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ЛОКАЛНИ АКЦИОНИ ПЛАН ЗАПОШЉАВАЊА
ОПШТИНЕ НЕГОТИН ЗА 2013. ГОДИНУ

I

УВОД

Локални акциони план запошљавања општине Неготин  за 2013. годину
представља основни инструмент спровођења активне политике запошљавања у
2013. години.
            Локалним акционим планом запошљавања општине Неготин за 2013.
годину дефинишу се циљеви и приоритети локалне политике запошљавања у
2013. години.

Правни основ за доношење Локалног акционог плана запошљавања
општине Неготин представља Закон о запошљавању и осигурању за случај
незапослености („Сл.гласник РС“, број: 36/2009 и 88/2010 ) којим је дефинисано
спровођење активне политике запошљавања и   израда Локалног акционог плана
запошљавања на годишњем нивоу. Поред Закона,  Локални акциони план
запошљавања општине Неготин за 2013. годину рађен је  и у складу са
Националном стратегијом запошљавања за период 2011-2020. године ("Службени
гласник РС", број 37/11) и Националним акционим  планом запошљавања за 2013.
годину („Службени гласник РС“, број; 117/2012).

Проблем незапослености у општини Неготин узрокован је превасходно
економском кризом  и рецесијом привреде што је довело до смањене привредне
активности водећих предузећа. Привредну карту општине Неготин карактерише
пољопривредна производња, производња електричне енергије (ХЕ“Ђердап 2“),
хемијска индустрија, саобраћај и др.

 Стратегијом одрживог развоја општине Неготин економски развој је
приоритетан и базира се на развоју приватног предузетништва и развоју малих и
средњих предузећа.

 Активна политика запошљавања у општини Неготин је од велике важности
тако да су Одлуком о буџету општине Неготин за 2013. годину предвиђена
средства у укупном износу од 5.000.000,00 динара, за субвенције послодавцима и
субвенције за самозапошљавање . Поред тога, доношењем Локалног акционог
плана запошљавања општине Неготин за 2013. годину предузимају се конкретне
мере за запошљавање.

Сходно Уредби о утврђивању јединствене листе развијености региона и
јединица локалне самоуправе за 2012. годину („Сл.гласник РС“, број:
107/2012),општина Неготин према степену развијености спада у другу групу –  чији
је степен развијености у распону од 80% до 100 % републичког просека.

Националним акционим планом запошљавања за 2013 годину („Сл.гласник
РС“, број: 117/2012)  у оквиру мера активне политике запошљавања планира се
учешће у финансирању програма или мера активне политике запошљавања
предвиђене локалним акционим планом запошљавања средствима из буџета
Републике Србије. У том смислу, за јединице локалне самоуправе које спадају у
другу групу висина субвенције послодавцима за отварање нових радних места
износи 100.000,00 динара по кориснику а у случају запошљавања особа са
инвалидитетом висина субвенције износи за другу групу 150.000,00 динара по
кориснику. Висина субвенције за самозапошљавање у 2013.години  износи 160.000
динара а за особе са инвалидитетом 200.000 динара.



Приоритети активне политике запошљавања  у 2013. години првенствено су
усмерени на улагање у људске ресурсе, подстицање социјалне инклузије на
тржишту рада и отварање нових радних места. У том смислу приоритети политике
запошљавања у 2013. години су:

1. унапређење квалитета радне снаге,
2. усклађивање понуде и тражње на тржишту рада и подстицање отварања

нових радних места;
      3. подстицање запошљавања и социјалног укључивања теже запошљивих лица
и посебно
осетљивих категорија незапослених лица;

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

Приоритети политике запошљавања у 2013. години произашли су из
реалних потреба и део су стратешких опредељења  и средњерочних циљева, тако
да неће бити у потпуности реализовани у 2013. години. Ипак је неопходно започети
са реализацијом активности које се на њих односе, како би се у наредним
годинама достигли жељени резултати.

Национални акциони план запошљавања за 2013 годину  предвиђа учешће
у финансирању програма или мера активне политике запошљавања, и то:

- субвенције за самозапошљавање;
- субвенције послодавцима за запошљавање на новоотвореним радним местима;
- 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;
- стицање практичних знања уз заснивање радног односа, за лица без
квалификације;
- јавни радови.

II

МАКРОЕКОНОМСКИ ОКВИР

Ефекти глобалне економске и финансијске кризе у Републици Србији су се
рефлектовали падом БДП-а у 2009. години (пад од -3,5%) и постепеним опоравком
у 2010. години (раст БДП од 1,0%). Економски опоравак подстакнут растом извоза
у ЕУ је застао средином 2011. године због негативних ефеката другог таласа
глобалне економске кризе, посебно слабљења економског раста и финансијских
проблема у евро зони. Неповољна кретања у економијама земаља евро зоне
смањила су тражњу за производима из Републике Србије, а проблеми на
финансијском тржишту утицали су на смањење прилива капитала и повећање
његове цене. Привреда Републике Србије је суочена са инфлаторним ризицима,
падом запослености, висином буџетског дефицита и спољног дуга.

У погоршаним економским условима у 2011. години је остварен реални раст
БДП од 1,6% заснован, с производне стране, на расту индустријске и
пољопривредне производње, грађевинарства, саобраћаја и телекомуникација, а с



расходне стране, на расту инвестиција. Посматрано по активностима, највећи раст
БДП забележен је у сектору информисања и комуникација и сектору индустрије, а
највећи пад забележен је у сектору трговине на велико и мало. Процењено је да је
годишња стопа инфлације у 2011. години износила 7,0%. Силазни тренд
инфлације забележен је захваљујући предузетим мерама монетарне и фискалне
политике, смањеним трошковним притисцима на цене хране, успоравању раста
регулисаних цена, ниске агрегатне тражње и паду инфлаторних очекивања. Нето
износ страних директних инвестиција (СДИ) у 2011. години је био 1.827 милиона
евра.

Полазећи од текућих макроекономских трендова и планиране економске и
фискалне политике, за 2012. годину процењен је реални пад БДП од 2%,
инфлација од 13,8%, пад запослености од 1,2%, пад инвестиција од 14,5%, пад
личне потрошње од 0,7%, раст државне потрошње од 4,8%, раст извоза робе и
услуга од 1,8% и пад увоза робе и услуга од 0,4%, уз повећање дефицита текућег
рачуна на 11,0% БДП.

У периоду од 2013. до 2015. године макроекономска политика биће
усмерена на стварање услова за макроекономску стабилност и економски
опоравак и раст привреде на бази повећања инвестиција и извоза који обезбеђује
побољшање стања на тржишту рада и раст животног стандарда. У периоду од
2013. до 2015. године очекује се раст БДП, и то у 2013. години од 2,0%, а затим
убрзавање раста од 3,5% и 4,0% у 2014. и 2015. години.

III
СТАЊЕ НА ТРЖИШТУ РАДА

1. ДЕМОГРАФСКО СТАЊЕ

Становништво има значајну улогу у економском развоју јер се појављује са
једне стране као произвођач (радно способно) а са друге стране као потрошач.

Густина насељености на територији општине Неготин (од 1.089 км2) износи,
34 становника (тачније 34,027) на 1 км2, што општину Неготин сврстава у ретко
насељено подручје.

Број становника

Попис 2002. Попис 2011. Пораст или пад
станивништва

Општина Неготин 43.418 37.056 -6362
Борски округ 146.551 124.992 -21.559

Република Србија 7.498.001 7.186.862 -311.139
Извор: РЗС



Кретање становништва ( стање  30. 06.)
Година

Процењен број
становника

1981. 1991. 2002. 2011.

Општина Неготин 63.900 59.500 43.418 36.879
Борски округ 180.300 178.700 146.100 123.848

Извор: РЗС

Статистика показује да је у периоду 1981-2011.године, забележен пад броја
становника у општини Неготин за 26.844 становника док је за Борски округ 56.452
лица. О негативном кретању становништва говори и податак да је 1981.године
било 63.900 становника а према попису из 2011 године, број становника на
територији општине Неготин износи 37.056, што показује пад броја становника за
6.362 у односу на предходни попис из 2002 године.

Кретање становништва на подручју општине Неготин поред апсолутног
смањења броја становника, карактерише следеће: низак наталитет, повећање
стопе морталитета и миграције (одлазак у иностранство и у град).

Број градског становништва показује тенденцију пада тако да према попису
из 2002.године, Неготин је имао  17.758 становника (у земљи) а према резултатима
Пописа 2011. године у граду живи 16.882 становника (у земљи)  .

              Општина Неготин је карактеристична и по великом броју становника који
су на привременом раду у иностранству и који представљају условно потенцијалне
инвеститоре за одређене пројекте али и ограничавајући фактор због демографског
пражњења простора.

Према националној или етничкој припадности, већину становништва чине
Срби 29.461 становника, Власи 3.382 становника, Роми 441 становника, Румуни
274 становника, Бугара 61 становник и други.

Табела: Становништво према националној или етничкој припадности по попису 2011.године

Општина
Неготин

УКУПНО
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аци
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М
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М
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и
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уни

Руси
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Словаци

Украјиинци

Хрвати

О
стали

37.056 29.461 50 29 33 2 61 3.382 9 73 21 6 441 274 10 12 6 32 3.154

Извор: РЗС

                                                 2. НЕЗАПОСЛЕНОСТ

2.1. Старосна и полна структура
            Према подацима НСЗ стопа незапослености за 2010 годину је била 20,1% а
2011 године 22,9%, што указује на чињеницу да се број незапослених који су на
евиденцији НСЗ повећава.

Посматрано према годинама живота  највише је незапослених лица  између
35-39 година живота и то са 13,82% затим следе  лица између 45 – 49 година
живота и то са 13,17%,лица између 50 – 54 година живота са 12,92%, затим следе



лица од 30-34 и 40-44 година живота и то са 12,46%, учешће лица између  25-29
година живота са 10,57%,  што се може видети у табели 1.

Табела 1: Незапосленост према старости и полу у месецу децембар 2012 године

Укупно 15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64

Укупно 2.615 58 211 274 319 350 318 331 338 294 122Општина
Неготин

Жена 1.270 18 112 137 165 187 166 181 164 129 11

2.2. Број незапослених лица према полу и месецима у Борском
округу за период;  децембар 2011 године -  децембра 2012 године

Број незапослених у Борском округу децембра месеца 2011 године  износио
је  12.592 а децембра 2012 године 12.923 што чини за  331 већи број незапослених
лица.  У општини Неготин децембра месеца 2011 године број незапослених лица
износио је 2.593, а децембра месеца 2012 године 2.615 незапослених лица што
чини већи број незапослених од 22 лица.

Табела 2.
Округ: 14 - Борски

70327 70572 70785 70840
Број незапослених

лица
Бор Кладово Мајданпек Неготин

Укупно за округ:
Борски

УКУПНО

Укупно 6,172 2,171 2,003 2,612 12,959 12,959Просек за
2011. годину Жене 3,449 1,076 1,021 1,278 6,824 6,824

Укупно 5,985 2,065 1,949 2,593 12,592 12,592
XII 2011

Жене 3,331 1,019 959 1,247 6,556 6,556

Укупно 6,145 2,120 2,070 2,726 13,061 13,061
I 2012

Жене 3,397 1,035 1,018 1,294 6,744 6,744

Укупно 6,313 2,169 2,154 2,747 13,383 13,383
II 2012

Жене 3,465 1,049 1,060 1,301 6,875 6,875

Укупно 6,303 2,233 2,191 2,786 13,513 13,513
III 2012

Жене 3,462 1,071 1,052 1,326 6,911 6,911

Укупно 6,254 2,225 2,125 2,735 13,339 13,339
IV 2012

Жене 3,451 1,060 1,029 1,307 6,847 6,847

Укупно 6,230 2,183 2,161 2,754 13,328 13,328
V 2012

Жене 3,509 1,050 1,072 1,316 6,947 6,947

Укупно 6,134 2,157 2,029 2,627 12,947 12,947
VI 2012

Жене 3,441 1,026 1,025 1,257 6,749 6,749

Укупно 6,119 2,124 2,012 2,574 12,829 12,829
VII 2012

Жене 3,436 1,007 1,025 1,244 6,712 6,712

Укупно 6,126 2,088 1,981 2,589 12,784 12,784
VIII 2012

Жене 3,439 1,003 1,002 1,257 6,701 6,701

Укупно 6,167 2,075 2,052 2,541 12,835 12,835
IX 2012

Жене 3,486 1,008 1,044 1,253 6,791 6,791



Округ: 14 - Борски

70327 70572 70785 70840
Број незапослених

лица
Бор Кладово Мајданпек Неготин

Укупно за округ:
Борски

УКУПНО

Укупно 6,002 2,086 2,052 2,517 12,657 12,657
X 2012

Жене 3,416 1,018 1,025 1,236 6,695 6,695

Укупно 6,042 2,120 2,042 2,506 12,710 12,710
XI 2012

Жене 3,437 1,034 1,042 1,243 6,756 6,756

Укупно 6,121 2,132 2,055 2,615 12,923 12,923
XII 2012

Жене 3,463 1,025 1,045 1,270 6,803 6,803

XII 2012 / XII
2011

102.27 103.24 105.44 100.85 102.63 102.63

XII 2012 / XII
2011

102.27 103.24 105.44 100.85 102.63 102.63Индекси

XII 2012 / XI 2012 101.31 100.57 100.64 104.35 101.68 101.68

Табела 3: Незапослени према стручној спреми и дужини чекања

Чекање До 1 г. 1-2 2-5 5-10 Преко 10

Свега 1051 499 515 363 187

Жена 486 237 250 181 116

NKV-I 394 207 183 176 81

PK-II 55 34 30 26 10

KV- III 180 86 85 43 36

SSS-IV 299 118 155 99 47

V 6 6 4 2 3

VI-1 44 24 33 9 7

VI-2 14 5 5 2 1

VII-1 59 18 20 5 2

VII-2

VIII 1 1

Највеће учешће у регистрованој незапослености према дужини чекања на
запослење имају лица која чекају до 1 године, затим следе она која чекају  2-5
година,  од 1-2 године и од 5-10 година. Дугорочно незапосленим лицима сматрају
се лица која чекају дуже од годину дана на запослење, а таквих је чак 59,81 %
посматрану за ову старосну структуру незапослених.



2.3. Квалификациона и полна структура незапослених

Структура незапослених лица према квалификацијама није се значајније
мењала. Највећи број незапослених је неквалификованих лица, затим лица са IV
степеном стручне спреме, са III, VI, II, VII, V ССС. Учешће жена у
неквалификованој радној снази је највеће и износи 50,14%.

Табела 4: Структура незапослених према квалификацијама и полу у
месецу децембру 2012 год.

Укупно NKV-I PK-II KV- III IV ССС VKV-V VI-1 VI-2 VII-1 VII-2 VIII

Укупно 2615 1041 155 430 718 21 117 27 104 2 0

Жена 1.270 522 65 136 410 0 66 13 58 0 0

2.4. Осетљиве групе незапослених (теже запошљиве категорије)

У теже запошљиве категорије незапослених лица спадају особе са
инвалидитетом, избеглице, интерно расељена лица, Роми, жене и лица
суфицитарних занимања. У наредној табели су приказани подаци о учешћу
осетљивих група у укупној незапослености.

Табела 5: Учешће осетљивих група у укупној незапослености, децембар
2012.год.

Укупно I II III IV V VI-1 VI-2 VII-1 VII-2

Свега
незапослених

2.615 1041 155 430 718 21 117 27 104 2

Осетљиве категорије

ОСИ 32 14 2 10 4 0 1 0 0 1

Избеглице 6 3 0 2 1 0 0 0 0 0

Интерно
расељени

25 15 0 7 3 0 0 0 0 0

Роми 88 84 1 2 1 0 0 0 0 0

2.5. Вишкови и корисници новчане накнаде

Решавање вишка запослених у предузећима спроводи се у складу са
Законом о раду, Програмом за решавање вишка запослених у процесу
рационализације, реструктуирања и припреме за приватизацију, Програмом
предузећа, Законом о запошљавању и осигурању за случај незапослености и
актима Национале службе за запошљавање.



                                                     3. ЗАПОСЛЕНОСТ

Према подацима НСЗ, број заснованих радних односа у општини  Неготин
у периоду 01.01.2012. – 30.12.2012. износи  2.903, од чега 1.632 жене. Од укупног
броја заснованих радних односа  591 особа је са евиденције незапослених лица од
чега 322 жене.

Мере активне политике запошљавања усмерене су на смањење
незапослености. Од свих активних мера најбоље резултате дале су субвенција за
самозапошљавање (160.000,00 динара по лицу) и субвенција за отварање нових
радних места (200.000,00 динара по запосленом).

              Захваљујући мерама предвиђеним Локалним акционим планом
запошљавања за 2012. годину, 18 лица је отпочело сопствени бизнис, док је у
2011. години ову субвенцију добило 12 лица. Код постојећих послодаваца
запослено је 14 лица у 2012 години  док је у 2011 години по овом Програму
упослено 10 лица.

              По Програму НСЗ из средстава буџета Републике Србије запослено је
јеош 9 лица и то: 7 лица по Пеограму за самозапошљавање и 2 лица  код већ
постојећих послодаваца чиме је подстакнуто запошљавање у приватном сектору
превасходно у области угоститељства, занатства и услуга.

И у 2012. години, као и свих претходних година је интересовање за горе
наведене субвенције било много веће од могућности финансирања НСЗ. Ефекти
ових мера су далеко већи и дугорочнији од других мера активне политике
запошљавања које спроводи НСЗ:

1. Стручно оспособљавање и усавршавање (мера је ограничена само на лица до
30 година, без искуства;
2. Обуке незапослених лица (осим обуке за познатог послодавца) не воде
директном запошљавању већ повећању капацитета за запошљавање.
3. Јавни радови је мера која води само привременом запошљавању, односно
запошљавању на одређено време од 3 до 6 месеци у зависности од тога колико
траје Пројекат.
4. Субвенција доприноса обавезног социјалног осигурања - послодавци који
запошљавају раднике са евиденције незапослених могу да користе законско право
/ Закон о доприносима за обавезно социјално осигурање чл. 45, 45а и 45 б/  на
олакшице при плаћању доприноса за обавезно социјално осигурање који се
плаћају на основицу, односно на терет средстава послодавца.

3.1. Запосленост у сивој економији

Запосленост у сивој економији у општини Неготин појављује се као
последица  економске кризе и рецесије.

Предузетници се у условима економске кризе, поред смањења платежне
моћи становништва за куповину производа и коришћење услуга, суочавају и са
проблемом значајног увећања сиве економије. Сива економија представља
нелојалну конкуренцију предузетницима који се на легалан начин баве својим



послом. Проблем сиве економије присутан је у услужним, производно-услужним и
производним делатностима тако да предузетници и занатлије који послују у складу
са законом постају ценовно неконкурентни.

Не постоје прецизни подаци о раду на црно, односно о радном ангажовању
у сивој економини али се процењује да значајан део активног становништва
ангажован стално или повремено у овом сектору економије.

4. Однос понуде и тражње на тржишту рада

Што се тиче односа понуде и тражње на тржишту рада постоји дисбаланс,
тако да долазимо у ситуацију да се на појединим пословима ангажују лица која
немају тражено занимање.

У 2012. години највећи број слободних послова био је у III, VII-1, IV, I, II VI-1
ССС. Највећа понуда послова била је  из Подручја рада трговине, угоститељства и
туризама (превасходно трговци) 36,21% од укупног броја понуђених послова у
2012. години. Затим у Подручју економије и права 11,67%, саобраћај 6,26%.

Табела 6: Преглед понуде и тражње према подручју рада
Број запослених са
евиденције у 2012
год.

Број незапослених
на
дан31.12.2012од.Подручја рада

Укупно Жена Укупно Жена

Пољопривреда, производња и прерада
хране

23 7 250 142

Шумарство и обрада дрвета 22 8 7 1

Геологија, рударство и металургија 1 15 6

Машинство и обрада метала 25 1 319 35

Електротехника 9 2 171 30

Хемија, неметали и графичарство 2 0 122 78

Текстилство и кожарство 11 8 19 19

Комуналне, тапетарске и фарберска услуге 35 23 3 1

Геодезија и грађевинарство 35 2 23 8

Саобраћај 37 5 43 8

Трговина, угоститељство и туризам 214 143 121 81

Економија, право и администрација 69 48 200 135

Васпитање и образовање 18 15 75 58

Друштвено - хуманистичко подручје 1 0 8 6

Природно - математичко подручје 2 2 15 11



Број запослених са
евиденције у 2012
год.

Број незапослених
на
дан31.12.2012од.Подручја рада

Укупно Жена Укупно Жена

Култура, уметност и јавно информисање 2 1 14 8

Здравсто, фармација и социјална заштита 31 27 37 33

Физичка култура и спорт 1 0

Остало 54 30 1.172 610

УКУПНО 591 322 2615 1270

         5. Стање образовања

5.1. Образовна структура радно активног становништва

У наредној табели приказана је образовна структура радно активног становништва
за Борски округ и општине у оквиру истог.

Становништво старо 15 и више година, према полу и школској спреми, по попису
2002. године

Округ
општина пол Укупно

Без
школске
спреме

1-3
разреда
основне
школе

4-7
разреда
основне
школе

Основно
обра-

зовање

Средње
обра-

зовање

Више
обра-

зовање

Високо
обра-

зовање

Непо-
знато

С  124
663  9 870  2 937  25 902  32 017  37 661  4 241  4 928  7 107Борски

oкруг
Ж  64 262  7 405  1 903  15 522  16 248  16 302  1 996  2 016  2 870

С  46 838  2 385   635  7 237  11 909  16 624  1 595  2 564  3 889Бор
Ж  24 026  1 747   465  4 728  6 357  7 313   806  1 091  1 519
С  20 410  2 527   669  4 626  5 123  5 355   711   580   819

Кладово
Ж  10 533  1 977   404  2 632  2 417  2 263   274   234   332
С  19 830  1 872   477  3 322  5 255  6 920   524   493   967

Мајданпек
Ж  10 053  1 320   278  2 017  2 724  2 899   238   174   403

С  37 585  3 086  1 156  10 717  9 730  8 762  1 411  1 291  1 432Неготин
Ж  19 650  2 361   756  6 145  4 750  3 827   678   517   616

Извор: Општине у Србији, 2008., РЗС

             Према подацима Републичког завода за статистику, по попису 2002.
године, образовна структура радно активног становништва општине Неготин је
неповољна. Наиме, од укупно 37.585 радно активног становништва 3086 лица су
без школске спреме од којих   2270  су неписмени а број становника без основног
образовања (без школске спреме, 1-3 разреда основне школе и 4-7 разреда
основне школе) је 14.959 становника или 39,8% од укуног радно активног
становништва. Удео лица са високом стучном спремом у у укупном радно активном
становништву  у општини Неготин је  3,43 %, у општини Бор је 5,47 %, у општини
Кладово је 2,84% и у општини Мајданпек је 2,48 %.



5.2. Услови за допунско образовање и преквалификација (расположива
мрежа и капацитет образовних установа)

            Дом културе „Стеван Мокрањац“ – Центар за образовну делатност Неготин
организује преквалификацију радника и курсеве у сарадњи са Народним
универзитетима Србије. У зависности од интересовања полазника организују се
адекватни курсеви , а у случају да група није одговарајућа постоји могућност да се
индивидуално организује обука за заинтересоване тако што се практична обука
изводи у Неготину а испити се полажу у Београду. До сада су организовани
курсеви за дактилографе, књиговође, разне занате и курсеви страних језика,
курсеви обуке на рачунарима.

У  Неготину постоје 4 средње школе и то: Неготинска гимназија, Техничка
школа, Пољопривредна школа са домом ученика „Рајко Боснић“ Буково и Средња
музичка школа „Стеван Мокрањац“.

Неготинска гимназија има 436 ученика, 16 одељења и следеће смерове:
друштвено-језички и природно-математички.

Пољопривредна школа са домом ученика „Рајко Боснић“ Буково има 344
ученика  и следеће смерове: пољопривредни техничар, прехрамбени техничар,
ветеринарски техничар, техничар хортикултуре и  пекар.

Техничка школа има 344 ученика смера и смерове: електротехничар
рачунара, машински техничар за компујутерско конструисање, ауто електричар,
механичар за грејну и расхладну технику  и  аутомеханичар.

Средња музичка школа „Стеван Мокрањац“ има 73 ученика и следеће
смерове: клавир, хармоника, виолина, труба, кларинет, гитара, соло певање и
теорија музике.

6. Институције локалног тржишта рада

            Спровођење политике запошљавања у надлежности је Министарства рада
запошљавања и социјалне политике. Законом о запошљавању и осигурању за
случај незапослености (Службени гласник РС", број 36/2009 и 88/2010) одређено је
да су носиоци послова запошљавања Национална служба за запошљавање и
агенције за запошљавање и дефинисан је њихов положај и надлежност.

Национална служба за запошљавање обавља послове запошљавања,
осигурања за случај незапослености ,остваривање права из осигурања за случај
незапослености и других права и вођење евиденције у области запошљавања.У
Неготину егзистира филијала Националне службе за запошљавање.

У Бору је седиште Филијале Националне службе запошљавања која
обухвата подручје општине Бор, Мајданпек, Неготин и Кладово. Национална
служба запошљавања реализује бројне активне мере запошљавања на основу
Националног акционог плана запошљавања и на основу обавеза које проистичу из
закона. У општини Неготин, као и у другим општинама, активне мере се реализују
по одређеним квотама на основу величине контигента незапослених и критеријума



подстицања појединих мера зависно од развијености општине и тежине решавања
проблема незапослености.

Више година у општини Неготин делује и Локални савет запошљавања као
стручно и саветодавно тело Скупштине општине Неготин састављено од
представника општине, НСЗ, синдиката, удружења и стручњака.

IV

                     ПРОГРАМИ И МЕРЕ АКТИВНЕ ПОЛИТИКЕ ЗАПОШЉАВАЊА

Мере активне политике запошљавања које су усмерене ка унапређењу
запослености а реализоваће се преко Националне службе за запошљавање у
сарадњи са општином Неготин у 2013. години су:

1.Субвенције послодавцима за отварање нових радних места

Ове субвенције превасходно су намењене приватном сектору тј
послодавцима који отварањем нових радних места поспешују запосленост и утичу
на развој општине у целини. На овај начин стимулише се отварање нових радних
места. Субвенција се исплаћује у једнократном износу ради запошљавања лица
која се налазе на евиденцији Националне службе за запошљавање у Неготину.
Висина субвенције  износи 100.000,00 динара по новоотвореном радном месту.

Планирана средства за ову меру у буџету општине Неготин износе
2.500.000,00 динара, при чему ће општина Неготин да обезбеди више од половине
потребних средстава за финансирање. Очекивана средства Министарства рада
запошљавања и социјалне политике  износе најмање 2.400.000,00 динара тако да
ће укупна средства за финансирање ове мере износити најмање 4.900.000,00
динара у оквиру којих ће бити стимулисан одређени број послодаваца за
новоотворених 49 радних места.

Ову меру, као део активне политике запошљавања, по одобреним
захтевима спровешће Национална служба за запошљавање након уплате
средстава из буџета јединице локалне самоуправе и буџета Републике Србије.

Међусобна права и обавезе у реализацији мере субвенционисања
отварања нових радних места биће регулисана тројним уговором између
послодавца, Општине Неготин и Националне службе за запошљавање.

            2.Програм субвенционисаног самозапошљавања

Подршка самозапошљавању подразумева поред субвенције за
самозапошљавање и пружање стручне помоћи и обуке незапосленом лицу које се
самозапошљава. Средства за самозапошљавање се одобравају у виду субвенције
ради оснивања радње, задруге, или другог облика предузетништва од стране
незапосленог или удруживањем више незапослених лица, као и за оснивање
привредног друштва уколико оснивач заснује радни однос у њему.



Субвенција се у 2013. години одобрава у једнократном износу од 160.000,00
динара по кориснику, осим у случају самозапошљавања особа са инвалидитетом
када се субвенција одобрава у једнократном износу од 200.000,00 динара по
кориснику.

Буџетом Општине Неготин као расположива средства за ову намену
издвојено је 2.500.000,00 динара. Oчекивана средства Министарства рада,
запошљавања и социјалне политике износе најмање 2.300.000,00 динара тако да
ће укупна средства за финансирање ове мере износити најамње 4.800.000,00
динара у оквиру којих ће бити извршено 30 субвенција за самозапошљавање у
току 2013. године.

Ову меру, као део активне политике запошљавања, по одобреним
захтевима спровешће Национална служба за запошљавање након уплате
средстава из буџета јединице локалне самоуправе и буџета Републике Србије.
             Међусобна права и обавезе у реализацији мере субвенционисања
отварања нових радних места биће регулисана тројним уговором између
послодавца, Општине Неготин и Националне службе за запошљавање.

3.Програм - Сајам запошљавања општине Неготин

У оквиру активности Општине Неготин биће организован сајам
запошљавања који ће организовати Локални савет за запошљавање општине
Неготин у сарадњи са Националном службом за запошљавање. Резултати сајма
запошљавања су:
 1. остварени контакти између послодаваца и незапослених;
 2. анимирање јавности у вези решавања проблема незапослености;
 3.већа информисаност незапослених.

Уколико се средства из неког од наведених програма не искористе
прерасподелиће се на јавне радове и Програме за које постоји највеће
интересовање, а по мишљењу Локалног савета за запошљавање.

V
ИНДИКАТОРИ УСПЕШНОСТИ РЕАЛИЗАЦИЈЕ  ПРОГРАМА И МЕРА

Индикатори успешности ће се примењивати по методологији Националне
службе за запошљавање.

На основу података који су достављени од Националне службе
запошљавања филијале у Неготину, дошло се до закључка да је најтраженији
облик помоћи самозапошљавања .



Табела приоритета, мера и активности за реализацију Локалног
акционог плана запошљавања  општине Неготин за 2013. годину

Планирани извори финансирањаПрограми, мере,
активности Очекивани

резултат Индикатори
Носиоци

активност
и и рок

Потребна
финанс.
средства

Буџет
општине

Донације
и друго

Републ.
буџет

Циљ 1: Повећано запошљавање кроз подстицај развоју предузетништва

Програм доделе
49 субвенција
послодавцима за
отварање нових
радних места

♦ Повећано
запошљавање
код
послодаваца

♦ Запослено 49
лица на
неодређено
време

♦ Број и структура
послодаваца
корисника субвенције.

♦ Број и структура
запослених уз
субвенцију
послодавцу

НСЗ и
ЛСЗ 4.900.000 2.500.000 2.400.000

Програм
субвенционисаног
самозапошљавањ
а 30 незапослених

♦ Повећан број
предузетника

♦ Број лица која су
регистровалa своју
фирму

НСЗ и
ЛСЗ 4.800.000 2.500.000 2.300.000

Циљ 2: Организација сајма запошљавања у општини Неготин

Организација
сајма
запошљавања у
општини Неготин

♦ Боља
информисаност
незапослених о
могућности
запошљавања

♦ Већи број
запослених у
општини
Неготин

♦ Број запослених
након сајма
запошљавања

♦ Број организација
које су потписале
уговорe

Савет за
запошљава
ње
општине
Неготин,
НСЗ,
Канцелариј
а за младе

Према
пројекту

VI

          Локални акциони план запошљавања општине Неготин за 2013. годину
израдила је Комисија за израду локалног акционог плана запошљавања општине
Неготин за 2013. годину.


