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УВОД

Локални акциони план запошљавања за 2013. годину за општину Свилајнац (у
даљем тексту: ЛАПЗ) представља основни инструмент спровођења активне политике
запошљавања у 2013. години. Њиме се дефинишу приоритети и циљеви политике
запошљавања у 2013. години и утврђују програми и мере који ће се реализовати у 2013.
години на територији општине Свилајнац, како би се достигли циљеви и постигло одрживо
повећање запослености. При изради ЛАПЗ-а за 2013. годину узети су у обзир циљеви,
приоритети и смернице Националног акционог плана запошљавања за 2013.годину.

Правни основ за утврђивање НАПЗ-а представља Закон о запошљавању и
осигурању за случај незапослености ("Службени гласник РС", број 36/09).
Приоритети активне политике запошљавања у 2013. години у Републици Србији
првенствено су усмерени на улагање у људски капитал, подстицање социјалне инклузије
на тржишту рада и отварање нових радних места. У том смислу, уважавајући смернице и
препоруке европске политике запошљавања, приоритети политике запошљавања
Републике Србије у 2013. години јесу:

1. унапређење институција тржишта рада;
2. подстицање  развоја регионалне и локалне политике запошљавања и

подстицање запошљавања у мање развијеним подручјима;

3. унапређење квалитета радне снаге;

4. подстицање запошљавања теже запошљивих лица и посебно осетљивих
категорија назапослених лица;

Приоритети политике запошљавања у 2013. години у општини Свилајнац су:

1. подршка отварању нових радних места, смањивање утицаја економске кризе на
постојеће послове и подстицање формалног запошљавања у приватном и јавном
сектору, уз значајно учешће социјалних партнера;

2. смањивање незапослености младих и промовисање запошљавања младих,
посебно оних који су погођени смањеном могућношћу за запошљавање;

3. децентрализација политике запошљавања и подстицање развоја регионалне и
локалне политике запошљавања проактивним приступом локалних власти;

4. веће улагање у људске ресурсе побољшањем образовања и обука у циљу
усклађивања понуде и потражње на тржишту рада;

5. промовисање социјалне инклузије и једнаких могућности на тржишту рада.

У оквиру којих се налазе 2 програма:
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1. Стручна пракса-ради стицања практичних знања и вештина за самосталан рад у
струци без заснивања радног односа и то за лица са најмање средњим
образовањем, без обзира на године живота и

2. Јавни радови.

I АНАЛИЗА СТАЊА У ЛОКАЛНОЈ ЗАЈЕДНИЦИ

ЕКОНОМСКА СИТУАЦИЈА

МАКРОЕКОНОМСКИ ОКВИР

Стопа запослености дефинисана је у Националној стратегији запошљавања 2011-
2020. године. Значајно опадање економске активности у свету, имало је велики утицај и
на привреду Републике Србије и нарочито на тржиште рада. У 2012. године, дошло је до
смањења стопе запослености на 36,7%, што представља пад од 8,8 процентних поена у
односу на април 2011.године.

Укупна стопа
Стопе запослености

Укупно Жене

Запослени старосне
доби 15 - 64

ЕУ Лисабонски циљеви 2010. 70,00% 60,00% 50,00%

ЕУ 27 у 2009.

(четврти квартал 2009, Еуростат)
64,40% 58,50% 46,10%

Србија у 2009. (октобар, АРС) 50,00% 42,70% 35,00%

Србија у 2010. (април, АРС) 47,20% 40,30% 32,60%

Србија у 2011. (април, АРС) 45,5% 38,8% /

Србија у 2012. (октобар АРС) 36,7 % 29,8 % /

Табела1. Стопе запослености
Извор: Републички завод за статистику, Анкета о радној снази

МИКРОЕКОНОМСКИ ОКВИР

У општини Свилајнац, од 2008. до 2009.године бележи се пад бруто и нето зарада
док се од 2010. године, бележи раст, што је резултирало да општина Свилајнац буде
сврстана у III групу развијености у 2012.години, према важећој Јединственој листи
развијености региона, јединица локалне самоуправе и градских општина која је усвојена
на Влади Републике Србије.



7 Број 2 – Свилајнац 23. јануар 2013 СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ СВИЛАЈНАЦ

2006 2007 2008 2009 2010Град/Год.
Бруто/Нето Бруто Нето Бруто Нето Бруто Нето Бруто Нето Бруто Нето

Свилајнац 30.218 20.434 38.886 28.150 39.557 27.983 35.831 25.537 39.912 28.709

Деспотовац 31.519 21.519 36.968 26.053 42.533 29.667 42.381 29.981 44.246 31.754

Јагодина 23.838 16.262 30.793 22.085 37.091 26.671 36.381 26.223 38.330 27.634

Параћин 30.680 20.990 36.106 26.051 39.938 28.914 35.302 26.699 38.033 29.393

Рековац 20.786 14.058 28.186 20.150 33.119 23.752 31.960 22.967 30.417 21.926

Ћуприја 24.794 16.967 31.210 22.488 36.471 26.160 36.747 26.400 38.258 27.538

Округ 26.534 18.112 33.022 23.700 38.190 27.368 36.629 26.605 38.713 28.367

Табела 2. Просек бруто и нето зарада по Општинама
Извор: Републички завод за статистику

СТАЊЕ НА ТРЖИШТУ РАДА

Тржиште рада у Републици Србији карактерише неусклађеност између понуде и
потражње радне снаге, висока дугорочна незапосленост, а посебно висока стопа
незапослености младих од 15 од 24 година, као и лица са нижим и средњим нивоима
образовања. На основу података из Анкете о радној снази из априла 2012. године,
индикатори тржишта рада се погоршавају. Стопа запослености наставља да опада, док
стопа незапослености и даље расте.

Стопе активности, запослености, неактивности и незапослености

2012/април 2012/октобар

15 и више
година

Лица радног
узраста (15-64)

15 и више
година

Лица радног узраста
(15-64)

Стопе активности, запослености, неактивности и незапослености

РЕПУБЛИКА СРБИЈА

Стопа незапослености 25,5 26,1 22,4 23,1

Стопа запослености 34,3 44,2 36,7                          46,4

Стопа активности 46,1 59,7 47,3 60,4

Стопа неактивности 53,9 40,3 52,7 39,6

Табела 3. Стопа активности, запослености, неактивности и незапослености
Извор: Републички завод за статистику
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1. ДЕМОГРАФСКО СТАЊЕ

1.1. УКУПНО СТАНОВНИШТВО И РАДНО АКТИВНО СТАНОВНИШТВО

Градско насеље Свилајнац има 9.395, а цела општине око 25.511 становника.У
међупописном периоду од 11 година (1991.-2002. година), запажа се смањење броја
становника на нивоу општине за 1.227 становника или 4,8% по методологији пописа 2002.
године, по којем су изостављена лица са боравком дужим од годину дана у иностранству.
По старој методологији пописа у попису су била укључена сва лица на раду у
иностранству, без обзира на дужину боравка. И по тој методологији број становника на
нивоу града се смањио, у међупописном периоду, за 39 становника. Истовремено у
градском подручју бележи се раст броја становника и то за 827 становника или 8,8% по
методологији пописа из 2002.године.

Број становника
34256 34888 33136

25511

0

5000

10000

15000

20000

25000

30000

35000

40000

Попис 1971 Попис 1981 Попис 1991 Попис 2002

Попупација

Табела 4. Попис становништва
Извор:Републички завод за статистику

На територији општине Свилајнац, према подацима са пописа
становништва спроведеног 2002. године, у укупном контигенту становништва,
радно способно становништво (мушкарци 15-64 година и жене 15-64 година)
учествује са 56,47% (14.405 становника), док је учешће становништва старијег од
60 година у укупном броју становника 29,86%.

Радно способно

Укупно
испод

7 год
7-14 15-27 60+

година
свега

Мушко

(15-64)

Женско

(15-59)

Женско
станов.

(15-49)

Удео
становн.
Старог

60+
година у
укуп. %

Удео
радно

способ.
У укупн.

(%)

25511 1740 2230 3886 7618 14405 7461 6944 5525 29,86 56,47

Табела 5. Удео активног становништва
Извор:Републички завод за статистику
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Табела 6. Радно
способно
тановништво према
полу
Извор: Републички
завод за статистику

1.2
НАЦИОНАЛНА

СТРУКТУРА
СТАНОВНИШТ

ВА

Националну структуру становништва општине Свилајнац чине Срби
(95,34667%) са националним мањинама међу којима су најбројнији Власи
(0.921171%), а затим Роми (0,733%).

Р. бр. Националност Број % Р. бр. Националност Број %

1 Срби 24579 96.34667 13 Румуни 81 0.31751

2 Црногорци 33 0.129356 14 Руси 1 0.00392

3 Југословени 35 0.137196 15 Словаци 2 0.00784

4 Албанци 1 0.00392 16 Словенци 6 0.023519

5 Босанци 1 0.00392 17 Украјинци 1 0.00392

6 Бугари 5 0.019599 18 Хрвати 34 0.133276

7 Власи 235 0.921171 19 Друго 9 0.035279

8 Мађари 2 0.00784 20 Неопредељени 98 0.384148

9 Македонци 27 0.105837 21 Регионално 1 0.00392

10 Муслимани 4 0.01568 22 Непознато 168 0.658539

11 Немци 1 0.00392 23 Укупно 25511 100

Табела 7.Национална структура становништва
Извор:Републички завод за статистику

1.3 СТАРОСНА И ПОЛНА СТРУКТУРА СТАНОВНИШТВА

На основу индикатора демографске старости становништво општине Свилајнац се
сврстава у 6 стадијум – дубока демографска старост.Оно што са сигурношћу можемо да
тврдимо, је да само значајан пораст наталитета може да заустави процес демографског
старења, што уједно представља проблем ширих размера.
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Узимајући у обзир негативну стопу природног прираштаја, као и да је на попису из
2002. године најбројнији контигент становништва у распону година од 75 и више (на
попису из 1991. године најбројнији контигент је био од 35 до 39 година), јасно је да
општина Свилајнац, као уосталом и цео регион Шумадије и Поморавља и Република
Србија, има проблем „старења“.

Подручје просечна
старост

млади до
20год.

млађи од 40
год.

стари 60+
год.

индекс
старења

Општина
Свилајнац

43,1 22,1% 46,1% 24,7% 1,17

Табела 8. Старост становништва
Извор:Републички завод за статистику

Полна структура општине Свилајнац указује на већи удео женског становништва у
односу на мушко, тачније 52,4% од укупног становништва чине жене а 47,6% мушкарци. У
самом граду Свилајнцу тај однос је 52,8% у корист жена наспрам 47,2% који чине
мушкарци у укупном становништву.

1.4 ОБРАЗОВНА СТРУКТУРА СТАНОВНИШТВА

Пол Средње образовање

Свега

Стручне
школе у
двогод.

И
трогод.
трајању

Гимназија
Средње
стручне
школе

Средње
усмерено

образовање

Школе за
специјализацију

Више
образовање

Високо
образовање Непознато

С 6387 2316 639 3217 124 91 628 586 260

М 3519 1641 218 1534 51 75 320 357 141

Ж 2868 675 421 1683 73 16 308 229 119

Табела 9.Образовна структура становништва
Извор: Републички завод за статистику

1.5 НАТАЛИТЕТ, МОРТАЛИТЕТ, МИГРАЦИЈЕ

Природни прираштај становништва представља резултанту између живорођенох и
броја умрлих. Индекс промене стопе природног прираштаја показује да природни
прираштај општине Свилајнац опада из године у годину, почевши од –2,5‰ 1998. године
до –11,0‰ 2005.године.
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Табела 10.Природни прираштај
Извор:Републички завод за статистику

Општина Свилајнац има негативна миграциона кретања, као уосталом и цео
регион Шумадије и Поморавља. Разлоге овог већег одлива становништва треба тражити,
пре свега, у различитој економској снази општина.  Становништво мањих и неразвијених
општина врши миграциона кретања и унутар Шумадије и Поморавља, ка већим
привредним и образовним центрима (Крагујевац, Јагодина, Београд). Присутна су такође
и велика емиграциона кретања, посебно међу млађом, високо образованом популацијом,
што ствара ефекат „одлива мозгова“.

Радне миграције у иностранство са подручја општине Свилајнац имају
вишедеценијски континуитет и знатну просторну израженост. Број наших суграђана на
раду код страног послодавца или на самосталном раду износио је 7.017 становника. Од
тог броја је 3.609 мушкараца а 3.408 жена. Миграције су најизраженије према Француској,
Швајцарској, Аустрији и Немачкој, а заступљене су и ка другим земљама као што су
Шведска, Белгија, Италија и др.

живорођени умрли Природни прираштај

Год.

број
на 1000

становн.
број

на 1000

становн.
број

на 1000

становн.

2004. 295 11,7 464 18,3 -169 -6,7

2005. 211 8,4 488 19,4 -277 -11,0

2006. 206 8,3 461 18,5 -255 -10,2

2007. 177 7,2 439 17,8 -262 -10,7

2008. 163 6,7 446 18,4 -283 -11,7
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1.6 ПРОЦЕЊЕНИ БРОЈ СТАНОВНИКА

Процењени број становника

0

200

400
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1400
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0

1 
- 4

5 
- 9

10
 - 

14

15
 - 

19

20
 - 

24

25
 - 

29

30
 - 

34

35
 - 

39

40
 - 

44

45
 - 

49

50
 - 

54

55
 - 

59

60
 - 

64

65
 - 

69

70
 - 

74

75
 - 

79

80
 - 

84 85
+

свега мушко женско

Табела 11.Процењени број становника
Извор:Републички завод за статистику

2. НЕЗАПОСЛЕНОСТ

  2.1 КРЕТАЊЕ НЕЗАПОСЛЕНОСТИ

На крају септембра 2010. године учешће у  укупном броју незапослених
лица Поморавског округа у Свилајнцу износи 7,47%. Према подацима о дужини
чекања на запослење преко 12 месеци (дуготрајна незапосленост) у Свилајнцу
износи  4,51%.

Година Незапослени

2008 1740

2009 1808

2010

2011

2008

2140

Табела 12.Кретање незапослености
Извор:Национална служба за запошљавање
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2.2.СТАРОСНА И ПОЛНА СТРУКТУРА

Старост Укупно Жене

15-19 82 25

20-24 255 112

25-29 281 146

30-34 256 144

35-39 267 129

40-44 242 138

45-49 203 111

50-54 242 114

55-59 215 98

60-65 111 17

Табела 13.Старосна и полна структура
Извор:Национална служба за запошљавање

2.3.СТРУКТУРА ПРЕМА ДУЖИНИ ЧЕКАЊА НА ЗАПОСЛЕЊЕ

Укупно Жене

Укупно 2154 1034

До 3 месеца 239 107

3 до 6 месеци 217 84

6 до 9 месеци 118 53

9 до 12 месеци 119 45

1 до 2 године 389 180

2 до 3 године 277 130

3 до 5 година 372 180

5 до 8 година 271 150

8 до 10 година 88 61

Преко 10 година 64 44

Табела 14.Структура према дужини чекања на запослење
Извор: Национална служба за запошљавање Јагодина
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2.4 КВАЛИФИКАЦИОНА И ПОЛНА СТРУКТУРА НЕЗАПОСЛЕНИХ

Табела 15.Незапослени према степену образовања
Извор:Национална служба за запошљавање,Јагодина

Старост Укупно Жене
15-19 82 25
20-24 255 112
25-29 281 146
30-34 256 144
35-39 267 129
40-44 242 138
45-49 203 111
50-54 242 114
55-59 215 98
60-65 111 17

Табела 16.Полна структура  незапослених
Извор: Национална служба за запошљавање

образовања
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3. ЗАПОСЛЕНОСТ

Табела 17.Број запослених
Извоп:Национална служба за запошљавање

3.1 ЗАПОСЛЕНОСТ ПО СЕКТОРИМА

Запослени Бр. запосл. на 1000 стан.

Година
Укупно жене

(%)

Запослени у
пред., устан.,

задругама и др.
организац.

Лица која
самост.

обављају
делатност Укупно

Запослени у
пред., устан.,
задруг. и др.
организац.

2001. 3726 42 2730 966 3696 115

2002. 3815 45 2360 1455 3815 93

2003. 3797 45 2218 1579 3797 149

2004 4992 41 3292 1700 4992 197

2005 4675 40 2917 1759 4676 130

2006 4342 45 2735 1607 4342 116

2007 4478 46 2810 1669 4479 110

2008 4611 47 2934 1677 4611 121

Табела 18.Запослени према секторима
Извор:Републички завод за статистику
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3.2 ЗАПОСЛЕНИ ПО СТАТУСУ ЗАПОСЛЕНОСТИ

Структура пријављених
запослених лица

43%

11%

46%
Пријављених на ПИО

Самостална делатност

Пољопривредници

Табела 19.Структура запослених лица
Извор:Фонд за пензионо и инвалидско осигурање

5. СТАЊЕ ОБРАЗОВАЊА

5.1 ОБРАЗОВНА СТРУКТУРА РАДНО АКТИВНОГ СТАНОВНИШТВА

Пол Средње образовање

Свега

Стручне
школе у
двогод.

И
трогод.
трајању

Гимназија
Средње
стручне
школе

Средње
усмерено

образовање

Школе за
специјализацију

Више
образовање

Високо
образовање

Непознато

С 6387 2316 639 3217 124 91 628 586 260

М 3519 1641 218 1534 51 75 320 357 141

Ж 2868 675 421 1683 73 16 308 229 119

Табела 20.Образовна структура радно активног становништва
Извор:Републички завод за статистику

5.2 УСЛОВИ ЗА ДОПУНСКО ОБРАЗОВАЊЕ И ПРЕКВАЛИФИКАЦИЈЕ

Почев од 2010. године у Свилајнцу је почео са радом Факултет еколошке
пољопривреде Универзитета Едуконс. Циљ оснивања Факултета је стварање стручног
кадра у региону који ће се бавити производњом здравствено безбедне хране. Еколошка
пољопривреда подразумева задржавање плодности земљишта, искључивање и
смањивање загађвања животне средине, одржавање достигнутог степена производње и
побољшање здравља и живота људи. Заснива се на концепту одрживог пољопривредног
и руралног развоја и обухвата управљање, коришћење и очуване природних ресурса у
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циљу постизања континуираног задовољења потреба садашњих и будућих генерација.
Факултет има капацитет 110 места.

 По завршетку основних студија пружа се могућност похадјања дипломских студија на
којима се наставља даље усавршавање, а по завршетку стиче се звање дипломирани
инжењер пољопривреде – мастер.

6. ИНСТИТУЦИЈЕ ЛОКАЛНОГ ТРЖИШТА РАДА

Од институција локалног тржишта рада на територији општине Свилајнац постоји
испостава Националне службе за  запошљавање. Национална служба за
запошљавање обавља послове запошљавања, осигурања за случај незапослености,
остваривање права из осигурања за случај незапослености и других права, као и вођење
евиденције у области запошљавања. Она је активно укључена у запошљавање на
територији Општине а једна од мера које је она предузела у претходном периоду је сајам
запошљавања који је  одржан  25.03.2010.године уз помоћ невладине организације „Youth
of the nation“  која је кандидатима помагала у попуњавању радних биографија. На сајму су
били послодавци са територије општине Свилајнац и општине Деспотовац. Број
послодаваца који су исказали потребу за радницима на сајму је 21 (10 из Свилајнца) а
потражња је била за 92 радна места,од чега 77 на територији општине Свилајнац.Од
укупно 212 лица који су предали радне биографије, запошљено је свега 37 лица.(2 из
Деспотовца и 35 из Свилајнца). Сајам запошљавање у истој организацији је поновљен и
реализован и у 2011.години.1

7. УСПЕШНОСТ РЕАЛИЗАЦИЈЕ ЛАПЗ-а ЗА 2011. - 2012.
ГОДИНУ

Реализација локалног акционог плана запошљавања за 2011. годину је обухватала
мере и програме усклађене са националном стратегиом. У оквиру циљева и приоритета
за 2011.годину су се нашли циљеви:

1) Повећање запослености младих

2) Улагање у људски капитал и

3) Социјалну инклузију.

Док су приоритети политике запошљавања за 2011.годину:

1. Усклађивање понуде и тражње на тржишту рада;

2. Отварање нових радних места;

3. Побољшање образовања и обука у циљу развијања квалификоване радне
снаге;

4. Подстицање запошљавања теже запошљивих лица и рањивих категорија;

1 Подаци о успешности реализације сајма запошљавања у 2011.години нису били доступни у време израде
овог документа.
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5. Децентрализација и подстицање развоја

6. Регионалне и локалне политике запошљавања.

Усклађивањем приоритета и циљева са државног нивоа и локаланих потреба на
територији оштине Свилајнац. На основу анализе социо-економске анализе и стања на
тржишту рада, у оквиру ЛАПЗ-а за 2011.годину су активирана 3 програма:

1. Програм приправника-волонтера / Стручна пракса;

2. Субвенција послодавцима  за запошљавање на новоотворена радна места

3. Програм самозапошљавања.

Табела 21: Број лица обухваћи државним програмом самозапошљавања и број лица обухваћени програмом
самозапошљавања у оквиру ЛАПЗ-а за 2011.

Табела 22: Број лица обухваћи државним програмом отварање нових дарних места и број лица обухваћени
програмом за отварање нових радних места у оквиру ЛАПЗ-а за 2011.

Самозапошљавање у 2011.години
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Табела 23. Број приправника волонтера, стручан пракса у односу на степен стручне спреме у оквиру
ЛАПЗ-а за 2011.годину

II ПЛАН АКТИВНОСТИ

ЦИЉЕВИ И ПРИОРИТЕТИ ПОЛИТИКЕ ЗАПОШЉАВАЊА У
ЛОКАЛНОЈ ЗАЈЕДНИЦИ

Општина Свилајнац је за 2013. годину, предвидела реализацију програма на
побољшању услова за  запошљавање младих и смањивање њихове незапослености, на
укључивању теже запошљивих категорија, незапослених лица а посебно лица са
инвалидитетом у свет рада као и подршка отварању нових радних места.

Циљеви активне политике  запошљавања у 2013. години усмерени су на:

1. Повећање запослености младих

2. Улагање у људски капитал и

3. Социјалну инклузију.

Велики изазов за Републику Србију а и за општину Свилајнац представља
запошљавање младих. Анализа незапослености младих показује да је за успешно
решавање овог проблема неопходно успостављање широког консензуса актера на
тржишту рада о ефикасним мерама циљано оријентисаним на потребе младих и
стварање могућности за њихово продуктивно запослење зато је неопходно успоставити
јединствену политику запошљавања младих у смислу обезбеђивања синергијског
деловања различитих субјеката за ову област и константно на стварању једнаких
могућности на образовање, запошљавање и пристојан рад за младе.Тиме ће бити
обезбеђен ефикасан прелазак са школовања на рад.
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Посебан проблем представља прелазак младих у свет рада и ЛАПЗ том проблему
посвећује посебну пажњу, у смислу пружања конкретне подршке и праћења индикатора
запошљавања младих. Подстицаће се организовање стручне праксе односно стицање
радног искуства и припреме за запошљавање. Посебно ће се предузимати одговарајуће
мере у сарадњи са Националном службом за запошљавање за оне младе који рано
напуштају школовање и чији је ниво квалификације низак, са циљем да додатним
образовањем а нарочито тренинзима и обукама превазиђу недостатак и подигну ниво
својих компетенција. Информисањем, каријерним вођењем и саветовањем, креирањем
мера активне политике запошљавања према индивидуалним знањима и вештинама и
укључивањем младих у оне мере активне политике које ће дати најбоље резултате на
тржишту рада (индивидуалан приступ) подстицаће се запошљавање младих.
Унапређивањем социјалног дијалога промовисаће се и унапређивати флексибилни
облици рада и право младих на пристојан рад, што ће уједно допринети и сузбијање сиве
економије.

Општине Свилајнац је препознала проблеме са којима се млади сусрећу  у
области рада а то је пре свега недостатак радног искуства.

Да би локална самоуправа ближе сазнала потребе младих формирана је у
сарадњи са надлежним министарством 2008. Канцеларија за младе.Основни проблеми
којима се бави Канцеларија за младе су:

1. Незапосленост

2. Деликвенција и криминал

3. Наркоманија  и алкохолизам

4. Недостатак културних и спортских дешавања

5. Немогућност додатног образовања

ЦИЉЕВИ КАНЦЕЛАРИЈЕ ЗА МЛАДЕ

 Афирмација младих и њихово укључивање у изградњи друштва

 Подизање безбедности у школама

 Едукација и оспособљавање (Превенција болести зависности и очување
репродуктивног здравља)

 Укључивање младих у културни и спортски живот Општине

 Организовање семинара и радионице

 Пружање подршке иницијативама и пројектима младих

Приоритети политике запошљавања су:

1. Усклађивање понуде и тражње на тржишту рада;

2. Отварање нових радних места;
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3. Побољшање образовања и обука у циљу развијања квалификоване радне снаге;

4. Подстицање запошљавања теже запошљивих лица и рањивих категорија;

5. Децентрализација и подстицање развоја

6. Регионалне и локалне политике запошљавања.

ПРОГРАМИ И МЕРЕ АКТИВНЕ ПОЛИТИКЕ ЗАПОШЉАВАЊА
ЗА 2013. ГОДИНУ

1. Стручна пракса-ради стицања практичних знања и вештина за самосталан рад у
струци без заснивања радног односа и то за лица са најмање средњим образовањем,
без обзира на године живота и

2. Јавни радови.

1. ПРОГРАМ СТРУЧНЕ ПРАКСЕ

Програм стручне праксе подразумева оспособљавање лица за самосталан
рад у струци без заснивања радног односа, за све оне послове за које је законом
или другим актом прописана обавеза полагања стручног испита.

НАМЕНА:
Програм стручне праксе намењен је незапосленим лицима која се први пут

стручно оспособљавају за занимања за која су стекла одређену врсту и степен
стручне спреме или која су се стручно оспособљавала краће од времена
потребног за полагање приправничког/стручног испита, а ради оспособљавања за
самостални рад и полагање приправничког, односно стручног испита, у складу са
законом или општим актом послодавца, без заснивања радног односа.

ЦИЉЕВИ:
Оспособљавање лица за самосталан рад у струци, чиме се знатно

олакшава њихово запошљавање.

УСЛОВИ ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ ПРОГРАМА:
Право учешћа у реализацији програма стручне праксе имају послодавци

који припадају приватном и јавном сектору (Локална самоуправа и јавна
предузећа и установе чији је оснивач општина) чије је седиште на територији
општине Свилајнац, под условом:

1. да уредно измирују обавезе по основу пореза и доприноса за обавезно
социјално осигурање запослених;

2. да је измирио раније уговорне обавезе према Националној служби, осим
за обавезе чија је реализација у току;

3.. да има најмање једно запослено лице;
4. да имају кадровске и друге капацитете за стручно оспособљавање лица.



22 Број 2 – Свилајнац 23. јануар 2013 СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ СВИЛАЈНАЦ

Програм се реализује подношењем захтева послодавца Националној
служби за запошљавање, испостава Свилајнац, на прописаном обрасцу, са
потребном документацијом.

КАРАКТЕРИСТИКЕ:
Национална службе за запошљавање ангажованим лицима исплаћује

новчану помоћ у месечном износу који ће бити утврђени јавним позивом за
реализацију програма стручне праксе.

ТРАЈАЊЕ ПРОГРАМА:
           Програм стручне праксе траје:

- за лица са најмање четворогодишњим високим образовањем - до 12
месеци;

- за лица са вишим или високим трогодишњим образовањем у трајању до 9
месеци;

- за лица са средњим образовањем до 6 месеци.
Програм ће се реализовати динамиком за особе са:

Степен стручне
спреме

Износ Динамика Укупно

ВСС  28.000,00 Дин. 12+1 364.000,00 Дин
ВШС  24.000,00 Дин. 9+1 240.000,00 Дин.
ССС  20.000,00 Дин 6+1 140.000,00 Дин.

Јавним позивом  се отварају места по систему образовања за:
Степен СС Износ Број места Укупно
ВСС  364.000,00 Дин  8 2.912.000,00 Дин.
ВШС 240.000,00  Дин. 2    480.000,00 Дин.
ССС 140.000,00  Дин. 6   840.000,00

Дин.
               Укупно: 4.232.000,00

Дин.

Средства намењена за реализацију овог програма биће финансирана од
стране Општине Свилајнац и Националне службе за запошљавање у мери 50% /
50%. Општина Свилајнац обезбеђује и додатних 6% ( 4% за ПИО и 2% за
здравствено осигурање) што је у складу за законским прописима, на укупну суму
за 12, 9, 6 месеци за случај повреде на раду.
             Укупна вредност Програма износи 4.232.000,00 динара, без наведених 6%
за пензијско и здравствено осигурање за случај повреде на раду.

2. ПРОГРАМ ЈАВНИХ РАДОВА

Јавни радови су мера активне политике запошљавања која предвиђа одобравање
средстава за запошљавање незаполсених лица са евиденције Националне службе за
запошљавање и подразумева спровођење активности које предузима послодавац-
извођач јавног рада, а које имају за циљ остварење одређеног друштвеног интереса (нпр.
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превенција и помоћ старима, санација дивљих депонија уређење и изградња путева и
др.).

Јавни радово се организују у циљу запошљавања првенствено теже запошљивих
незапослених лица и незапослених у стању социјалне потребе, очувања и унапређења
радних способности незапослених.

Максимална дужина трајања јавног рада је 6 месеци.

УСЛОВИ:

Јавне радове спроводи послодавац-извођач јавног рада, кога одређује
Национална службa на основу јавног конкурса.

Право учешћа у поступку спровођења јавних радова имају:
- органи територијале аутономије и органи јединице локалне

самоуправе;
-  јавне установе и јавна предузећа;
- привредна друштва,
- предузетници,
- задруге,
- друштвене организације,
- удружења грађана.

ОБЛАСТИ СПРОВОЂЕЊА ЈАВНИХ РАДОВА:

Јавни радови се могу организовати и спроводити у областима:

 социјалних, хуманитарних, културних и других делатности: здравствено
васпитне активности – превенција и помоћ старима, социјално угроженим лицима,
особама са инвалидитетом, заштита и oчување културног наслеђа и археолошких
налазишта, послови у позоришној, музејској, библиотечкој и туристичкој
делатности, послови ажурирања база података и други послови;

 одржавања и обнављања јавне инфраструктуре: уређење и изградња путева и
путних појасева, насипа, канала, пруга, мостова, реконструкција канализационе и
водоводне мреже и других објеката од општег интереса, уређење месних
заједница, уређење ромских насеља – побољшање услова становања и други
послови;

 одржавања и заштите животне средине и природе: санација дивљих депонија,
чишћење и одржавање обала река, језера, канала, одвода, јавних површина,
пошумљавање, развој еколошких поседа, чување и заштита шума, река и језера,
развој сеоског подручја, монтажа и одржавање опреме у парковима и јавним
дечијим игралиштима, помоћ за успостављање нових депонија – локација за
сакупљање и одвођење отпада и други послови.
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ЦИЉНЕ ГРУПЕ:

Незапосленим лицима са евиденције Националне службе за запошљавање са
високом, вишом, средњом стручном спремом и НК радници.

ОБАВЕЗЕ ИЗВОЂАЧА ЈАВНОГ РАДА:

Послодавац - извођач јавног рада дужан је да:
- запосленог ангажованог на спровођењу јавног рада, задржи у радном

односу најмање у дужини трајања уговорне обавезе. У случају престанка
радног односа запосленог, послодавац је у обавези да, у року од 30 дана од
дана престанка радног односа, заснује радни однос на одређено време
садругим незапосленим лицем за преостало време трајањаугвора;

- организује заштиту и безбедност на раду запослених, у складу са законом и
захтевом стандарда за конкретне послове јавног рада;

- месечно врши исплату зарада запосленима у законским роковима, на
текуће рачун лица;

- месечно врши исплату накнаде трошкова за долазак и одлазак са рада
запосленима ангажованим на спровођењу јавног рада;

- Националној служби редовно доставља доказе о уплати пореза и
доприноса за обавезно социјално осигурање за запослене ангажоване на
спровођењу јавног рада;

- Националној служби редовно доставља доказе о утрошку пренетих
средстава за трошкове зараде, одласка и доласка са рада и спровођења
јавног рада;

- Националној служби омогући у сваком моменту контролу реализације
уговорених обавеза и сву потребну документацију и ток спровођења јавног
рада;

- достави фотокопију потврде/сертификата о стеченим компeтенцијама након
завршене обуке;

- обавести Националну службу о свим променама од значаја за реализацију
уговора у року од 8 дана од дана настанка промене.
У случају да послодавац-извођач јавног рада не реализује обавезе

дефинисане уговором, дужан је да врати исплаћена средства увећана за
законску затезну камату од датума преноса средстава, у складу са уговором.

 НАЧИН И ДИНАМИКА РЕАЛИЗАЦИЈЕ ПРОГРАМА:

Програм Јавних радова и аплицирање извођача радова реализују се подношењем
захтева послодаваца Националној служби за запошљавање-Испостава Свилајнац под
условима и роковима који буду прописани конкурсом, објављеним том приликом.

НАМЕНА И ВИСИНА СРЕДСТАВА

За спровођење јавног рада Национална служба исплаћује послодавцу-
извођачу јавног рада средства за:
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-зараду незапосленим лицима,

-трошкове доласка и одласка са рада незапослених лица,

-трошкове спровођења јавних радова и

-трошкове обуке.

Средства намењена за спровођење јавних радова користе се за:

1. Исплату нето зараде 2незапосленим лицима укљученим у јавне радове у
висини од:

- 20.000,00  динара  увећане за  износ припадајућих пореза и доприноса, за лица
са I и II степеном стручне спреме;

- 22.000,00  динара увећане за износ припадајућих пореза и доприноса, за лица
са III и IV степеном стручне спреме;

- 23.000,00 динара  увећане за износ припадајућих пореза и доприноса, за лица
са V и VI степеном стручне спреме;

- 24.000,00 динара  увећане за износ припадајућих пореза и доприноса, за лица
са VII степеном стручне спреме.

Поред нето зараде лицима укљученим у јавне радове врши се исплата доприноса
за обавезно социјално осигурање

2. Накнаду трошкова доласка и одласка са рада незапослених лица укључених
у јавне радове, у висини до 1.500,00 динара по лицу за сваки месец ангажовања.

3. Накнаду трошкова спровођења јавних радова по лицу за сваки месец
ангажовања у висини од:

1.500,00 динара за спровођење јавних радова у области социјалних,
хуманитарних, културних и других делатности;

3.500,00 динара за спровођење јавних радова у области одржавања и обнављања
јавне инфраструктуре и одржавања и заштите животне средине и природе.

Трошкови спровођења јавних радова ислаћују се у висини од 90% укупних
средстава одобрених уговором за ове намене, након пријаве лица на обавезно социјално
осигурање, а преосталих 10% средстава након завршетка јавног рада и испуњења
уговорних обавеза.

4. Накнаду трошкова организовања обуке

У зависности од врсте исложености послова које обухвата јавни рад, за
спровођење одређених јавних радова може се организовати обука у току трајања јавног
рада, по интерном програму послодавца или попрограму образовне установе.

2 Могућност промене и усклађивање нето износа у складу са одлукама Националне службе за запошљавање
за 2013 годину.
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Послодавац-извођач јавног рада може остварити накнаду за организовање обуке,
у једнократном износу од 50.000,00 динара по јавном раду.

Послодавац-извођач јавног рада у обавези је да обезбеди исплату свих обавеза у
складу са законом, а које не сноси Национална служба, и то: трошкове доласка и одласка
са рада у преосталом износу до висине цене превозне карте у јавномпревозу, трошкове
минулог рада, накнаду зараде у периоду коришћења годишњег одмора, евентуалну
разлику између минималне цене рада и висине нето зараде утврђене овим јавним
конкурсом.

ПЛАНИРАНИ БУЏЕТ ЛОКАЛНОГ АКЦИОНОГ ПЛАНА ЗА
ЗАПОШЉАВАЊЕ ЗА 2013. ГОДИНУ

Планирана средства за реализацију Локалног акционог плана за запошљавање за
2013.годину и програме:

1. Стручна пракса
2. Јавни радови

износe 12.000.000,00 РСД од чега ће општина Свилајнац за стимулацију и поспешивања
запошљавања кроз горе навадене програме учествовати са 3.000.000,00 РСД, док се
учешће за преосталих 9.000.000,00 РСД очекује од Министарства рада, запошљавања и
социјалне политике.

Захтев за учешће у финансирању програма или мера ЛАПЗ-а у 2013.години
јединица локалне самоуправе подности Министарству рада, запошљавања и
социјалне политике, преко надлежне филијале Националне службе за запошљавање, у
случају општине Свилајнац, Национална служба за запошљавање, филијала Јагодина.

Планирани програми у оквиру овог ЛАПЗ-а ће се реализовати на основу
Споразума о реализацији програма или мера АПЗ које се закључује између општине
Свилајнац и НСЗ којим ће бити конкретизоване активности на њиховој реализацији.

Намењена средства биће распоређена у два програма на следећи начин:

1. Програм Стручне
праксе

2. Програм јавних
радова УКУПНО

6.000.000,00 РСД     6.000.000,00 РСД 12.000.000.РСД
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На основу члана 28. Закона о запошљавању и осигурању за случај незапослености
(„Службени гласник Републике Србије“ бр. 36/2009 и 88/2010), члана 46. Закона о локалној
самоуправи ("Службени гласник РС", број 129/07) и члана 72. Статута општине Свилајнац
("Службени гласник општине Свилајнац", број 2/08 и 12/12), Општинско веће општине Свилајнац
на седници одржаној дана 23.01. 2013. године, донело је

ОДЛУКУ
О ОСНИВАЊУ ЛОКАЛНОГ САВЕТА ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ

Члан 1.

ОСНИВА СЕ Локални савет за запошљавање за територију општине Свилајнац.
Члан 2.

Локални савет за запошљавање општине Свилајнац чине:

Председник

- Станојевић Оливера, начелник Општинске управе општине Свилајнац

и чланови:
 Милановић Предраг, Председника општине Свилајнац
 Милијановић Славица, начелник Одељења за буџет и финансије
 Биљана Љубисављевић, саветник у Националној служби за запошљавање-Филијала

Јагодина-Испостава Свилајнац
 Драган Милосављевић, власник ''Бреза'' Д.О.О Свилајнац
 Драган Милосављевић, директор КЈП „Морава“ из Свилајнца

Члан 3.

Локални савет за запошљавање ће се старати о запошљавању незапослених лица и
заштити њихових права у складу са Законом о запошљавању и осигурању за случај
незапослености.

Члан 4.

Административне послове за потребе Локалног савета за запошљавање ће обављати
Општинска управа општине Свилајнац.

Члан 5.

Ова Одлука ступа на снагу доношења и објавиће се у „Службеном гласнику општине
Свилајнац“.

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ СВИЛАЈНАЦ
Број:06-4/13-II-2, Дана:23.01.2013.године

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНСКОГ ВЕЋА
Предраг Милановић с.р.
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