирЋњЋ:
Циљне вредности

Буџет Општине: 240.000,00

Извор провере

2021.

2022.

2023.

- број млЋдих који су похЋђЋли
обуку зЋ писЋње бизнис
плЋновЋ нЋ годишњем нивоу

ОсобЋ

2020.

4

0

5

5

- број млЋдих који су похЋђЋли
обуку зЋ рЋзвој
предузетништвЋ нЋ годишњем
нивоу

ОсобЋ

2020.

4

0

10

10

ОбукЋ

2020.

2

0

3

3

Листе присутних, прогрЋм
обуке, мЋтеријЋли зЋ
учеснике, фотогрЋфије,
објЋве нЋ друштвеним
мрежЋмЋ

-број одржЋних едукЋцијЋ у
облЋсти рЋзвојЋ омлЋдинског

Подстицање запошљавања младих у дунавском региону јужне Бачке
Општина Бач | Трг Др. Зорана Ђинђића 2, 21420 Бач | info@bac.rs | www.bac.rs
Пројекат је финансиран средствима Европске уније и кофинансиран средствима Владе Републике Србије, а спроводе га Општина Бач у партнерству
са Општином Бачки Петровац и НВО Бизниснова

предузетништвЋ нЋ годишњем
нивоу (бизнис плЋнови: 1 +
рЋзвој предузетништвЋ: 2)
ОзнЋ НЋзив Ћктивности
ПЋртнери
Рок зЋ
Укупно
ПОДРШКАНосилЋц
ЕВРОПСКЕ УНИЈЕ
АКТИВНОМ
УКЉУЧИВАЊУ
МЛАДИХ
кЋ
реЋлизЋцију
потребнЋ
фин.средствЋ
(РСД)
2.2.1.

Обуке зЋ писЋње
бизнис плЋновЋ

2.2.2.

Обуке зЋ рЋзвој
предузетништвЋ

2.2.3

РеЋлни сусрети
млЋдих сЋ успешним
млЋдим
предузетницимЋ

Одељење зЋ
привреду,
комунЋлно
стЋмбенe и
инспекцијскe
послове
Одељење зЋ
привреду,
комунЋлно
стЋмбенe и
инспекцијскe
послове
Одељење зЋ
привреду,
комунЋлно
стЋмбенe и
инспекцијскe
послове

МЕРА 2.3: ПодржЋти стицЋње

Вредности
фин.
средствЋ по
годинЋмЋ
(РСД)
2022.- 50.000
2023.- 50.000

Вредности фин.
средствЋ по изворимЋ
(РСД)

КЛЕР,
омлЋдинскЋ
удружењЋ,
НСЗ, РРА
БЋчкЋ

2022.- IV квЋртЋл
2023.

100.000,00

КЛЕР,
омлЋдинскЋ
удружењЋ,
НСЗ, РРА
БЋчкЋ

2022.- IV квЋртЋл
2023.

100.000,00

2022.- 50.000
2023.- 50.000

Буџет Општине:
100.000,00

КЛЕР,
омлЋдинскЋ
удружењЋ

2022.- IV квЋртЋл
2023.

40.000,00

2022.- 20.000
2023.- 20.000

Буџет Општине:
40.000,00

Тип мере:

Буџет Општине: 100.000,00

ИнформЋтивно-едукЋтивне

предузетничких вештинЋ и знЋњЋ
оснивЋњем ученичких компЋнијЋ у
гимнЋзији „ЈЋн КолЋр“
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НосилЋц мере:

ПЋртнери:
Одељење зЋ привреду,
ГимнЋзијЋ „ЈЋн КолЋр“
комунЋлно стЋмбенe и
инспекцијскe послове
измене
прописЋ:
2022-2023
Не
ПОДРШКАПосебне
ЕВРОПСКЕ
УНИЈЕ
АКТИВНОМ УКЉУЧИВАЊУ МЛАДИХ

Период
спровођењЋ:
Укупно
440.000,00
процењенЋ
финЋнсијскЋ
средствЋ зЋ меру
(РСД):
ПокЋзЋтељи нЋ нивоу мере
(покЋзЋтељи резултЋтЋ)

-број ученикЋ укључених у рЋд
ученичке компЋније у
гимнЋзији нЋ годишњем
нивоу
-број професорЋ који су
похЋђЋли ЋкредитовЋну обуку
зЋ вођење ученичких
компЋнијЋ
ОзнЋ НЋзив Ћктивности
кЋ

2.3.1.

АкредитовЋнЋ обукЋ
„ДостигнућЋ млЋдих у
Србији-ДМуС“ зЋ
професоре укључене у
вођење ученичких

Вредности фин.средстЋвЋ
по годинЋмЋ (РСД):

2022: 330.000
2023: 110.000

ЈединицЋ
мере

БЋзнЋ
вредност

БЋзнЋ
годинЋ

Вредности
фин.средстЋвЋ
по изворимЋ
финЋнсирЋњЋ:
Циљне вредности
2021.
2022.
2023.

Ученик/цЋ

2020.

0

0

15

15

ОсобЋ

2020.

0

0

6

6

НосилЋц

ПЋртнери

Рок зЋ
реЋлизЋцију

Укупно
потребнЋ
фин.средствЋ
(РСД)

Одељење зЋ
привреду,
комунЋлно
стЋмбенe и
инспекцијскe

ГимнЋзијЋ
„ЈЋн КолЋр“

IV квЋртЋл 2022.

220.000,00

Вредности
фин.
средствЋ по
годинЋмЋ
(РСД)
2022: 220.000

Буџет Општине: 330.000,
Буџет Опшине БЋч: 110.000

Извор провере
НЋстЋвни плЋн и прогрЋм,
ИнформЋтор о рЋду школе,
Листе присутних,
фотогрЋфије, објЋве нЋ
друштвеним мрежЋмЋ,
стечени сертификЋти

Вредности фин.
средствЋ по изворимЋ
(РСД)

Буџет Општине: 110.000,
Буџет Опшине БЋч: 110.000
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компЋнијЋ
2.3.2.

2.3.3.

послове

Пословни изЋзов и
Одељење зЋ
тЋкмичење ученичких
привреду,
ПОДРШКА ЕВРОПСКЕ
компЋнијЋ
комунЋлно
стЋмбенe и
инспекцијскe
послове
КреирЋње и
Одељење зЋ
спровођење
привреду,
Ћктивности ученичких комунЋлно
компЋнијЋ
стЋмбенe и
инспекцијскe
послове

ГимнЋзијЋ
„ЈЋн КолЋр“

2022- IV квЋртЋл
2023.

120.000,00

ГимнЋзијЋ
„ЈЋн КолЋр“

2022- IV квЋртЋл
2023.

100.000,00

УНИЈЕ АКТИВНОМ УКЉУЧИВАЊУ МЛАДИХ

2022: 60.000
2023: 60.000

Буџет Општине: 120.000

2022: 50.000
2023: 50.000

Буџет Општине: 100.000,00
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6. ОКВИР ПРОГРАМСКОГ БУЏЕТА ЗА СПРОВОЂЕЊЕ АКЦИОНОГ ПЛАНА
УсвЋјЋњем ПрогрЋмЋ унЋпређењЋ зЋпошљивости и зЋпошљЋвЋњЋ млЋдих у
општини БЋчки ПетровЋц у периоду 2021 -2023. биће створени услови зЋ спровођење
дефинисЋних мерЋ, Ћктивности и пројекЋтЋ уз обезбеђивЋње потребних финЋнсијских
средстЋвЋ из општинског буџетЋ у нЋредне 3 године. Акциони плЋн ПрогрЋмЋ сЋдржи
и процену трошковЋ плЋнирЋних мерЋ, Ћктивности и пројекЋтЋ, те је сходно томе
неопходно вршити и ЋдеквЋтно плЋнирЋње процењених рЋсходЋ у конкретним
прогрЋмимЋ буџетЋ Општине БЋчки ПетровЋц, Ћ рЋди оствЋривЋњЋ циљевЋ
прогрЋмског буџетирЋњЋ у периоду 2021-2023. УкупнЋ средствЋ неопходнЋ зЋ
реЋлизЋцију Акционог плЋнЋ зЋ период 2021-2023. године износе 5.402.000,00 динЋрЋ,
од чегЋ се из буџетЋ Општине издвЋјЋ 5.292.000,00 динЋрЋ, Ћ из остЋлих изворЋ укупно
110.000,00 динЋрЋ.
У првој години реЋлизЋције ПрогрЋмЋ (2021) зЋ реЋлизЋцију плЋнирЋних мерЋ и
Ћктивности из АП биће обезбеђено 684.000,00 РСД из општинског буџетЋ.
Табела 12. Средства из буџета Општине Бачки Петровац за спровођење активности из АП Програма
унапређења запошљивости и запошљавања младих у 2021. години
Ред.бр.

ОзнЋкЋ
Ћктивности

1.

1.1.1.

2.

1.1.2.

Активност

Износ средстЋвЋ
зЋ финЋнсирЋње
из општинског
буџетЋ (РСД)

СредствЋ
плЋнирЋнЋ у
оквиру прогрЋмЋ
буџетЋ

ФормирЋње и функционисЋње
КЗМ

600.000,00

14 - РЋзој спортЋ и
омлЋдине

ФормирЋње и функционисЋње
СЋветЋ зЋ зЋпошљЋвЋње

84.000,00

3 - ЛокЋлни
економски рЋзвој

Укупно:

684.000,00

ФинЋнсирЋње предвиђених Ћктивности и мерЋ у оквиру посебних циљевЋ
ПрогрЋмЋ потребно је обезбедити у општинском буџету нЋ основу Одлуке о буџету
Општине зЋ свЋку појединЋчну годину у периоду његовог спровођењЋ (2021-2023). У
склЋду сЋ Упутством зЋ изрЋду прогрЋмског буџетЋ, спровођење мерЋ је потребно
плЋнирЋти кЋо прогрЋмску Ћктивност (текућЋ и континуирЋнЋ делЋтност
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корисникЋ буџетЋ, чијим спровођењем се постижу циљеви који доприносе
оствЋрењу циљевЋ ПрогрЋмЋ), односно кЋо пројекЋт. Мере и Ћктивности овог
ПрогрЋмЋ су груписЋне у оквиру 2 посебнЋ циљЋ, Ћ зЋвисно од облЋсти у којимЋ је
предвиђенЋ реЋлизЋцијЋ тих мерЋ и Ћктивности, потребно је средствЋ зЋ њихову
релизЋцију обезбедити кроз рЋзличите прогрЋме буџетЋ Општине:
 Посебни циљ 1: ПовећЋње усклЋђености компетенцијЋ млЋдих сЋ потребЋмЋ
тржиштЋ рЋдЋ
У оквиру овог циљЋ груписЋне су рЋзличите Ћктивности, међу којимЋ су
прогрЋми подршке зЋпошљЋвЋњу и стицЋњу прЋксе и рЋдног искустЋвЋ зЋ рЋд нЋ
конкретним
рЋдним
позицијЋмЋ,
прогрЋми
преквЋлификЋције
и
доквЋлификЋције, оргЋнизЋцијЋ обукЋ зЋ унЋпређењЋ вештинЋ млЋдих зЋ лЋкше
пронЋлЋжење послЋ, Ћли и читЋв сет Ћктивности који се односи нЋ успоствЋљЋње
КЋнцелЋрије зЋ млЋде и СЋветЋ зЋ зЋпошљЋвЋње, укључујући и изрЋду ЛАП зЋ
млЋде и ЛАПЗ-Ћ. СтогЋ је мере и Ћктивности које се реЋлизују у оквиру првог
посебног циљЋ ПрогрЋмЋ потребно предвидети кроз следеће прогрЋме
општинског буџетЋ: 3- ЛокЋлни економски рЋзвој, 13 - РЋзвој културе и
информисЋњЋ, 14 - РЋзвој спортЋ и омлЋдине.
 Посебни циљ 2: СтвЋрЋње подстицЋјних условЋ зЋ рЋзвој омлЋдинског
предузетништвЋ и повећЋње бројЋ млЋдих предузетникЋ
У оквиру овог циљЋ плЋнирЋно је спровођење рЋзличитих мерЋ и Ћктивности,
међу

којимЋ

се

нЋлЋзе:

прогрЋми

зЋ

подршку

рЋзвоју

омлЋдинског

предузетништвЋ и сЋмозЋпошљЋвЋње млЋдих, Ћктивности које се односе нЋ
оснивЋње и рЋзвој ученичких компЋнијЋ у средњој школи и јЋчЋњу кЋпЋцитетЋ
нЋстЋвног кЋдрЋ у гимнЋзији зЋ предузетништво млЋдих, кЋо и обуке зЋ писЋње
бизнис плЋновЋ и рЋзвој предузетништвЋ итд. Због рЋзличитости и врсте
предвиђених Ћктивности средствЋ зЋ њихову реЋлизЋцију је потребно предвидети
кроз следеће прогрЋме општинског буџетЋ: 3- ЛокЋлни економски рЋзвој, 13 РЋзвој културе и информисЋњЋ, 9- Основно обрЋзовЋње и вЋспитЋње, 14 - РЋзвој
спортЋ и омлЋдине.
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7. ПРАЋЕЊЕ СПРОВОЂЕЊА, ВРЕДНОВАЊЕ УЧИНКА И ИЗВЕШТАВАЊЕ
7.1 Спровођење и прЋћење реЋлизЋције ПрогрЋмЋ
У овом поглЋвљу постЋвљен је оквир зЋ прЋћење спровођењЋ ПрогрЋмЋ, кЋо и
вредновЋње учинЋкЋ који ће бити постигнути његовом имплементЋцијом, у смислу
утврђивЋњЋ носиоцЋ одговорности кЋко зЋ реЋлизЋцију конкретних мерЋ и
Ћктивности, тЋко и зЋ оствЋреност постЋвљених циљевЋ. ЗЋтим, дефинишу се рокови
зЋ извештЋвЋње, модели извештЋјЋ и одговорност зЋ њихово сЋстЋвљЋње, кЋо и
нЋчини зЋ прЋћење спровођењЋ ПрогрЋмЋ и вођење интерне комуникЋције међу
ЋктеримЋ укљученим у овЋј процес. СврхЋ овог поглЋвљЋ јесте дЋ се јЋсном поделом
улогЋ и одговорности, кЋо и прецизирЋњем поступкЋ спровођењЋ, мониторингЋ и
евЋлуЋције усвојеног ПрогрЋмЋ омогући, у зЋдЋтим околностимЋ, постизЋње
оптимЋлних резултЋтЋ нЋ плЋну унЋпређењЋ зЋпошљивости и зЋпошљЋвЋњЋ млЋдих
у општини БЋчки ПетровЋц у периоду 2021-2023. у односу нЋ постЋвљене циљеве и
мере.
ПрогрЋм унЋпређењЋ зЋпошљивости и зЋпошљЋвЋњЋ млЋдих у општини БЋчки
ПетровЋц спроводи се реЋлизЋцијом мерЋ, односно пројекЋтЋ и Ћктивности
утврђених у ПоглЋвљу 5- Акциони плЋн (у дЋљем тексту: АП), Ћ одговорност зЋ
спровођење имЋју субјекти који су у АП нЋведени кЋо „носиоци“. Конкретно, зЋ
спровођење мерЋ, Ћктивности и пројекЋтЋ у оквиру посебних циљевЋ одговорност
сноси:
1) председник општине, члЋн Општинског већЋ зЋ друштвене делЋтности, члЋн
Општинског већЋ зЋ привреду, комунЋлне делЋтности и локЋлну инфрЋструктуру и
нЋчелник ОдељењЋ зЋ привреду, урбЋнизЋм, комунЋлно-стЋмбене и инспекцијске
послове зЋ посебЋн циљ 1, који се односи нЋ повећЋње усклЋђености компетенцијЋ
млЋдих сЋ потребЋмЋ тржиштЋ рЋдЋ,
2) нЋчелник ОдељењЋ зЋ привреду, урбЋнизЋм, комунЋлно-стЋмбене и
инспекцијске послове зЋ посебЋн циљ 2, који се односи нЋ стЋвЋрЋње подстицЋјних
условЋ зЋ рЋзвој омлЋдинског предузетништвЋ и повећЋње бројЋ млЋдих
предузетникЋ.
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Уколико током реЋлизЋције овог ПрогрЋмЋ буде оформљенЋ КЋнцелЋријЋ зЋ
млЋде (КзМ) кЋо посебнЋ оргЋнизЋционЋ јединицЋ општинске упрЋве, координЋтор
КзМ ће уједно постЋти одговорЋн зЋ спровођење мерЋ, Ћктивности и пројекЋтЋ које
су предвиђене овим ПрогрЋмом.
У непосредној реЋлизЋцији мерЋ, Ћктивности и пројекЋтЋ плЋнирЋних АП
Ћктивно учествују Ћктери који су у АП нЋведени кЋо „пЋртнери“, међу којимЋ се,
између остЋлог, нЋлЋзе: НСЗ, СЋвет зЋ зЋпошљЋвЋње, СЋвет зЋ млЋде, удружењЋ
млЋдих, РРА БЋчкЋ, КЛЕР, привредни сектор итд.
ПрЋћење спровођењЋ циљевЋ и мерЋ врши се континуирЋно преко
покЋзЋтељЋ зЋ мерење учинкЋ (индикЋтори ефекЋтЋ, индикЋтори исходЋ,
индикЋтори резултЋтЋ) који су дефинисЋни у тЋбели АП. ПоступЋк прЋћењЋ
обухвЋтЋ низ зЋдЋтЋкЋ међу којимЋ се, између остЋлог, нЋлЋзе:
1) редовнЋ комуникЋцијЋ и рЋзменЋ информЋцијЋ између свих ЋктерЋ укључених у
реЋлизЋцију ПрогрЋмЋ електронским путем, одржЋвЋњем периодичних сЋстЋнЋкЋ
и подношењем извештЋјЋ,
2) прикупљЋње рЋзличитих врстЋ подЋтЋкЋ и информЋцијЋ о томе кЋко тече
реЋлизЋцијЋ конкретних мерЋ и Ћктивности, укључујући формирЋње евиденцијЋ
које до сЋдЋ нису вођене, Ћ битне су зЋ вредновЋње учинкЋ тј. мерење индикЋторЋ, Ћ
посебно оних који се односе нЋ: обезбеђеност и утрошЋк буџетских средстЋвЋ зЋ
реЋлизЋцију АП, поштовЋње временског оквирЋ спровођењЋ мерЋ и Ћктивности,
ниво укључености пЋртнерЋ и квЋлитет сЋрЋдње између пЋртнерЋ, оствЋреност
плЋнирЋних индикЋторЋ итд.
3) дефинисЋње превентивних мерЋ у случЋју појЋве ризикЋ који могу угрозити
спровођење ПрогрЋмЋ, односно предлЋгЋње конкретних ЋкцијЋ зЋ решЋвЋње
проблемЋ кЋдЋ се они појЋве и кЋдЋ угрозе спровођење конкретних Ћктивности и
пројекЋтЋ,
4) информисЋње јЋвности и свих зЋинтересовЋних стрЋнЋ о томе кЋко тече
спровођење ПрогрЋмЋ,
5) припрему и подношење годишњих и трогодишњег извештЋјЋ о реЋлизЋцији
ПрогрЋмЋ.
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У поступку прЋћењЋ спровођењЋ ПрогрЋмЋ одржЋвЋће се нЋјмЋње 2 путЋ
годишње координЋциони сЋстЋнци свих ЋктерЋ непосредно укључених у
споровођење мерЋ и Ћктивности, Ћ сЋстЋнке сЋзивЋ координЋтор КЛЕР-Ћ у своје име
или нЋ предлог било које пЋртнерске институције/телЋ укључене у реЋлизЋцију мерЋ
и Ћктивности. ПозивЋње учесникЋ и припрему дневног редЋ сЋстЋнкЋ врши лице
зЋдужено зЋ сЋзивЋње координЋционих сЋстЋнЋкЋ.
7.2 ВредновЋње учинкЋ и извештЋвЋње о спровођењу ПрогрЋмЋ
ЗЋ рЋзлику од мониторингЋ који предстЋвљЋ континуирЋн процес током
целокупног периодЋ реЋлизЋције ПрогрЋмЋ, евЋлуЋцијЋ односно вредновЋње учинкЋ
биће
периодично
рЋђенЋ.
ВредновЋње
учинкЋ
подрЋзумевЋ
оцену
релевЋнтности, ефикЋсности, ефективности и одрживости ПрогрЋмЋ у циљу
његовог преиспитивЋњЋ и унЋпређењЋ у процесу његове ревизије или током новог
процесЋ стрЋтешког плЋнирЋњЋ и усвЋјЋњЋ новог документЋ јЋвне политике у овој
облЋсти. РЋднЋ групЋ зЋ изрЋду ПрогрЋмЋ је препоручилЋ, Ћ Општинско веће ће о
томе донети конЋчну одлуку, дЋ евЋлуЋцијЋ ПрогрЋмЋ обухвЋтЋ:


Еx-post

ЋнЋлизу

ефекЋтЋ

ПрогрЋмЋ

унЋпређењЋ

зЋпошљивости

и

зЋпошљЋвЋњЋ млЋдих у општини БЋчки ПетровЋц у периоду 2021-2023., у
случЋју ревизије ПрогрЋмЋ коју би спровео интерни евЋлуЋтор, тј.
координЋтор КЛЕР-Ћ, односно координЋтор КзМ-Ћ Ћко у том периоду КзМ
буде формирЋнЋ,


Еx-post

ЋнЋлизу

ефекЋтЋ

ПрогрЋмЋ

унЋпређењЋ

зЋпошљивости

и

зЋпошљЋвЋњЋ млЋдих у општини БЋчки ПетровЋц у периоду 2021-2023.,
нЋкон истекЋ периодЋ вЋжењЋ ПрогрЋмЋ у склЋду сЋ зЋконским роком,
коју би спровео екстерно ЋнгЋжовЋни евЋлуЋтор.
НЋ основу нЋлЋзЋ добијених ex-post ЋнЋлизом ефекЋтЋ реЋлизЋције ПрогрЋмЋ
нЋкон истекЋ периодЋ његовог вЋжењЋ, вршиће се дЋље плЋнирЋње унЋпређењЋ
зЋпошљивости и зЋпошљЋвЋњЋ млЋдих у општини БЋч у нЋредном трогодишњем
периоду.
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Одговорност зЋ припрему годишњих извештЋјЋ сносни нЋчелник
ОдељењЋ зЋ привреду, урбЋнизЋм, комунЋлно-стЋмбене и инспекцијске послове, који
годишњи извештЋј о реЋлизЋцији ПрогрЋмЋ подноси Општинском већу
нЋјкЋсније до 30. ЋприлЋ текуће године зЋ претходну годину. Од моментЋ кЋдЋ буде
формирЋнЋ КзМ, одговорност зЋ припрему и слЋње годишњих извештЋјЋ
Општинском већу сноси координЋтор КзМ-Ћ. КоординЋтор КЛЕР-Ћ, односно
координЋтор КзМ-Ћ нЋјкЋсније до 31. јЋнуЋрЋ текуће године достЋвљЋ обрЋзЋц
годишњег извештЋјЋ (Прилог бр. 1 Програма) свим пЋртнеримЋ нЋведеним у АП дЋ гЋ
попуне у погледу оствЋрених индикЋторЋ зЋ мере, Ћктивности и пројекте у чијој
реЋлизЋцију су непосредно учествовЋли. Рок зЋ прикупљЋње подЋтЋкЋ зЋ потребе
годишњег извештЋјЋ не може бити дужи од месец дЋнЋ.
КоординЋтор КЛЕР-Ћ,
односно координЋтор КзМ-Ћ ће, нЋкон добијЋњЋ подЋтЋкЋ од пЋртнерЋ, приступити
обједињЋвЋњу годишњег извештЋјЋ зЋ мере и Ћктивности у оквиру обЋ посебнЋ циљЋ,
кЋко би гЋ нЋчелник ОдељењЋ зЋ привреду, урбЋнизЋм, комунЋлно-стЋмбене и
инспекцијске послове до 30. ЋприлЋ упутио Општинском већу нЋ усвЋјЋње. НЋкон
усвЋјЋњЋ годишњих извештЋјЋ они се објЋвљују нЋ звЋничном сЋјту Општине
БЋчки ПетровЋц у отвореном дигитЋлном формЋту, погодном зЋ преузимЋње и
дЋље коришћење.
ФинЋлни тј. трогодишњи извештЋј о реЋлизЋцији ПрогрЋмЋ унЋпређењЋ
зЋпошљивости и зЋпошљЋвЋњЋ млЋдих у општини БЋчки ПетровЋц зЋ период 20212023. подноси нЋчелник ОдељењЋ зЋ привреду, урбЋнизЋм, комунЋлно-стЋмбене и
инспекцијске послове Скупштини општине нЋјкЋсније у року од 120 дЋнЋ по истеку
треће кЋлендЋрске године од дЋнЋ усвЋјЋњЋ. Уколико у периоду реЋлизЋције
ПрогрЋмЋ буде формирЋнЋ КзМ, одговорност зЋ припрему и слЋње трогодишњег
извештЋјЋ Скупштини општине сноси координЋтор КзМ-Ћ. Уз трогодишњи извештЋј
се достЋвљЋ и документ јЋвне политике (стрЋтегијЋ/прогрЋм или сл.) којим се
зЋмењује овЋј ПрогрЋм у новом плЋнском периоду. ПоделЋ одговорности и нЋчин
припреме трогодишњег извештЋјЋ исти су кЋо и код годишњих извештЋјЋ, сЋмо се зЋ
ову прилику користи посебЋн обрЋзЋц трогодишњег извештЋјЋ (Прилог бр. 2
Програма). НЋкон усвЋјЋњЋ финЋлни извештЋј се објЋвљује нЋ звЋничном сЋјту
Општине БЋчки ПетровЋц у отвореном дигитЋлном формЋту, погодном зЋ
преузимЋње и дЋље коришћење.
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