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ИЗВЕШТАЈ О РЕЗУЛТАТИМА КОНСУЛТАЦИЈА 
 

 Дана  18. јануара 2019. године Градско веће Града Пожаревца донело је Решење 
број 09-06-8/2019-23 о образовању и именовању Радне групе за израду Локалног 
акционог плана запошљавања Града Пожаревца за  2019. годину. 
  

Сходно свом задатку , а у складу са чланом 17. Одлуке  о јавној расправи 
(„Службени гласник  Града Пожаревца“, бр.  14/18) Радна група за израду Локалног 
акционог плана запошљавања Града Пожаревца за  2019. годину и Одељење за локални 
економски развој, пољопривреду и заштиту животне средине које обавља стручне и 
административно техничке послове за потребе Радне групе су у циљу сагледавање свих 
могућности за постизање жељених примена акта и спровели активности ради утврђивања 
да ли је доношење  Локалног акционог плана запошљавања Града Пожаревца  за 2019. 
годину  најбоља опција која ће довести до постизања промене, односно повећања 
запослености на територији Града Пожаревца.  

Сходно наведеном дана 22.01.2019. године, телефонским  путем извршено је 
анкетирање привредних субјеката из јавног и приватног сектора. У анкети су 
учествовали:  „Водопривреда“ АД Пожаревац, ПП “Филип“ Пожаревца,  „Атила“ ДОО 
Пожаревац,  и „Паја Трејд“ Кличевац, као и јавна предузећа чији је оснивач Град 
Пожаревац. 

Постављено је питање коју би сте меру активне политике запошљавања 
подржали, да ли спровођење јавних радова има ефеката, да ли постоји потреба за 
Програмом стручне праксе и  који  лица ког профила и степен стручности би ангажовали. 
На основу спроведене анкете добијена је повратна информацију потребама привредних 
субјеката за траженим  профилима занимања.   

Закључено је да је  спровођење  јавних радова  неопходно. Поред ове мере 
активне политике запошљавања, као позитиван ефекат идентификована је потреба за 
подржавањем мере активне политике запошљавања- Програма стручне праксе, коју   
Град Пожаревца у претходним годинама није спроводио.  Такође је утврђено да се за 
спровођењем програма стручне праксе, највећа потреба постоји за ангажовањем лица са 
високом стручном спремом  и то код послодавца како из јавног тако и из приватног 
сектора чији је седиште на територији Града Пожаревца.  
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