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УВОД 

Локални  акциони план за запошљавање Градске општине Земун за 2016. годину (у даљем 

тексту: ЛАПЗ) представља основни инструмент и израз спровођења локалне политике 

запошљавања, засноване на потребама и могућностима локалне заједнице, који је потпуно 

усаглашен са  Националним акционим планом запошљавања за 2016. годину и Акционим 

планом запошљавања Града Београда за 2016. годину. 

Како би се постигло одрживо повећање запослености, овим документом локална заједница 

добија нову улогу којом спроводи централну политику на локалном нивоу, дефинишући 

циљеве и приоритете националне политике запошљавања, кроз мере и програме који ће се 

реализовати у локалној заједници у току 2016. године.  

Основни циљ политике запошљавања је идентификовање проблема и група које имају 

висок ризик од незапослености, успостављање ефикасног, стабилног и одрживог тренда 

раста запослености, што ће побољшати услове на тржишту рада и унапредити институције 

тржишта рада, као и усклађивање политика запошљавања са тековинама ЕУ.  

 

РЕЗИМЕ 

Градска општина Земун је са 168.170 становника, четврта општина по броју становника у 

граду Београду, иза Новог Београда, Чукарице и Палилуле (статистички подаци попис 

2011.). У периоду од 2002. до 2011. године број становника општине Земун се повећао од 

152.950 (2002. ) на 168.170 становника у 2011.години.  

Када су у питању старосне групе удео становништва од 15 до 30 година је 18,44% и већи 

је од националног који је 18,39%, и мањи од града Београда (15,54 %).  

Из статистичких података о контигентима становништва може да се закључи да општина 

Земун располаже са контигентом становништва од 15 до 64 година у проценту од 68,25%, 

што је више од града Београда (68,16%), и процента Републике Србије (67,39%). Када је у 

питању становништво од 18 и више година, у граду Београду има 82,84%, у Републици 

Србији 82,61%, а у Земуну 81,84%. Просечна старост становника Земуна је 41,3 годинe 

што је мање у односу на просечну старост становништва у Београду која износи 42 

годинe, а за Републику Србију је 42,57. 

Удео радне снаге у радно способном становништву у општини Земун је 81,88%, граду 

Београду 80,95%, а у Републици Србији 79,71%, што указује да је у општини Земун 

највећи проценат становника од 15 до 64 године у контигенту становништва од 15 и више 

година. 

Удео становништва од 15 до 64 година у односу на укупан број становника у општини 

Земун је 69,71%, у граду Београду 69,60%, и Републици Србији 65,50% што указује да 

општина Земун има добар проценат радног контигента. 

У погледу степена образовања, број лица са завршеном средњом школом је 56,72%, што је 

више од града Београда (52, 50%) и Републике Србије(48,93%). 

 На основу података Националне службе за запошљавање, у периоду од 2010. до 

2015. године просечан број незапослених лица је бележио стални пораст. У 2014. години 

број незапослених лица износио је 11,282, а у 2015. години 11,021 (на дан 31. 

12.2015.године), што је за 261 мање у односу на предходну годину. 

Према подацима Националне службе за запошљавање, филијале за град Београд са стањем 

на дан 31.12.2015. године, највећи број незапослених лица са територије општине Земун 

припадају старосној групи од 50 до 54 година (13,58%), а затим следе  лица  старости од 

55 до 59 година (12,57%) и лица од 25 до 29 година (12,09%). У поређењу са подацима из 
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2014. године проценат учешћа у незапослености старосне групе од 25 до 29 година ce 

смањио на вредност од 12,09%. 

Број незапослених лица старости од 15 до 29 година, у опадању је од 2013. до 2015. 

године, а број незапослених лица старости преко 50 година је у сталном порасту. У 

укупном броју незапослених лица проценат незапослених жена је у сталном порасту. У 

2015. години је проценат незапослених жена је износио 54.48%, и порастао у односу на 

проценат у 2014. години за 1.16 процентних поена. Проценат незапослених жена старости 

од 15 до 29 година у 2015. години је 59.47%, и већи је у односу на 2014. годину када је био 

57.84%. Број незапослених жена старости преко 50 година у посматраном периоду од 

2013. до 2015. године је у сталном порасту. У 2013. години износио је 41.57%, у 2014. 

повећан је за 1.47 процентних поена, а 2015. године 44.51%. Просек незапослених лица по 

полу у општини Земун у 2015. години је 45,52% мушких становника и 54,48% женских. 

Просечан број незапослених жена у 2015. години у Земуну у поређењу са Београдом је 

мањи за 0.79 процентних поена, за жене преко 50 година за 1.68 процентних поена, док је 

проценат незапослених жена старости од 15 до 29 година у Земуну већи за 2.24 процентна 

поена. 

 Подаци о незапосленим лицима и њиховом образовању указују да је 81,87% 

незапослених стручних лица. Међу незапосленим лицима је највећи број (4.117) са 

завршеним четвртим степеном стручне спреме, што у процентима износи 37,36%, затим 

следе лица са трећим степеном образовања у проценту од 18,30%, са првим степеном 

16,18% и са седмим 15,54%.  

Подаци који се односе на незапослене који припадају категорији теже запошљивих лица, 

показују да је међу незапосленима већи број жена ( 55,15% ), а затим да има највише 

незапослених у категорији дугорочно незапослених лица (6.325), затим старијих од 50 

година (3.507), категорије младих до 30 година старости (2.104), категорија технолошких 

вишкова (1.391). У односу на 2014. годину изузетно је повећан број технолошких вишкова 

што указује на потребу да се овој категорији посвети посебна пажња. 

 Укупан број запослених у Земуну на основу података Републичког завода за 

статистику, који се односе на 2014. годину и годишњи просек је 52.014, од тога у 

привредним друштвима, установама, задругама и организацијама запослено је 43.590 

лица, што процентуално износи 83,80%. Број приватних предузетника и запослених код 

њих је 8.424, што је изражено у процентима 16,20%. Од укупног броја запослених 48,20% 

су женског пола, што је за 1,00 процентни поен више у односу на 2013. годину. 

Упоређујући проценат запослених жена у предузећима, установама, задругама и 

организацијама у 2013. и 2014. години може да се закључи да се у 2014. години за 1,41 

процентни поен повећао број запослених жена у односу на 2013. годину, као и да се 

проценат запослених жена приватника и запослених код њих у 2014. години смањио за 

1,03 % у односу на 2013. годину. 

 У Земуну је највећи број запослених (у предузећима, установама, задругама и 

организацијама ), по секторима делатности у 2014. години, у сектору трговине на велико и 

мало и поправка моторних возила 12.950 (24,9%), затим у прерађивачкој индустрији 8.214 

(15,8%), следи сектор здравствени и социјални рад са 5.262 запослених или (10,1%), 

образовање 3.815 (7,3%), грађевинарство са 3.278 запослених (6,3%), стручне, научне, 

иновационе и техничке делатности 2.707 (5,2%), саобраћај и и складиштење 2.238 (4,3%), 

и други приказани у табели. Коришћени су подаци Републичког завода за статистику, 

Општине и региони у Републици Србији, 2013 и 2014. година. У структури запослених у 

2013. години било је 84,9% запослених у правним лицима (привредна друштва предузећа, 
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установе, задруге и друге организације и 15,1%  предузетника и запослених код њих. У 

2014. години за 1,10 процентних поена смањио се број запослених у правним лицима (са 

84,9% на 83,8%) и повећао се број предузетника и запослених код њих са 15,1% на 16,2%. 

 

Имајући у виду показатеље економске активности, демографска кретања и стање на 

тржишту рада Београда и Земуна, један од регионалних приоритета у даљем развоју како 

града Београда тако и општине Земун је унапређење људских ресурса засновано на 

специфичним потребама грађана у погледу запослености и прихода. Приоритети политике 

запошљавања градске општине Земун у 2016. години су повећање запослености и 

смањење незапослености кроз подстицање запошљавања теже запошљивих лица кроз 

систем обука, унапређење квалитета радне снаге кроз саветовања о планирању каријере и 

професионалног  усмеравања,  подстицању  развоја предузетништва, као и повећање 

активације незапослених лица. У складу са постављеним приоритетима утврђене су мере 

Обуке за активно тражење посла за лица до 30 година и преко 50 година, Обуке о 

предузетништву и самозапошљавању, Предавања ради информисања младих о избору 

будућег занимања и могућностима развоја каријере, Сајам запошљавања и БГ пракса. 

 Поред наведених мера у 2016. години градска општина Земун ће реализовати и 

друге мере самостално, и у сарадњи са Националном службом за запошљавање, 

Привредном комором Србије као и другим организацијама и инститицијама у складу са 

утврженим надлежностима.   

 

I ЕКОНОМСКА АКТИВНОСТ 

На основу процене укупне економске активности у 2015. години, мерене бруто домаћим 

производом и исказане у сталним ценамa, утврђен је реални раст од 0,8% у односу на 

претходну годину. Посматрано по делатностима, реални раст бруто додате вредности 

имају: сектор прерађивачке индустрије, сектор грађевинарства и сектор снабдевање 

електричном енергијом, гасом и паром. Реални пад бруто додате вредности забележен је у 

сектору пољопривреде, сектору јавних услуга и осталих услуга. Процењено је да је 

индустријска производња у 2015. години имала раст физичког обима од 8,2% у односу на 

претходну годину. Највећи раст физичког обима има сектор снабдевање електричном 

енергијом, гасом и паром. Пољопривредна производња је у 2015. години имала пад 

физичког обима од 8,0%. Процењено је да вредност изведених радова у грађевинарству у 

2015. години бележи раст од 20,5% у односу на претходну годину. Промет у трговини на 

мало бележи реални раст од 1,4%, док промет у трговини на велико бележи раст од 2,5% у 

текућим ценама. У сектору услуге смештаја и исхране у 2015. години забележен је реални 

раст од 1,8%, док је број ноћења туриста повећан за 8,8%. Сектор саобраћај и 

складиштење имао је раст физичког обима од 7,7%, а област телекомуникација раст од 

0,8%. 

Према Анкети о радној снази која је спроведена у III кварталу 2015. године у Републици 

Србији , која се односи на структуру активног становништва старог од 15 и више година, 

стопа незапослености је  износила 16,7%,  запослених  57,7%, самозапослених је 18,7%, а 

помажућих чланова домаћинства 6,9%. Реалан раст БДП у четвртом кварталу 2015. године 

у односу на исти период претходне године износио је 1,3%.  

 У Акционом плану за запошљавање Града Београда за 2016. годину наводи се да је 

„номинални БДП Београда, према текућим ценама, непрекидно растао последњих година. 
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При томе је допринос Београда БДП-у Србије био је стабилан – приближно 40%, што 

указује на уједначено кретање овог макроекономског агрегата на републичком и градском 

нивоу. Концентрација економских активности у главном граду је одраз метрополизације 

привреде, која одликује не само Србију, него и многе друге европске земаље. БДП по 

становнику Београда је 71% изнад републичког просека. У Републици Србији  просечна 

зарада исплаћена у периоду јануар–децембар 2015. године, у поређењу са  просечном 

зарадом исплаћеном у периоду јануар–децембар 2014. године, номинално је мања за 0,5%, 

а реално је мања за 2,4%. Просечна зарада исплаћена у децембру 2015. године у Земуну је 

82.713 РСД, а у у периоду јануар децембар 2015. године је иносила 71.195 РСД.  

 

 

Просечне бруто зараде по запосленом 
 Просечне зараде РСД (бруто) 

 XII/2014 XII-2015 I-XII 2015 

Република Србија 68.739 70.763 61.145 

Град Београд 86.075 90.955 76.216 
          Извор:Републички завод за статистику 

 

 

Број привредних друштава и њихова динамика такође могу бити показатељи 

привредне развијености. Последњих година изузимајући 2011. годину, број активних 

привредних друштава бележи раст, што поспешује и раст броја запослених у привреди. 

Лоша околност је што се више од петине привредних друштава суочава са проблемом 

дуже неликвидности, која утиче и на оснивање нових друштава. 

У периоду 2010-2013. година учешће сектора малих и средњих предузећа и 

предузетника (МСПП) Београда у укупном броју МСПП у Србији се није значајно мењало 

и у просеку је износило 33,7%. Истовремено, у посматраном периоду, на подручју 

Београда је забележен раст броја МСПП. У односу на 2010. годину у 2013. години сектор 

МСПП на подручју Београда се повећао за 4.172 ентитета, односно 3,8%. Нови Београд, 

Стари Град и Земун представљају општине у којима је сконцентрисан и највећи број 

малих и средњих предузећа. 

Конкурентност сектора МСПП посматрана је са аспекта спољнотрговинске робне 

размене. У периоду 2010-2012. године учешће сектора МСПП у Београду у укупном 

извозу и увозу сектора МСПП на републичком нивоу у просеку је износило 33,9% и 

59,11%  респективно“. 
 

 

Број МСПП у Београдском региону, 2010-2013. година 

 

 
Број МСПП 

2010. 2011. 2012. 2013. 

Београдски регион 106.867 107.308 108.083 111.039 

     Извор: Градска управа Града Београда, Завод за информатику и статистику 
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Према подацима Републичког завода за статистику у 2014. години на територији градске 

општине Земун регистровано је 5.932 предузетника и 6.746  правних лица. Посматрајући 

период од 2010. до 2014. године, може да се закључи да се број предузетника повећавао од 

2012. до 2014. године. Забележен позитиван тренд раста броја предузетника очекује се и у 

наредном периоду. Број предузетника у 2014. години (5.932) повећао се у односу на 2013. 

годину (5.904), што може да се констатује и када је у питању број правних лица који је 

повећан за 441 у односу на 2013. годину. Изражено у процентима 53, 21% су правна лица 

и 46,78%  предузетници.  

 

Према секторима делатности највише предузетника се определило за саобраћај и 

складиштење, затим за трговину на велико и мало, поправку моторних возила и 

мотоцикала, прерађивачку индустрију, стручне, научне иновационе и техничке делатности 

и остале услужне делатности. Правна лица су највише заступљена у делатности трговине 

на велико и мало, поправки моторних возила и мотоцикала, прерађивачкој индустрији, 

стручне, научне, иновационе и техничке делатности, грађевинарство.  

 

Градска општина Земун у поређењу са осталим градским општинама када је у питању број 

предузетника налази се на трећем месту после општина Нови Београд (7.131) и Чукарице 

(5.953). Када је у питању број правних лица испред градске општине Земун су општине 

Нови Београд (13.001), Стари град (9.833) и Вождовац (6.800).  

 

 

Број предузетника у општини Земун, период 2010.-2014. 
 

Година 2010. 2011. 2012. 2013. 2014. 

Број предузетника 5714 5852 5809 5904 5932 

          Извор: Статистички годишњак Београда, 2012, 2013, 2014 

 

 

Предузетници 2013., 2014. год. 

Земун 5904 5932 

Београд 56328 57499 

Правна лица  2013., 2014. год. 

Земун 6305 6746 

Београд 71241 75936 
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Број правних лица и радњи према секторима делатностиу Земуну, 2014. година 
 

Сектори делатности 

 

2014. 

Правна лица Предузетници 

Пољопривреда, шумарство и рибарство 41 67 

Вађење руда и камена 9 1 

Прерађивачка индустрија 827 670 

Снабдевање ел.енергијом, гасом, паром и климатизација 32 0 

Снабдевање водом, управљање отпадним водама и сл. 27 6 

Грађевинарство 363 457 

Трговина на велико и мало, поправка моторних возила  2323 1184 

Саобраћај и складиштење 246 1187 

Услуге смештаја и исхране 218 406 

Информисање и комуникације 197 213 

Финансијске делатности и делатности осигурања 38 53 

Пословање некретнинама 58 35 

Стручне, научне, иновационе и техничке делатности 600 632 

Административне и помоћне услужне делатности 245 238 

Државна управа и одбрана, обавезно соц.осигурање 8 0 

Образовање 88 43 

Здравствена и социјална заштита 22 112 

Уметност; забава и рекреација 302 69 

Остале услужне делатности 1102 559 

УКУПНО 6.746 5.932 
    Извор: Статистички годишњак Београда, 2014. 

Број правних лица и предузетника у 2014. год. по општинама 
 

Општина Правна лица  Предузетници  

Барајево 444 899 

Вождовац 6.800 5.353 

Врачар 5.824 2.880 

Гроцка 1.369 2.666 

Звездара 6.168 5.854 

Земун 6.746 5.932 

Лазаревац 1.056 1.473 

Младеновац 813 1.352 

Нови Београд 13.001 7.131 

Обреновац 1.173 1.713 

Палилула 6.711 5.543 

Раковица 3.235 3.622 

Савски венац 5.728 1.973 

Сопот 319 1.329 

Стари град 9.833 2.826 

Сурчин 909 1.000 

Чукарица 5.807 5.953 

Град Београд 75.936 57.499 

                               Извор Статистички годишњак Београда 2014. 
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II СТАЊЕ И ТОКОВИ НА ТРЖИШТУ РАДА 

 Укупно становништво 

Према статистичким подацима Републичког завода за статистику, а према попису из 2011. 

године, укупан број становника у Земуну је 168.170 од чега је 80.138 односно (47,65%) 

мушко, а 88.032 односно 52,35% женско становништво. 

 

 

Број становника по пописима 1961.-2011.година 

 1961. 1971. 1981. 1991. 2002. 2011. 

Београд 942.190 1.209.361 1.470.073 1.602.226 1.576.124 1.659.440 

Земун 74.851 111.967 138.702 146.101 152.950 168.170 
       Извор Статистички годишњак Београда, 2014. год. 
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 Национална структура становништва у Земуну 

Од укупног броја становника Земуна (168.170) национално се изјаснило 160.927 

становника. На територији општине Земун  огромну већину чине Срби са 87,89 %, а  затим 

Роми са 3,3%, Хрвати  са 0,84%, Југословени са 0,59% , Црногорци 0,44  %, и остали. 

Преглед структуре становништва по националном саставу дат је у табели. 

 

 

Структура становништва 

према националном саставу у ГО Земун по попису 2011. 

 

Националност Број Удео у укупном 

становништву 

Срби 147.810 87,89% 

Роми 5.599 3,33% 

Хрвати 1.411 0,84% 

Југословени    995 0,59% 

Црногорци 748 0,44% 

Македонци 557 0,33% 

Муслимани 496 0,29% 

Горанци 383 0,23% 

Мађари  205 0,12% 

Словаци 170 0,1% 

Бошњаци 170 0,1% 

Албанци 165 0,1% 

Неизјашњени неопредељени 4.821 2,87% 

Непознато 2.213 1,32% 

  Извор Статистички годишњак Београда, 2015. 
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 Старосна и полна структура становништва 

Удео младих у радној снази у општини Земун износи 26,46 %, што је приближно уделу 

младих у радној снази Београда, и мало нижи од процента у Републици који износи 

26,92%. Када се посматра удео радне снаге у радно способном становништву у општини 

Земун, процентуални износ је 81,88 %. За град Београд он је 80,95%, а за Републику 

Србију 79,71%. 

 

Становништво према старости и полу по попису 2011. године 

 Укупно 15-29 година 15-64 година Удео младих у 

радној снази 

Република Србија 

Мушко 

Женско 

7.498.001 

3.499.176 

3.687.686 

1.322.021 

  677.110 

  644.911 

4.911.268 

2.444.801 

2.466.467 

26,92 % 

Град Београд 

Мушко 

Женско 

1.659.440 

 785.826 

 873.614 

307.698 

  153.482 

  154.216 

1.154.948 

  553.425 

  601.523 

26,64 % 

Општина Земун 

Мушко 

Женско 

168.170 

 80.138 

 88.032 

31.013 

  15.484 

  15.529 

117.228 

  56.442 

  60.786 

26,46 % 

Извор: Статистички годишњак Републике Србије 2015.год 

 

Радни контигент и становништво старо 15 и више година,по попису 2011. године 
 

 Укупно 15 и више 

година 

15-64 година Удео радне снаге у радно 

способном становништву 

Република Србија 

Мушко 

Женско 

7.498.001 

3.499.176 

3.687.686 

6.161.584 

2.971.868 

3.189.716 

4.911.268 

2.444.801 

2.466.467 

 

79,71% 

Град Београд 

Мушко 

Женско 

1.659.440 

785.826 

873.614 

1.426.710 

666.315 

760.395 

1.154.948 

  553.425 

  601.523 

 

80,95% 

Општина Земун 

Мушко 

Женско 

168.170 

80.138 

88.032 

143.173 

  67.202 

  75.971 

117.228 

  56.442 

  60.786 

 

81,88% 

Извор: Статистички годишшњак Републике Србије 2015. 

 

Старосна и полна структура становништва 

 

 0-14 

год. 

15-24  25-34 35-44 45-54 55-64 65 и више  

Укупно 24.997 18.687 25.961 24.528 22.861 25.191 25.945 

Мушкарци 12.936 9.530 12.754 12.007 10.827 11.324 10.760 

Жене 12.061 9.157 13.207 12.521 12.034 13.867 15.186 

Извор:Статистички годишшњак Републике Србије 2015.,Статистички годишњак Београда 2015. 
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Према званичним статистичким подацима, када је у питању старосна структура 

становника општине Земун, а према попису из 2011. године и подацима Републичког 

завода за статистику, највећи број становника је између 25 и 34 година, а затим група 

становника са више од 55 година. 

Највећи број жена је у животном добу од 65 и више година, а затим у старосној групи од 

55 до 64 година, што је 17,28% становника Земуна. Старосна структура становништва 

општине Земун испољава са једне стране тенденцију ка великим старосним групама, али 

је такође приметно да популација жена од 25 до 34 година чини 15%, укупне популацији 

жена, односно 7,85% у односу на укупан број становника. 

Код мушке популације најбројнија је старосна група до 14 година (16,14%), а затим следе 

од 25 до 34 година, и од 35 до 44. Процентуално они чине 30,90% мушке популације, 

односно 14,72% укупног броја становника Земуна. 

 

Основни контигент и индикатори становништва Републике Србије, 2014. 

 

Република, град, 

општина 

Контигент становништва Просечна 

старост 

становништва 

(15-64) (18 и више) 

Република Србија 4805961 67,39% 5891837 82,61% 42,57 

Град Београд 1141789 68,16% 1387563 82,84% 42,01 

Општина Земун 116570 68,25% 139773 81,84% 41,30 
             Извор Републички завод за статистику- Општине и региони у Републици Србији, 2015. 

Из статистичких података о контигентима становништва може да се закључи да општина 

Земун располаже са контигентом становништва од 15 до 64 година у проценту од 68,25%, 

што је више од града Београда (68,16%), и процента Републике Србије (67,39%). Када је у 

питању становништво од 18 и више година, у граду Београду има 82,84%, у Републици 

Србији 82,61%, а у Земуну 81,84%. Просечна старост становника Земуна је 41 година што 

је мање у односу на просечну старост становништва у Београду која износи 42 а за 

Републику Србију је 42,5 година. 

 

 Образовна структура становништва 

Завршена средња школа је најчешћи вид образовања (56,72 %), становништва општине 

Земун, на другом месту је високо образовање 14,92 %, док је 14,40 % становништва са 

основним образовањем. Без школске спреме је 1,47% становништва старости 15 и више 

година, а са непотпуним основним образовањем је 4,09% . Већу школску спрему, више и 

високо образовање преовлађује код мушкараца. 

 

Становништво старо 15  и више година према школској спреми по попису 2011. 
 школска спрема образовање 

без ш.с. непотпуна основно средње више високо Непо

.з. Општина Земун 

Укупно 143.173 2.101 5.852 20.624 81.208 11.603 21.358 427 

Мушко 67.202   443 1.308  8.359 41.646 5.511 9.763 172 

Женско 75.971 1.658 4.544 12.265 39.562 6.092 11.595 255 

Извор: Статистички годишњак Београда 2015. 
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 Витални догађаји 

Природни прираштај на 1000 становника од 2010. године бележи пад. После 2011. године 

у којој је износио -0,5 у 2012. години је износио -0,3 што је иста вредност као у 2014. 

години. У односу на природни прираштај на 1000 становника у Републици Србији (-4,9) и 

Граду Београду (-1,4), у општини Земун је најмање негативан и износи -0,3. 

 

Природни прираштај у општини Земун за период 2009-2014.година 

Година 2009. 2010. 2011. 2012. 2013. 2014. 

Природни прираштај на 1000 становника 0,4 0,0 -0,5 -0,3 -0,2 -0,3 

  Извор: Статистички годишњак Београда 2011.,2012., 2013., 2014. 

 

Витални догађаји за 2014. годину 

 Република 

Србија 

Град 

Београд 

Општина 

Земун 
Број живорођених 66,461 18,427 1,924 

Живорођени на 1000 становника 9,3 11,0 11,3 

Број умрлих 101,247 20,698 1,979 

Умрли на 1000 становника 14,2 12,4 11,6 

Природни прираштај -34,786 -2,271 -55 

Природни прираштај на 1000 становника -4,9 -1,4 -0,3 

Извор Републички завод за статистику,  Општине и региони у Републици Србији, 2015. 

 Демографска кретања 

Основна карактеристика данашњег демографског кретања је умерен  константан пораст 

који је остварен захваљујући позитивном миграционом салду до краја 90-тих (пре свега у 

Земуну), који је настао због развојног амбијента у периоду индустријализације и 

природном прираштају. Привредна кретања деведесетих која су била дестимулативна 

условила су процес исељавања радно-способног (и фертилног) становништва, опадање 

стопе природног прираштаја, смањење процента радно-способног становништва. Између 

пописа 2002. и пописа 2011. из општине Земун је издвојена општина Сурчин, што је 

такође значајно утицало на смањени тренд раста броја становника. Број становника 

Земуна расте захваљујући механичком прираштају, будући да природни прираштај опада 

од 2011.године. Према проценама просечан број становника на територији градске 

општине Земун у 2014. години је 170.793. Према статистичким подацима Републичког 

завода за статистику, а према попису из 2002. број становника у Земуну је износио 

152.950, (52,34% женско и 47,66% мушко). У односу на попис из 2002. године број 

становника се повећао за 15.220 становника. Полна структура становника Земуна је остала 

скоро у истим процентима. По последњем попису смањен је проценат мушког 

становништва за 0.01 проценат. 

Процењен број становника  

Година 2010. 2011. 2012. 2013. 2014.* 

Број становника 161.531 167.749 168.643 169.632 170.793 
          Извор:РСЗ, Општине и региони у РС, 2015., *процењен број становника на дан 30.06.2014. године 
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 Трендови на тржишту рада према Анкети о радној снази 

На основу годишњих података Анкете о радној снази (АРС), Републичког завода за 

статистику (РЗС), може се закључити да је укупан број запослених лица радног узраста 

(15-64) у 2014. години износио је 56.124 лица, што је мање у односу на 2013. годину за 

4.993 лица. Укупан број незапослених лица радног узраста (15-64), према подацима АРС-а 

у 2014. години износио је 12.154, што је за 240 лица мање у односу на 2013. годину. 

Стопа активности лица радног узраста (15-64) у 2014. години износила је 62,0% и смањена 

је у односу на 2013. годину за 4,6 процентна поена. Стопа запослености лица радног 

узраста (15-64) у 2014. години од 50.9% је, у односу на 2013. годину када је износила 55.4 

%, мања је за 4.5 процентних поена. Стопа незапослености лица радног узраста (15-64) је у 

2014. години 17.8% и за 0.9 процентна поена је већа у односу на 2013. годину (16.8%). 

 

 
Трендови на тржишту рада за 2013. и 2014. годину, становништво 15-64, годишњи просеци 

 

Год. Становништво Стопа 

 радног узраста активно запослени незапослени активно. запослено. незапослен. 

2013. 110.384 73.511 61.117 12.394 66.6% 55.4% 16.9% 

2014. 110.174 68.278 56.124 12.154 62.0% 50.9% 17.8% 
Извор: АРС, Републички завод за статистику 

 

 

 

Индикатори тржишта рада за 2014. године, становништво старости 15-64, 

 годишњи просеци, АРС (РЗС) 
 

 Становништво 

 радног узраста активно запослени незапослени 

Република Србија 4.619.091 2.853.688 2.291.525 562.163 

Град Београд 1.071.047 659.567 543.415 116.152 

Општина Земун 110.174 68.278 56.124 12.154 
Извор: АРС, Републички завод за статистику 

 

 Индикатори тржишта рада 

Стопа запослености становништва Земуна  радног узраста у 2014. години већа је од стопе 

запослености у Београду за 0.2 процентних поена, и од стопе запослености у Републици 

Србији за 1.3 процентна поена. Стопа незапослености становништва радног узраста у 

2013. години износила је 16.9% у Земуну и била је мања од стопа незапослености у 

Београду и Републици Србији. У 2014. години стопа незапослености је за 0.2 процентна 

поена већа у односу на стопу незапослености у Београду, и 1.9 процентних поена мања од 

стопе незапосленосту у Републици Србији. Поређењем података за 2013. и 2014. 

годину,стопа незапослености становништва радног узраста бележи пад у Републици 

Србији и Београдском региону сем у општини Земун где је забележен пораст од 0.9 

процентних поена. 
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Кретање основних индикатора тржишта рада, 

 за становништво старости 15-64, АРС(РЗС) 
 

Старосна категорија 

15-64 

Република 

Србија 

Београдски 

регион 

Општина 

Земун 

2013. година 

Стопа активности 61,6% 62,0% 66,6% 

Стопа запослености 47,5% 50,8% 55,4% 

Стопа незапослености 23,0% 18,1% 16,9% 

Стопа неактивности 38,4% 38,0% 33,4% 

2014. година 

Стопа активности 61,8% 61,6% 62,0% 

Стопа запослености 49,6% 50,7% 50,9% 

Стопа незапослености 19,7% 17,6% 17,8% 

Стопа неактивности 38,2% 38,4% 38,0% 

        Извор: АРС, Републички завод за статистику 

 

Незапосленост жена у општини Земун израженија је од незапослености мушкараца. 

Разлике у стопама активности, запослености и незапослености код жена и мушкараца и 

даље су присутне. У 2014. години забележено је смањење стопе незапослености жена за 

2.4 процентних поена (са 14.5% на 12.1%). Стопа запослености жена од 47.7% је и даље 

значајно нижа од стопе запослености мушкараца 54.4%, односно разлика у стопама 

запослености између мушкараца и жена старости 15-64 у 2014. години износи 6.7 

процентних поена.У периоду 2013.- 2014. године забележен је пад  стопе запослености 

жена за 3.2 процентних поена (са 50.9% на 47.7%). Стопа незапослености жена је у 2014. 

години 12.1%, а мушкараца 22.6%, што представља разлику од 10.5 процентна поена. У 

периоду 2013.- 2014. године дошло је до пада стопе незапослености жена за 2.4 процентна 

поена (са 14.5% на 12.1%).Упоређивањем разлика у индикаторима за жене и мушкарце за 

2013. и 2014. годину може се закључити да су разлике нису смањене. 

 

Основни индикатори тржишта рада према полу, 

 становништво 15-64, општинa Земун 
 

 2013. год. 2014. год. 

Жене   

Стопа активности 59,6% 54,3% 

Стопа запослености 50,9% 47,7% 

Стопа незапослености 14,5% 12,1% 

Мушкарци   

Стопа активности 74,3% 70,3% 

Стопа запослености 60,2% 54,4% 

Стопа незапослености 18,9% 22,6% 
                        Извор: АРС, Републички завод за статистику 
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На основу података Анкете о радној снази (АРС), Републичког завода за статистику (РСЗ), дати су 

подаци о стопама за старосне категорије од 15 до 24 година и од 55 до 64 година, за 2014. годину.  

 

Основни индикатори тржишта рада за општину Земун 

Становништво 2014. година 

старосна категорија 15-24 

Стопа активности 32,5% 

Стопа запослености 17,7% 

Стопа незапослености 45,6% 

Стопа неактивности 67,5 

старосна категорија 55-64 

Стопа активности 39,3% 

Стопа запослености 33,4% 

Стопа незапослености 15,0* 

Стопа неактивности 60,7% 

   *мали број опсервација 

 

 Незапосленост 

Преглед броја незапослених лица на територији општине Земун у периоду од 2009. до 

2014. године који су приказани у табели, показују да од 2009. године број незапослених 

лица расте тако да је у 2014. години износио 11.282, што представља просек за 2014. 

годину. Стопа незапослености у општини Земун је испод просечне стопе незапослености у 

Републици Србији (28,67%), јер је износила 17,82%, али је већа у односу на стопу 

незапосленоси за Град Београд која износи 16,02%. Коришћени су подаци Националне 

службе за запошљавање, децембар 2014. године. 
 

 

Преглед броја незапослених лица на територији општине Земун 2009.-2014.године 

Извор: *Национална служба за запошљавање , стање  31.12.2014. године 

 

 

Преглед просечног броја незапослених лица за општину Земун 2010.-2015.год. 

Извор Национална служба за запошљавање, 2015. година  

 

Општина 

Земун 

2009. 2010 2011 2012 2013 2014. 

Број 

незапослених 

лица 

9.242 8.997 9.974 10.887 11.468 11.240* 

 2010. 2011. 2012. 2013. 2014. 2015. 

Укупно  9,260 9,495 10,585 11,166 11,282 11,021* 

Жене 4,885 4,970 5,583 5,914 6,015 6,004 
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 Старосна структура незапослених лица   

Према подацима Националне службе за запошљавање, филијале за град Београд са стањем 

на дан 31.12.2015. године који су дати у табели, највећи број незапослених лица са 

територије општине Земун припадају старосној групи од 50 до 54 година (13,58%), а затим 

следе  лица  старости од 55 до 59 година (12,57%) и лица од 25 до 29 година (12,09%). У 

поређењу са подацима из 2014. године проценат учешћа у незапослености старосне групе 

од 25 до 29 година ce смањио на вредност од 12,09%.  Просечна старост незапослених 

лица у Земуну на крају 2015. године (стање на дан 31.12.2015.) износила је 41 годину и 11 

месеци (41,93 година за мушкараца и 40,25 година код жена). 
 

Незапослена лица по годинама старости 

 (стање на дан 31.12.2015. године) 

 

Године старости 

Учешће у незапослености у % 

2014.* 2015. 

15-19 2,19 1,75 

20-24 6,90 6,67 

25-29 13,22 12,09 

30-34 12,64 12,19 

35-39 11,63 11,38 

40-44 11,52 12,03 

45-49 11,73 12,08 

50-54 13,19 13,58 

55-59 12,03 12,57 

60-64 4.96 5,66 

 100% 100% 

                          Извор: Национална служба за запошљавање (31.12.2015.год.) 

             *Стање на дан 31.12. 2014. год. 

 

 Структура незапослености према полу 

Просечан број незапослених лица у Земуну у периоду од 2013. до 2015. године по 

подацима Националне службе за запошљавање бележи раст од 2013. (број незапослених 

лица је износио 11.166), до 2014. године када је у 2014. години износио 11.282, да би  у 

2015.години број незапослених лица износио 11.021, што је за 261 мање од броја 

незапослених. Број незапослених лица старости од 15 до 29 година, у опадању је од 2013. 

до 2015. године, а број незапослених лица старости преко 50 година је у сталном 

порасту.У укупном броју незапослених лица проценат незапослених жена је у сталном 

порасту. У 2015. години је проценат незапослених жена је износио 54.48%, и порастао у 

односу на проценат у 2014. години за 1.16 процентних поена. Проценат незапослених 

жена старости од 15 до 29 година у 2015. години је 59.47%, и већи је у односу на 2014. 

годину када је био 57.84%. Број незапослених жена старости преко 50 година у 

посматраном периоду од 2013. до 2015. године је у сталном порасту. У 2013. години 

износио је 41.57%, у 2014. повећан је за 1.47 процентних поена, а 2015. године 44.51%. 

Просек незапослених лица по полу у општини Земун у 2015. години је 45,52% мушких 
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становника и 54,48% женских. Просечан број незапослених жена  у 2015. години у Земуну 

у поређењу са Београдом је мањи за 0.79 процентних поена, за жене преко 50 година за 

1.68 процентних поена, док је проценат незапослених жена старости од 15 до 29 година у 

Земуну већи за 2.24 процентна поена. 

 

Незапослена лица према полу и годинама старости на територији ГО Земун 

2013.-2015. 

 

 Укупно 15-29 година 50 и више година 

година укупно жена укупно жена укупно жена 

2013. 11.166 5.914 2.586 1.492 3.233 1.344 

2014. 11.282 6.015 2.476 1.432 3.355 1.444 

2015. 11.021 6.004 2.260 1.344 3.507 1.561 

 

Незапослена лица према полу и годинама старости град Београд, Општина Земун 

 

 Укупно 15-29 година 50 и више година 

укупно жена укупно жена укупно жена 

Београдски округ 108.237 59.822 

55,27% 

25.221 14.435 

57,23% 

30.984 14.311 

46,19% 

Земун 11.021 6.004 

54,48% 

2.260 1.344 

59,47% 

3.507 1.561 

44,51% 

 

 Дужина трајања незапослености  

Просечно трајање незапослености или „чекање на посао“, за грађане Земуна износи нешто 

дуже од 3 године (36,41 месеци за мушкарце и 36,24 месеци код жена). Подаци о трајању 

незапослености указују да је највеће процентуално учешће имају лица која чекају на 

запослење до три месеца што износи 15,99%, затим лица која чекају на запослење од 1 до 

2 године (15,82%) и лица која чекају запослење од 3 до 5 година (15,14%). У поређењу са 

подацима из 2014. године може да се закључи да  смањио број лица која чекају на 

запослење по наведеним временима, а да су она редоследно остала иста, тако да је навећи 

број незапослених лица чекао на запослење до три месеца, затим од 1 до 2 године и од  3 

до 5 година. 
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Незапослена лица према дужини тражења посла 
 (стање на дан 31.12.2015. године) 

Трајање 

незапослености 

 

Учешће у незапослености у % 

2014.* 2015. 

до 3 месеца 18,54 15,99 

3 - 6 месеци 10,67 11,07 

6 - 9 месеци 5,94 8,17 

9 - 12 месеци 5,97 6,14 

1 - 2 године 16,71 15,82 

2 - 3 године 12,06 10,86 

3 - 5 година 14,31 15,14 

5 - 8 година 7,32 8,22 

8 - 10 година 2,94 2,72 

преко 10 година 5,53 5,85 

 100% 100% 

                                 Извор: Национална служба за запошљавање (31.12.2015.год.) 

                                            *Стање на дан 31.12. 2014. год. 

 

 Образовна структура незапослених лица 
 

Подаци о незапосленим лицима и њиховом образовању указују да је 81,87% незапослених 

стручних лица.Лица без квалификација и са ниским квалификацијама чине 18,2% 

незапослених лица, од кога је 17,4% жена. Међу незапосленим лицима је највећи број 

(4.117) са завршеним четвртим степеном стручне спреме, што у процентима износи 

37,36%, затим следе лица са трећим степеном образовања у проценту од 18,30%, са првим 

степеном 16,18% и са седмим 15,54%.  

 

Незапослена лица према степену стручне спреме 
 (стање на дан 31.12.2015. године) 

Образовна 

структура 

Степен стручне 

спреме 

Број незапослених 

2014.* 2015. 

I 1.813 1.783 

II 207 215 

III 2.101 2.017 

IV 4.156 4.117 

V 164 152 

VI-1  663 

VI-2 1.034 331 

VII-1 1.733 1.713 

VII-2 29 28 

VIII 3 2 

Нестручни 2.020 1.998 

Стручни 9.220 9.023 

Укупно: 11.240 11.021 
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 Осетљиве групе незапослених 

Подаци који се односе на незапослене који припадају категорији теже запошљивих лица, 

показују да је међу незапосленима већи број жена ( 55,15% ),  а затим да има највише 

незапослених у категорији дугорочно незапослених лица (6.325), затим старијих од 50 

година (3.507), категорије младих до 30 година старости (2.104), категорија технолошких 

вишкова (1.391). У односу на 2014. годину изузетно је повећан број технолошких вишкова 

што указује на потребу да се овој категорији посвети посебна пажња. 

 

 

Преглед незапослених лица по категоријама теже запошљивих лица на евиденцији 

НСЗ за територију општине Земун 

 (стање на дан 31.12.2015. године) 

        Извор: Национална служба за запошљавање стање на дан 31.12.2015.год. 

 

 

 

 

 

Незапослена лица 

 

2014. 2015. 

Укупно Жене Укупно Жене 

Особе са инвалидитетом 258 86 255 81 

Млади до 30 година старости 2.507 1.478 2.104 1.300 

Дугорочно незапослени 6.618 3.629 6.325 3.556 

Старији од 50 година 3.391 1.460 3.507 1.561 

Корисници новчане накнаде у случају 

незапослености 

1.013 522 583 296 

Технолошки вишкови 153 80 1.391 745 

Технолошки вишкови старији од 55 година 60 22 371 139 

Самохрани родитељи 291 256 299 268 

Оба незапослена родитеља 1.075 515 1.038 525 

Интерно расељена лица 64 25 67 31 

Избеглице 37 13 35 13 

Корисници материјалног обезбеђења породице 167 83 245 132 

Деца у хранитељским породицама 6 4 6 4 

Повратници из иностранства по споразуму о 

реадмисији 

4 3 4 3 

Повратници из затвора 6 2 6 0 

Роми 256 112 249 116 

Жртве трговине људима   0 0 

Жртве породичног насиља   3 3 

Лица без школе или са непотпуном основном 

школом 

742 363 616 316 
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Преглед незапослених лица по категоријама теже запошљивих лица на 

евиденцији НСЗ, 2014.-2015. год.
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 Запосленост 

Укупан број запослених у Земуну на основу података Републичког завода за статистику, 

који се односе на 2014. годину и годишњи просек је 52.014, од тога у привредним 

друштвима, установама, задругама и организацијама запослено је 43.590 лица, што 

процентуално износи 83,80%. Број приватних предузетника и запослених код њих је 8.424, 

што је изражено у процентима 16,20%. Од укупног броја запослених 48,20% су женског 

пола, што је за 1,00 процентни поен више у односу на 2013. годину. 

Упоређујући проценат запослених жена у предузећима, установама, задругама и 

организацијама у 2013. и 2014. години може да се закључи да се у 2014. години за 1,41 

процентни поен повећао број запослених жена у односу на 2013. годину, као и да се 

проценат запослених жена приватника и запослених код њих у 2014. години смањио за 

1,03 % у односу на 2013. годину. 

 

 Запослени у 2014. години Број 

запослених 

на 1000 

становника 

 Укупно У предузећима, 

установама, задругама  

Приватни 

предузетници 

Република 

Србија 

1.697.686 1.323.831 373.855 238 

Град Београд 

 

559.231 

273.968 ж 

469.961 

233.793 ж 

89.270 

40.175 ж 

334 

Општина 

Земун 

52.014 

25.081 ж 

43.590 

21.478 ж 

8.424 

3.603 ж 

305 

 Извор: Републички завод за статистику Општине и региони у Републици Србији, 2013. 

Статистички годишњак Београда 2014. Год. 

 

Преглед запослених који обављају делатност у Земуну, 2012.-2014. 

 2012. 2013. 2014. 

Укупно запослених 

Жене 

50.445 

24.005 

47.59% 

50.533 

23.876 

47.20% 

52.014 

25.081 

48.20% 

Запослени у предузећима, установама, задругама и 

организацијама 

Жене 

43.286 

20.786 

48,02% 

42.893 

20.530 

47,86% 

43.590 

21.478 

49,27% 

Приватни предузетници и запослени код њих 

Жене 

  7.159 

  3.219 

44,96% 

  7.640 

  3.346 

43,80% 

8.424 

3.603 

42,77% 
Извор Републички завод за статистику, Статистички годишњак Београда 2012., 2013.,2014. 
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Преглед броја запослених 2012.-2014. у градским општинама 

 2012. год 2013. год 2014.год 

Барајево 3.114 3.053 3.010 

Вождовац 45.020 41.443 40.993 

Врачар 33.409 33.283 32.438 

Гроцка 9.455 9.151 9.273 

Звездара 38.982 38.792 36.893 

Земун 50.445 50.533 52.014 

Лазаревац 23.821 23.879 23.632 

Младеновац 9.214 8.814 7.991 

Нови Београд 94.081 102.953 105.078 

Обреновац 13.663 13.864 12.952 

Палилула 51.813 52.535 52.254 

Раковица 14.960 14.542 14.604 

Савски венац 73.331 69.025 67.093 

Сопот 3.839 3.639 3.531 

Стари град 60.202 55.599 55.119 

Сурчин 9.512 9.938 10.334 

Чукарица 31.946 31.951 32.021 

Град Београд 566.807 562.992 559.231 

           Извор:  Статистички годишњак Београда 2012., 2013., 2014. 

Запослени по секторима делатности по општинама 2014.год. 
 Број запослених у 

предузећаима, 

установама... 

 

Структура 

% 

Број 

предузетника и 

запослених 

 

Структура 

% 

 
Барајево 1.798 59,7 1.212 40,3 

Вождовац 33.477 81,7 7.516 18,3 

Врачар 26.389 81,4 6.049 18,6 

Гроцка 6.391 68,0 2.882 31,1 

Звездара 27.774 75,3 9.119 24,7 

Земун 43.590 83,8% 8.424 16,2% 

Лазаревац 20.944 88,6 2.688 11,4 

Младеновац 5.753 72,0 2.238 28,0 

Нови Београд 92.683 88,2 12.395 11,8 

Обреновац 10.270 79,3 2.682 20,7 

Палилула 44.664 85,5 7.590 14,5 

Раковица 9.983 68,4 4.621 31,6 

Савски венац 63.650 94,9 3.443 5,1 

Сопот 1.609 45,6 1.922 54,4 

Стари град 49.920 90,6 5.199 9,4 

Сурчин 8.852 85,7 1.482 14,3 

Чукарица 22.212 69,4 9.809 30,6 

Град Београд 469.961 84,0 89.270 16,0 



 26 

Посматрајући број запослених у привредним предузећима, установама, задругама и 

организацијама и број приватних предузетника и запослених код њих по општинама, може 

да се закључи да је највећи број запослених живи у општини Нови Београд (105.078), 

следи општина Савски венац (67.093), затим Стари град (55.119), Палилула (52.254) и  

Земун са 52.014 запослених. 

Од укупног броја запослених у 2014. години радило је 48,20% жена, што је процентуално 

више у односу на 2013.(47,20%) и 2012. годину (47,59%). 

 

Преглед броја запослених по општинама Града 

Београда 

0 20.000 40.000 60.000 80.000 100.000 120.000

Барајево

Вождовац

Врачар

Гроцка

Звездара

Земун

Лазаревац

Младеновац

Нови Београд

Обреновац

Палилула

Раковица

Савски венац

Сопот

Стари град

Сурчин

Чукарица

о
п
ш
т
и
н
а

број запослених

2014. год

2013. год

 

Број запослених у предузећима, установама задругама и организацијама, као и приватни 

предузетници и запослени код њих у општини Земун је у 2012. години износио 50.445, да 

би у 2013. години забележио врло мали пораст (50.533).  Број запослених у 2014. години 

према подацима Републичког завода за статистику је износио је 52.014.  
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 Запосленост по секторима 

У Земуну је највећи број запослених (у предузећима, установама, задругама и 

организацијама ), по секторима делатности у 2014. години, у сектору трговине на велико и 

мало и поправка моторних возила 12.950 (24,9%), затим у прерађивачкој индустрији 8.214 

(15,8%), следи сектор здравствени и социјални рад са 5.262 запослених или (10,1%), 

образовање 3.815 (7,3%), грађевинарство са 3.278 запослених (6,3%), стручне, научне, 

иновационе и техничке делатности 2.707 (5,2%), саобраћај и и складиштење 2.238 (4,3%), 

и други приказани у табели. Коришћени су подаци Републичког завода за статистику, 

Општине и региони у Републици Србији, 2013 и 2014. година. 

 

Запослени у правним лицима по секторима делатности 2013., 2014. 

 

Сектори делатности 

2013. 2014. 

Број 

Запослених 

Структура 

% 

% 

Број 

Запослених 

Структура 

% 
Пољопривреда, шумарство и водопривреда 208 0,4 202 0,4 

Вађење руда и камена 121 0,2 89 0,2 

Прерађивачка индустрија 8.544 16,9 8214 15,8 

Снабдевање ел.енергијом, гасом и паром 643 1,3 485 0,9 

Снабдевање водом и управљање отпад. вод. 32 0,1 26 0,0 

Грађевинарство 3.217 6,4 3278 6,3 

Трговина на велико и мало 12.681 25,1 12.950 24,9 

Саобраћај и складиштење 2.111 4,2 2.238 4,3 

Услуге смештаја и исхране 564 1,1 621 1,2 

Информисање и комуникације 819 1,6 860 1,7 

Финансијске делатности и делат. осигурање 210 0,4 210 0,4 

Пословање некретнинама 138 0,3 141 0,3 

Стручне, научне, иновац. и тех. делатности 2.291 4,5 2707 5,2 

Административне и помоћне услужне 

дедделатности 

1.018 2,0 1153 2,2 

Државна управа и социјално осигурање 343 0,7 365 0,7 

Образовање 3.768 7,5 3815 7,3 

Здравствени и социјални рад 5.174 10,2 5262 10,1 

Уметност, забава и рекреација 713 1,4 710 1,4 

Остале услужне делатности 327 0,6 263 0,5 

Укупно 42.893 100 43.590 100 

Извор Републички завод за статистику, Статистички годишњак Београда 2013., 2014., Општине и 

региони у Републици Србији, 2015. 

У структури запослених у 2013. години било је 84,88% запослених у правним лицима 

(привредна друштва предузећа, установе, задруге и друге организације и 15,12%  

предузетника и запослених код њих. У 2014. години за 1,10 процентних поена смањио се 

број запослених у правним лицима (са 84,8% на 83,8%) и повећао се број предузетника и 

запослених код њих са 15,1% на 16,2%. 
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 Становништво према економској активности  

 

Активно становништво  73.137 

 Обавља занимање 59.501 

 Незапослени  13.636 

Неактивно становништво 95.033 

 

 

Становништво према економској активности по попису 2011. 

Република, Град, 

општина 

укупно 

 

aктивно становништво 

cвега oбављају занимање незапослени 

Република Србија 

Жене 

7.186.862 

3.687.686 

2.971.220 

1.271556 

2.304.628 

971.335 

666.592 

300.221 
Град Београд 

Жене 

1.659.440 

876.614 

722.108 

341.271 

593.021 

282.062 

129.087 

59.209 
Општина Земун 

Жене 

168.170 

 

73.137 59.501 13.636 

Извор: Републички завод за статистику, Општине и региони у Републици Србији 2014. 

 

Преглед броја незапослених лица по попису 2011. 

                         Незапослени 

 

 

 

 

Република, Град, 

општина  

укупно некада радили траже први посао 

Република Србија 

Србија 

666.592 425.559 241.033 

Град Београд 129.087 91.036 38.051 

Општина Земун 13.636 9.777 3.859 

Извор: Републички завод за статистику, Општине и региони у Републици Србији 2014. 

 

Преглед броја економски неактивног становништва по попису 2011. 

 Република Србија Град Београд Општина Земун 
Деца млађа од 15 година 1.025.278 232.730 24.997 

Пензионери 1.628.428 392.906 38.528 

Лица са приходима од имовине 32.134 3.640 224 

Ученици, студенти 567.016 141.959 13.528 

Домаћице 599.371 86.568 9.032 

Остало 363.415 79.529 8.724 

Укупно 4.215.642 937.332 95.033 
Извор: Републички завод за статистику, Општине и региони у Републици Србији 2014. 
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III SWOT анализа 

 

S-снаге    

 

-Постојање стратешких докумената  

-Постојање Савета за запошљавање 

-Постојање Савета за развој и унапређење приватног предузетништва, 

 пољопривреду, сточарство, шумарство и водопривреду 

-Постојање Канцеларије за локални економски развој  

-Постојање Канцеларије за младе 

-Повољан геостратешки положај 

-Постојање индустријских зона 

-Добра опремљеност инфраструктуром 

  индустријских зона 

- Стални пораст броја предузетника од 2012.године 

- Стални пораст броја правних лица 

- Разгранатост привредних делатности  

- Висок удео младих у радној снази  

- Проценат становништва од 15 до 65 година   

   већи од градског и републичког  

-Проценат учешћа радне снаге у радно способном  

   становништву изнад републичког 

-Удео писменог становништва изнад  

  републичког просека 

- Удео становништва са завршеном средњом школом изнад је  

   градског и републичког просека 

-Удео лица са високим образовањем изнад републичког просека 

- Постојање установа и програма за  

  преквалификацију радне снаге  

 

W-слабости 

-Непостојање стратегије развоја Земуна 

-Затварање великих привредних субјеката 

-Недовољно развијена привредна структура 

-Вишегодишња заступљеност истих сектора  

  делатности код предузетника и правних лица 

- Највећи број запослених у сектору трговине 

- Висока просечна старост  

- Непоклапање структуре квалификација и потреба привреде 

- Највећи број незапослених је са четвртим степеном стручне спреме 

- Неуслађеност образовних програма са потебама тржишта 

- Висока стопа незапослености 

-Велики број незапослених из категорије теже запошљивих лица 

- Постојање дугорочне незапослености 
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- Велики број технолошких вишкова  

- Велики проценат незапослених лица од 50-54 година 

- Велики број незапослених жена од 15-29 година и 50 и више 

- Висок удео младих у незапосленима 

 

О-шансе 

-Успешно спровођење процеса реформи 

-Изградња инфраструктуре 

-Повећање производње 

-Поједностављење процедуре за покретање бизниса 

-Коришћење фондова намењених земљама кандидатима за приступање ЕУ 

-Републички фондови за развој привреде 

-Потенцијали за развој туризма 

-Потенцијали за развој пољопривреде 

 

Т-опасности 

 

Смањење броја радних места у државним предузећима 

Пораст стопе инфлације 

Присутност економске кризе 

Слабљење привредне активности  

Скупи кредити банака 

Високи трошкови увођења нових технологија 

Одлив стручног кадра 

Елементарне непогоде, поплаве,клизишта 

 

 

 

IV ПРИОРИТЕТИ И ЦИЉЕВИ ПОЛИТИКЕ ЗАПОШЉАВАЊА ГО ЗЕМУН 

 

Приоритет градске општине Земун је унапређење људских ресурса кроз приступ 

заснован на специфичним потребама грађана Земуна у погледу запослености и прихода. 

Акценат приоритета је на идентификовању потенцијала и активирању постојећих ресурса 

на боље усмерени и делотворнији начин. Приоритет градске општине Земун је усаглашен 

са регионалним приоритетом Београда. 

Основни циљеви локaлног акционог плана запошљавања градске општине Земун за 

2016. годину, који су усклађени са циљевима на националном и градском нивоу, су  

усмерени на повећање запослености и смањење незапослености, и то 

 Посредовање у запошљавању и професионална оријентација 

 Повећање компетентности радне снаге путем додатног образовања и обуке 

 Подршка развоју предузетништва  
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На остваривање дефинисаних циљева утичу многобројни фактори од којих су 

најзначајнији стање на тржишту рада, однос понуде и потражње за одређеним радним 

местима и профилима образовања, информације о очекиваним кретањима на тржишту 

рада, као и утицај примене реформског пакета Владе на трендове и структуре на тржишту 

рада. Остваривање основног циља остварује се реализацијом приоритета, односно 

програма и мера запошљавања. 

 

 Приоритети 

Уважавајући смернице и препоруке европске политике запошљавања, показатеље на 

тржишту рада Републике Србије, Града Београда и општине Земун, текуће реформске 

процесе и идентфиковане кључне изазове и препреке тражње за радом и понуде рада, 

утврђени су приоритети политике запошљавањаградске општине Земун у 2016. години 

 

1. Подстицање запошљавања теже запошљивих лица 

2. Подршка развоју предузетништва 

3. Професионална оријентација и саветовање о планирању каријере  

4. Повећање активације незапослених лица  

 

 Подстицање запошљавања теже запошљивих  

У складу са Законом, теже запошљива лица су она незапослена лица која због 

здравственог стања, недовољног или неодговарајућег образовања, социодемографских 

карактеристика, регионалне или професионалне неусклађености понуде и тражње на 

тржишту рада, или због других објективних околности теже налазе посао. Одређеним 

програмима и мерама активне политике запошљавања подстиче се равноправнији положај 

тих лица на тржишту рада, тако да теже запошљива лица имају приоритет код 

укључивања у поједине мере. Подаци који се односе на незапослене који припадају 

категорији теже запошљивих лица, показују да има највише незапослених у категорији 

дугорочно незапослених лица, затим старијих од 50 година и категорија младих до 30 

година старости, као и категорија технолошких вишкова. Ефекти мере подстицања 

запошљавања младих показала је резултате у протеклој години. У 2016. години теже 

запошљива лица која ће имати приоритет у укључивању у мере активне политике 

запошљавања су: незапослени млади до 30 година живота, вишак запослених и 

незапослена лица старија од 50 година. 

 

 Подршка развоју предузетништва 

 

У оквиру подршке развоју предузетништва програми су намењени лицима која желе да уз 

помоћ Националне службе за запошљавање покрену сопствени посао. Процена је да су 
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разлози несналажења у водама бизниса и недовољна упућеност у основе предузетништва, 

сложени услови тржишта и неспремност за прилагођавање новинама. У циљу побољшања 

ефикасности предузетништва уведена је обука будућих предузетника. Из анализе 

индикатора градске општине Земун још увек је број предузетника процентуално мањи од 

броја правних лица. Избором да један од приоритета градске општине Земун буде 

подршке развоју предузетништва даје се подстицај за повећање броја предузетника у 

наредној години. 

 

 Професионална оријентација и саветовање о планирању каријере  

Професионална оријентација и саветовање о планирању каријере треба да допринесе 

бољем информисању и усмеравању младих када је у питању будуће занимање. Пажњу 

треба усмерити на психолошку процену, податке о потребама тржишта, могућностима 

запошљавања. Међу незапосленим лицима велики је број стручних лица, а највише са 

завршеним четвртим степеном стручне спреме. Циљне групе су ученици завршних 

разреда основних и средњих школа. Интерактивна предавања предвиђена су да би се 

ученици упознали са важним корацима доношења промишљене одлуке о будућем 

занимању. Градска општина Земун са НСЗ реализоваће активности у области каријерног 

вођења и саветовања за незапослена лица, као и реализацију обука за тржиште рада. 

 

 Повећање активације незапослених лица 

 

Обзиром на промене на тржишту рада, организовањем сајмова за запошљавање пружа се 

могућност да незапослени на једном месту предају пријаву за запослење и радну 

биографију за већи број слободних места према властитом избору. Ово је само један од 

видова помоћи незапосленим лицима. Носиоци ове активности су НСЗ и ГО Земун -

Канцеларија за локални економски развој. 

 

 Пакет услуга за незапослена лица 

 

У циљу стимулисања запошљавања младих и пружање подршке код стицања знања и 

вештина предвиђена је БГ пракса која представља настојање града Београда да путем 

јавних предузећа, градских установа и градских служби омогући студентима да постану  

конкурентни на тржишту рада. Предвиђен носиоци активности је Канцеларија за младе 

Града Београда. 

 

 

V МЕРЕ АКТИВНЕ ПОЛИТИКЕ ЗАПОШЉАВАЊА ЗА 2016. ГОДИНУ  

 

Програми и мере активне политике запошљавања за које се планира да ће бити  

реализовани у 2016. години, у сарадњи ГО Земун и Националне службе за запошљавање 

(НСЗ), утврђене су овим акционим планом су:  
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1. Обуке за активно тражење посла за лица до 30 година и преко 50 година  

 

2. Обуке о предузетништву и самозапошљавању 

 

3. Предавања ради информисања младих о избору будућег занимања и могућностима 

развоја каријере 

 

4. Сајам запошљавања 

 

5. БГ пракса 

 

 Обуке за активно тражење посла за лица до 30 година и преко 50 

Укључивањем у програм АТП-1 обуке, незапослена лица до 30 година добијају прилику 

да стекну нова знања и тако повећају своје шансе у проналажењу посла. Лиценцирани 

инструктори из НСЗ на бесплатним обукама ће помоћи саветима како се најбоље 

представити потенцијалном послодавцу за посао, како оставити добар утисак, како 

написати добар CV  и пропратно писмо и искористити властите потенцијале. Обуке за 

ученике завршних разреда средње школе, обухвата писање радне биографије, пропратног 

писма, методу технике вербалне и невербалне комуникације. Обуке за активно гражење 

посла за лица преко 50 година су намењене за технолошке вишкове запослених . Обука 

пружа писање радне биографије методу технике вербалне и невербалне комуникације. 

 Обуке о предузетништву и самозапошљавању 

Градска општина Земун ће у сарадњи са НСЗ организовати бесплатне обуке на тему 

приватног предузетништва. Обуке су намењене лицима која желе да се оспособе и оснаже 

за предузетништво и покретање сопственог бизниса. Обука незапосленим лицима пружа 

могућност да кроз процес теоријског и практичног оспособљавања стекну нова знања и 

вештине у области вођења бизниса. Обуке ће се спроводити према годишњем програму 

обуке утврђеним овим акционим планом. После успешно завршене обуке, полазници 

добијају сертификате са којима могу да конкуришу за средства за самозапошљавање и 

покретање сопственог бизниса.  

 

 Предавања ради информисања младих о избору будућег занимања и 

могућностима развоја каријере 

Предавања су наменски припремљена за ученике завршних разреда основних и средњих 

школа како би се упознали са значајем планирања каријере, захтевима различитих 

занимања, као и могућностима наставка школовања. Посебно ће бити истакнут значај 

личне активности за доношење добрих одлука о будућој професији. Матуранти ће бити 

упознати са подацима са тржишта рада о могућностима запошљавања, о активностима и 

програмима НСЗ, који могу бити корисни приликом доношења будућих каријерних 

одлука. 
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 Сајам запошљавања 
 

Омогућава директан контакт незапослених лица са већим бројем послодаваца који имају 

потребу за запошљавањем кадрова. Током разговора са послодавцима, запослени ће имати 

прилику да се представе, изнесу своје професионалне карактеристике и на лицу места 

договоре услове запошљавања. Такође, пружа се могућност да незапослени на једном 

месту предају пријаву за запослење и радну биографију за већи број слободних места 

према властитом избору. 

 

 БГ пракса 

 

Програм БГ праксе представља могућност да студенти стекну практично знање и вештине 

како би се на што бољи начин укључили на тржиште рада. Студентима завршне године 

студија и дипломцима омогућено стицање практичног знања и искуства релевантног за 

укључивање на тржиште рада након школовања. 

 

 

I Подстицање запошљавања теже запошљивих лица 

 

Мера/активност Очекивани резултати Носиоци активности Ресурси 

 

1.Обуке за активно тражење  

посла за лица до 30 година 

 

 

 

 

 

 

 

2.Обуке за активно тражење  

посла за лица преко 50 

година 

 

Повећан број 

незапослених лица која су 

укључена у активно 

тражење посла; повећање 

самопоуздања и 

мотивације 

 

 

 

Повећан број 

незапослених лица  без 

квалификација и старијих 

од 50 година који користе 

услуге каријерног вођења 

и саветовања укључујући 

и обуке за активно 

тражење посла; повећање 

самопоуздања и 

мотивације   

 

 

 

НСЗ, ГО Земун 

Канцеларија за ЛЕР 

 

 

 

 

 

 

 

НСЗ, ГО Земун 

Канцеларија за ЛЕР  

 

 

-Лиценцирани 

стручњаци НСЗ, 

Техничка помоћ и 

логистика ГО Земун 

-Нефинансијска мера 

 

 

 

 

-Лиценцирани 

стручњаци НСЗ, 

Техничка помоћ и 

логистика ГО Земун 

-Нефинансијска мера 
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II Подршка развоју предузетништва 

 

Мера/активност Очекивани резултати Носиоци активности Ресурси 

 

1. Обука о предузетништву 

и самозапошљавању 

 

 

 

Пружена обука младим 

предузетницима путем 

специјалистичких обука; 

повећан број младих који 

су информисани о 

могућностима 

запошљавања и 

самозапошљавања, 

повећан број малдих који 

конкуришу за средства за 

самозапошљавање пошто 

су стекли сертификате о 

обављеној обуци. 

 

 

 

НСЗ, ГО Земун 

Канцеларија за младе 

 

 

 

 

 

 

-Лиценцирани 

стручњаци НСЗ, 

Техничка помоћ и 

логистика ГО Земун 

-Нефинансијска мера 

 

 

 

 

III Професионална оријентација и саветовање о планирању каријере  

Мера/активност Очекивани резултати Носиоци активности Ресурси 

 

1. Предавања намењена 

информисању маладих о 

избору будућег занимања и 

могућностима развоја 

каријере 

 

Предавање одржано 

ђацима завршних разреда 

основних школа у Земуну. 

Предавања одржана 

ђацима завршних разреда 

средњих школа. 

Млади боље информисани 

о занимањим, 

перспективама 

запошљавања.  

 

 

 

 

НСЗ, ГО Земун 

Канцеларија за ЛЕР, 

Канцеларија за младе 

 

 

 

 

 

 

-Лиценцирани 

стручњаци НСЗ, 

Техничка помоћ и 

логистика ГО Земун 

-Нефинансијска мера 

 

 

 

 

 

 

 



 36 

IV Повећање активације незапослених лица 

Мера/активност Очекивани резултати Носиоци активности Ресурси 

 

1.Сајам запошљавања 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. БГ пракса 

 

 

 

Подстицање понуде и 

потражње на тржишту 

рада. Скраћивање времена 

директног контаката 

послодавца и тражиоци 

запослења . 

Повећан број запослених 

лица. 

Повећан број послодаваца 

преко 900. 

 

 

 

 

Студентима завршне 

године студија и 

дипломцима омогућено 

стицање практичног знања 

и искуства релевантног за 

укључивање на тржиште 

рада након школовања.  

 

 

 

НСЗ, ГО Земун 

Канцеларија за ЛЕР  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Канцеларија за младе 

 

-Лиценцирани 

стручњаци НСЗ, 

Техничка помоћ и 

логистика ГО Земун 

-Нефинансијска мера 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Буџет општине Земун 

Буџет града Београда 

 

 

 

VI ФИНАНСИЈСКИ ОКВИР 

 

Програми и мере предвиђене Локалним акционим планом запошљавања у 2016. години, су 

углавном нефинансијске мере и односе се на обуке и предавања за подстицање 

запошљавања Средства из буџета градске општине Земун опредељена су за реализацију 

БГ праксе. 

 

 

VII МЕХАНИЗМИ ИМПЛЕМЕНТАЦИЈЕ  

 

Мере активне политике запошљавања и друге планиране програмске активности за 

подстицање запошљавања које су садржане у Акционом плану за запошљавање за 2016. 

годину, а у складу са утврђеним надлежностима испред градске општине Земун спроводи 

Канцеларија за локални економски развој и Канцеларија за младе заједно са Националном 

службом за запошљавање-Филијала Земун, која је кључни дугогодишњи партнер у 

реализацији плана запошљавања. У реализацији Сајма за запошљавање поред НСЗ 

планирана је сарадња и са Привредном Комором Србије. 
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VIII ИНДИКАТОРИ УСПЕХА У ПРИМЕНИ ЛАПЗ ЗА 2016. ГОДИНУ 
 

 

Циљ Индикатор Извор података 

Запошљавање младих до 

30 година  

Број одржаних обука АТП1-4 

Број младих који су похађали обуку -120 

Извештаји са 

одржаних обука 

Запошљавања старијих од 

50 година 

Број предавања намењених подстицању 

запошљавања циљне групе-4 

Извештаји са 

одржаних предавања 

Подстицање 

предузетништва 

Број малдих који су похађали обуку “Пут 

до успешног предузетника” - 45 

Сертификати о 

обављеној обуци. 

Подршка професионалној 

оријентацији младих 

Број предавања о професионалној 

оријентацији за ђаке завршних разреда 

средње школе-4предавања, 120 ђака 

Извештаји са 

одржаних предавања 

Повећање активације 

незапослених 

Поднете пријаве на сајму запошљавања  Евиденција НСЗ 

Повећање активације 

запошљавања студената 

Број студената са обављеном БГ праксом Извештаји о 

обављеној  праксе 
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Релевантни прописи и литература 
- Закон о запошљавању и осигурању за случај незапослености („Службени гласник РС“,  

бр. 36/09,  88/10 и 38/15).  

-Национална стратегија запощљавања 2011-2020.  

-Национални акциони план запошљавања за 2016. годину 

-Акциони план запошљавања града Београда за 2016. годину 

-Локални акциони план градске општине Земун за 2015. годину 

-Закон о професионалној рехабилитацији и запошљавању особа са инвалидитетом 

(„Службени гласник РС“, бр. 37/09)  

-Статистички годишњак 2014., Република Србија, Републички завод за статистику 

-Општине и региони у Републици Србији, 2015., Републички завод за статистику 

-Анкета о радној снази у Републици Србији, 2014., Република Србија, Републички завод за 

статистику 

-Београд у бројкама, 2015., Завод за информатику и статистику 

-Статистички годишњак Београда 2015., Завод за информатику и статистику 

-Месечни статистички билтени, Национална служба за запошљавање, 2015. 

 

 

 

 

 

 

 


