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На основу члана 17. 18. и 19. Закона о безбедности саобраћаја на путевима
(„Службени гласник РС“, број 41/2009, 53/2010, 101/11, 32/13- Одлука УС РС, 55/14, 96/15 и
9/16 ), члана 2. Решења о образовању Комисије за безбедност саобраћаја (“Службени лист
општине Сокобања“, број 17/2017) и члана 42. Пословника о раду Општинског већа општине
Сокобања (“Службени лист општине Сокобања“, број 4/2008, 10/2015), Општинско веће
општине Сокобања, на предлог Комисије за безбедност саобраћаја, на седници одржаној
дана 02.02.2018. године, донело је
ПРОГРАМ
финансирања унапређења безбедности саобраћаја на територији општине Сокобања у
2018- ој години
I
Овим Програмом утврђује се начин расподеле средстава која општина Сокобања обезбеђује за
финанасирање унапређења безбедности саобраћаја из буџета општине, наплаћене новчане
казне за прекршаје предвиђене прописима о безбедности саобраћаја на путевима, поклона или
прилога покровитеља и осталих прихода.
II

Средства из тачке I овог Програма су наменска и користе се за поправљање саобраћајне
инфраструктуре на територији општине, финансирање рада Комисије за безбедност
саобраћаја, унапређење саобраћајног васпитања и образовања, превентивно-промотивне
активности из области безбедности саобраћаја, научно-истраживачки рад у области
безбедности саобраћаја и техничко опремање јединица саобраћајне полиције које контролишу
и регулишу саобраћај на путевима и других органа надлежних за послове безбедности
саобраћаја.
III
У 2018-ој години средства која припадају буџету јединици локалне самоуправе општине
Сокобања користиће се:
ПРОГНОЗА ПРИХОДА
I Средстава која припадају буџету јединици локалне самоуправе општине Сокобања
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Средства у буџету општине из ранијих година.
- сопствена средства-наплаћене новчане казне за
прекршаје

1.000.000,00 дин.

Планирана средства у буџету општине за 2018.
- сопствена средства наплаћене-новчане казне за
прекршаје

2.600.000,00 дин.

УКУПНО: 3.600.000,00 динара
ПЛАН РАСХОДА

1.

Поправљање саобраћајне инфраструктуре
1.1 Израда пројектно - техничке документације за
постављање видео надзора на саобраћајницама

3.000.000,00 дин.

1.2 Имплементација видео надзора
УКУПНО: 3.000.000,00 динара

1.

Рад комисије за безбедност саобраћаја

50.000,00 дин.

2.

Техничко
полиције

50.000,00 дин.

опремање

јединице

саобраћајне

УКУПНО: 100.000,00 динара

1.

Унапређење собраћајног васпитања и образовања

100.000,00 дин.

2.

Превентивно промотивне активности

400.000,00 дин.

–

УКУПНО: 500.000,00 динара
УКУПНО у 2018.години: 3.600.000,00 динара
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IV
Програм финанснрања унапређења безбедности саобраћаја на територији општине Сокобања
у 2018 ој години објавити у „Службеном листу општине Сокобања“.
-

II Број: 344-10/2018
У Сокобањи, 02.02.201 8.године
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ СОКОБАЊА
ПРЕДСЕДНИК
Исидор Крстић
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На основу члана 20. Закона о локалној самоуправи ("Службени гласник РС",
број 129/2007 и 83/2014-др.закон), члана 16., члана 67. и члана 128. Статута општине
Сокобања ("Службени лист општине Сокобања“, број 3/2008, 7/2013, 11/2014, 24/2014),
Општинско веће општине Сокобања, на седници одржаној дана 02.02.2018. године, донело
је
ОДЛУКУ
о усвајању Локалног акционог плана запошљавања
општине Сокобања 2018 .годину
Члан 1.
УСВАЈА СЕ Локални акциони план запошљавања општине Сокобања
2018.годину.
Члан 2.
Локални акциони план запошљавања општине Сокобања 2018.год. , саставни је део
ове Одпуке.
Члан 3.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном листу
општине Сокобања“.
II Број: 011-2/2018.год
У Сокобањи, 02.02.2018. г.
ОПШТИНСКО ВЕЂЕ ОПШТИНЕ СОКОБАЊА
ПРЕДСЕДНИК
Исидор Крстић

Сокобања, 2018. године
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I УВОД
ПРЕДМЕТ ЛОКАЛНОГ АКЦИОНОГ ПЛАНА
Локални акциони план запошљавања општине Сокобања за 2018. годину (у даљем
тексту: ЛАПЗ) представља основни инструмент спровођења активне политике
запошљавања у општини Сокобања. Овим актом се дефинишу приоритети и циљеви
политике запошљавања у периоду за 2018. годину и утврђују програми и мере који ће
се реализовати на територији општине Сокобања, како би се достигли циљеви и постигло
одрживо повећање запослености.
Један од приоритета Општине Сокобања је да донесе Локални акциони план
запошљавања којим се обезбеђују услови за већи локални утицај на тржишту рада,
укључујући представнике свих релевантних институција, социјалних партнера и
стручњака из области запошљавања и других области, као и подстицање развоја нових
активних мера запошљавања.
На основу постојећих чињеница и анализа о приоритетима у области запошљавања, као
и одговарајућих иницијатива и пројеката, обезбеђује се услов за приступ средствима
фондова Европске уније и приступ средствима за суфинансирање мера локалне политике
запошљавања од стране Министарства рада, запошљавања и социјалне политике (у
даљем тексту: Министарство) и Националне службе за запошљавање.

ПРАВНИ ОСНОВ
Правни основ за доношење Акционог плана садржан је у одредби члана 41. Закона о
запошљавању и осигурању за случај незапослености („Службени гласник РС", број 36/09
и 88/2010 и 38/15, у даљем тексту: Закон), којим је утврђено да надлежни орган локалне
самоуправе може по прибављеном мишљењу Локалног савета за запошљавање усвојити
Локални акциони план запошљавања. Општинско веће општине Сокобања, као
надлежни орган локалне самоуправе, по прибављеном мишљењу Локалног савета за
запошљавање, усваја Акциони план.
Акциони план садржи све елементе предвиђене чланом 39. Закона:
- Макроекономски оквир за стварање и примену политике запошљавања,
- Стање и токове на тржишту рада за наредну годину,
- Циљеве и приоритете политике запошљавања,
- Програме и мере активне политике запошљавања за наредну годину, са
одговорностима за њихово спровођење и потребним средствима,
- Финансијски оквир за политику запошљавања и изворе финансирања,
- Носиоце послова реализације Акционог плана,
- Категорије теже запошљивих лица која имају приоритет у укључивању у мере активне
политике запошљавања,
- Индикаторе успешности реализације програма и мера и
4
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- Друге елементе.
Успешно остваривање Акционог плана и предвиђених приоритета и мера подразумева
активно учешће и сарадњу свих институција и социјалних партнера. Из тог разлога је
Канцеларија за локални економски развој Општине Сокобања у припреми и изради
Акционог плана користила податке Националне службе за запошљавање - Филијала
Зајечар, Испостава Сокобања и Републичког завода за статистику.

УСАГЛАШЕНОСТ СА ДРУГИМ РЕЛЕВАНТНИМ ДОКУМЕНТИМА
Акциони план је усаглашен са секторским документима на националном нивоу и са
свим стратешким документима на нивоу општине Сокобања.
Најзначајнији акти коришћени при изради Акционог плана су:
- Законом о запошљавању и осигурању за случај незапослености („Службени гласник
РС”, бр. 36/09, 88/10 и 38/15),
- Закон о професионалној рехабилитацији и запошљавању особа са инвалидитетом
(„Службени гласник РС", 36/2009),
- СТРАТЕГИЈА ОДРЖИВОГ РАЗВОЈА ОПШТИНЕ СОКОБАЊА 2015-2025., („Службени лист
општине Сокобања", 24/2016),
- Локални акциони план за младе општине Сокобања за период од 2012 до 2015,
(„Службени гласник општине Сокобања", 1/2012)
- Национална стратегија запошљавања за период од 2011 до 2020, („Службени гласник
РС", 37/2011)
- Национални акциони план запошљавања за 2018. годину („Службени гласника РС“
120/2017)

НАЧИН ДОНОШЕЊА И УЧЕСНИЦИ У ИЗРАДИ
Локални акциони план запошљавања општине Сокобања израђује Канцеларија за ЛЕР
уз активно учешће Локалног савета за запошљавање и у сарадњи са Саветом за развој
општине Сокобања, Националном службом за запошљавање, филијала Зајечар,
испостава Сокобања и осталих заинтересованих страна, а по добијеном мишљењу
Локалног савета за запошљавање, доноси га Oпштинско веће општине Сокобања
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1. МАКРОЕКОНОМСКИ ОКВИР И АНАЛИЗА ПРОБЛЕМА
НЕЗАПОСЛЕНОСТИ
1.1. Република Србија
Према подацима Републичког завода за статистику (РЗС) у другом кварталу 2017. године
остварен је реалан раст привредне активности од 1,3%. Посматрано са производне
стране, раст БДП у другом кварталу вођен је сектором услуга који доприноси са 1,2
процентних поена (п.п.). Прерађивачка индустрија, уз опоравак електро-енергетског
сектора, дала је допринос од 0,6 п.п. Пад пољопривредне производње био је већи од
очекиваног и негативно утицао са 0,6 п.п. Негативан допринос забележен је и код
грађевинске активности (други квартал за редом).
Раст укупне индустрије од 3,1% међугодишње (мг) остварен у другом кварталу 2017.
године доминантно је детерминисан позитивним кретањима у прерађивачкој индустрији
која је са повећањем од 5,1% дала допринос од 4,2 п.п. Производња електричне енергије
имала је негативан утицај од 1,4 п.п.
Током првих седам месеци 2017. године извезено је робе у вредности 8,7 млрд евра, док
је увезено робе у вредности од 11,2 млрд евра (што је раст од 13,2% и 13,1% мг), док је
спољнотрговински дефицит увећан за 12,7% у односу на исти период претходне године.
Укупан спољни дуг на крају првог квартала 2017. године износио је 26,2 млрд евра, и у
поређењу са крајем претходне године смањен је за 374,2 мил.евра.
Инфлација се у августу 2017. године на међугодишњем нивоу кретала у границама
дозвољеног одступања од циља Народне банке Србије (3%±1,5п.п). У овом периоду
инфлација је износила 2,5%, што је било условљено, пре свега, повећањем цена
нафтних деривата, дувана, услуга мобилне телефоније и туристичких аранжмана.
Просечна нето зарада у периоду јануар-јул 2017. године повећана је за 0,9% реално, мг.
Смањене су разлике између просечних зарада јавног и приватног сектора, превасходно
као резултат бржег раста зарада у приватном сектору.
Повећање броја запослених регистровано је у свим производним секторима, док су
најзначајнија побољшања остварена у секторима услуга и индустрије.
Раст броја запослених регистрован је и у сегменту формалне и у сегменту неформалне
запослености. Повећању формалне запослености, као квалитетном делу укупне
запослености, поред оствареног привредног раста, додатно је допринело и ефикасније
ангажовање инспекцијских служби у циљу сузбијања сиве економије. Раст запослености
забележен је у прерађивачкој индустрији, рударству, трговини и др, што је у складу са
повољним економским кретањима у овим секторима. Раст неформалне запослености у
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другом кварталу 2017. године, највећим делом је резултат већег ангажовања сезонских
радника у пољопривредној производњи услед добре пољопривредне године.
Раст запослености, али и подстицање неактивних лица, унапређењем и проширењем
обухвата мера активне политике запошљавања, уз додатну мотивисаност растом
реалних зарада, допринело је мг повећању стопе активности.
Од посебног значаја за продуктивно запошљавање у наредном периоду јесте
усаглашавање политика запошљавања, образовања и научно-технолошког развоја ради
прилагођавања нивоа знања и вештина и запошљавања према потребама тржишта рада.
С тим у вези, у наредном средњорочном периоду, очекује се наставак реформи у области
тржишта рада и образовања (увођење система дуалног образовања, којим ће се
обезбедити повезаност квалификоване радне снаге са стварним потребама тржишта
рада). У наредном периоду очекује се и да ће раст реалних нето зарада у приватном
сектору пратити раст продуктивности у привреди. Спорији раст реалних нето зарада од
раста реалног БДП, као и раст зарада у складу са растом продуктивности утицаће на
смањивање јединичних трошкова рада и на побољшање конкурентске позиције земље.
Реалном расту зарада допринеће и повећање минималне цене рада од 1. јануара 2018.
године са 130 на 143 динара по радном часу, што ће се позитивно одразити на агрегатну
тражњу, а имаће и позитиван фискални ефекат.

Оквир макроекономске политике и структурних реформи
Фокус економске и фискалне политике у наредном средњорочном периоду усмерен је на
остварење следећих циљева:
одржавање макроекономске стабилности уз даље смањење јавног дуга и његово
враћање у одрживе оквире;
наставак примене структурних реформи, посебно у домену јавних предузећа, као
и подизање ефикасности јавног сектора.
Влада ће активним мерама у наредном трогодишњем периоду наставити са
унапређивањем пословног амбијента. Успостављен је модел раста који се заснива на
повећању инвестиција и извоза. Дугорочну одрживост раста треба додатно да подрже
комплексни и свеобухватни реформски процеси, које ће Влада наставити да спроводи,
како би се отклониле постојеће баријере и ризици. Тиме се стимулише приватна
иницијатива, буди предузетништво и иновативност и афирмише развој заснован на
знању и технолошком напретку, што ће у крајњој линији допринети отварању нових
радних места и смањењу незапослености.
Реализација постављених циљева Владе допринеће повећању животног стандарда
становништва и успостављању одрживог, паметног и инклузивног раста, који
подразумева подстицање конкурентности и ефикаснију употребу ресурса, развој
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економије заснован на знању и иновацијама уз бољу партиципацију на тржишту рада,
смањење сиромаштва и социјалну кохезију.

СТАЊЕ И ТОКОВИ НА ТРЖИШТУ РАДА
Трендови на тржишту рада
На основу података Републичког завода за статистику (РЗС) из Анкете о радној
снази (АРС), прате се кретања и врши процена укупне радне снаге у Републици Србији.
Анкета о радној снази објављује се квартално, а последњи објављени подаци
односе се на трећи квартал 2017. године. Такође, РЗС сваке године објављује АРС годишњи билтен са просечним подацима за претходну годину.
У трећем кварталу 2017. године забележен је највећи број запослених (2.881.900)
у периоду 2014-2017. године, због чега су и стопе активности (55,3%) и запослености
(48,2%) највише. На основу података из АРС, може се закључити да је дошло до
побољшања индикатора тржишта рада.
Табела 1. Трендови на тржишту рада, за становништво старости 15-64
Година

Становништво старости 15+
Укупно

2016. (просек)
I квартал 2017.
II квартал 2017.
III квартал 2017.

6.017.600
5.995.300
5.988.200
5.881.200

Активно

3.208.800
3.105.000
3.265.000
3.310.100

Запослено

2.719.400
2.652.200
2.881.000
2.881.900

Незапослено

489.400
452.800
384.100
428.200

Извор: АРС, РЗС
У трећем кварталу 2017. године је, у поређењу са претходним кварталом, забележено
смањење броја неактивних лица (за 52.100 лица) у корист пораста броја незапослених
за око 44.100 лица. У поређењу са трећим кварталом 2016. године, дошло је до смањења
броја незапослених за 21.900 лица и истовремено је порастао број запослених за око
67.900 лица.
Стопа активности за становништво старости 15 и више година у трећем кварталу 2017.
године износи 55,3%, и у односу на други квартал 2017. године (54,5%), повећана је за
0,8 процентних поена (п.п.). У поређењу са истим кварталом претходне године, стопа
активности је повећана за 1,1 п.п.
Стопа запослености за становништво старости 15 и више година у трећем кварталу
2017. године износи 48,2% и, у поређењу са другим кварталом 2017. године (48,1%),
повећана је за 0,1 п.п. У поређењу са истим кварталом претходне године, стопа
запослености је повећана за 1,4 п.п.
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Стопа незапослености за становништво старости 15 и више година износи 12,9% и у
поређењу са другим кварталом 2017. године (11,8%), повећана је за 1,1 п.п. У поређењу
са истим кварталом претходне године, стопа незапослености је смањена за 0,9 п.п.
Позитивни трендови присутни су и у категорији лица радног узраста (15-64).
Taбела1a. Трендови на тржишту рада за становништво старости 15-64
Становништво радног узраста 15-64
Година
Укупно
Активно
Запослено
Незапослено
2016. (просек)
4.667.900
3.067.800
2.579.500
488.300
I квартал 2017.
4.636.300
2.968.400
2.517.000
451.400
II квартал 2017.
4.624.400
3.098.800
2.717.300
381.500
III квартал 2017.
4.612.600
3.153.600
2.728.500
425.200

Регионални аспект индикатора тржишта рада
У структури становништва према радном статусу, региони имају сличну
расподелу. У трећем кварталу 2017. године стопе активности и запослености за
становништво 15 и више година су нешто веће у Београдском региону (56,7% и 49,0%,
респективно) и у Региону Шумадије и Западне Србије (57,0% и 49,7%, респективно), док
су нешто ниже у Региону Војводине (54,0% и 47,7%, респективно) и у Региону Јужне и
Источне Србије (53,4% и 45,9%, респективно).
Табела 3. Кретање основних индикатора тржишта рада по регионима
Старосна категорија 15+

Стопа активности
Стопа запослености
Стопа незапослености
Стопа неактивности
I квартал 2017. године
Стопа активности
Стопа запослености
Стопа незапослености
Стопа неактивности
II квартал 2017. године
Стопа активности
Стопа запослености
Стопа незапослености
Стопа неактивности
III квартал 2017. године
Стопа активности
Стопа запослености
Стопа незапослености
Стопа неактивности

Београдски
регион

Регион
Војводине

Регион Шумадије и
Западне Србије

Регион Јужне и
Источне Србије

54,3%
45,8%
15,7%
45,7%

2016. година
51,9%
44,0%
15,1%
48,1%

55,2%
47,1%
14,7%
44,8%

51,7%
43,5%
15,8%
48,3%

53,7%
46,6%
13,2%
46,3%

50,3%
43,5%
13,6%
49,7%

53,6%
45,7%
14,7%
46,4%

49,1%
40,7%
17,2%
50,9%

56,4%
49,6%
12,1%
43,6%

52,8%
47,5%
10,2%
47,2%

55,7%
49,1%
11,8%
44,3%

53,1%
46,0%
13,3%
46,9%

56,7%
49,0%
13,6%
43,3%

54,0%
47,7%
11,7%
46,0%

57,0%
49,7%
12,7%
43,0%

53,4%
45,9%
14,1%
46,6%

Регион
КиМ

Извор: АРС, РЗС
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У односу на претходни квартал, стопа запослености повећана је Региону Шумадије и
Западне Србије (0,6 п. п.) и Региону Војводине (0,2 п. п.), док стопа незапослености
највећу вредност има у Региону Јужне и Источне Србије (14,1%), а најнижу у Региону
Војводине (11,7%).

1.2. Општина Сокобања
На територији општине у току 2017. године пословало је 569 предузетника и 79
привредних друштва (пресек стања на 30.06.2017. године). Од тога је, због сезоналности
и врсте делатности, чак 13,9 % или 65 субјеката у стању мировања. Број радњи у
мировању, претежно у зимском периоду, се из године у годину повећава, што веома
негативно утиче на број запослених. Готово 39% од укупног броја привредних друштава
је у блокади више од 60 дана, док код предузетника тај број износи 8,7%.
Табела 4. Број привредних друштава
2014

2015

2016

2017

01. Aктивних

76

75

76

79

02. Новооснованих

3

0

5

2

03. Брисаних / угашених

0

2

4

0

2014
475
47
52

2015
503
87
59

2016
541
81
44

2017
569
48
20

Табела 5. Број предузетника
01. Aктивних
02. Новооснованих
03. Брисаних / угашених

Табела 6. Финансијске перформансе привредних друштава
2014

2015

2016

56

61

65

371

295

301

763.713

859.139

948.318

15.816

22.851

38.084

25

26

24

58.683

22.844

37.400

25

26

30

1.696.635

1.418.669

1.393.237

09. Капитал

590.426

582.323

617.147

10. Губитак

398.862

313.536

322.254

20

21

23

01. Број привредних друштава
02. Број запослених
03. Пословни приходи
04. Нето добитак
05. Број привредних друштава са нето добитком
06. Нето губитак
07. Број привредних друштава са нето губитком
08. Укупна средства

11. Број привредних друштава са губитком изнад
висине капитала
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Табела 7. Финансијске перформансе предузетника
2014

2015

2016

01. Број предузетника

43

36

37

02. Број запослених

94

92

92

403.833

444.905

342.457

11.970

25.487

15.283

33

29

23

1.937

1.151

3.280

9

6

14

166.007

182.024

195.033

09. Капитал

41.908

62.437

67.006

10. Губитак

8.992

3.772

6.617

9

10

13

03. Пословни приходи
04. Нето добитак
05. Број предузетника са нето добитком
06. Нето губитак
07. Број предузетника са нето губитком
08. Укупна средства

11. Број предузетника са губитком изнад
висине капитала

Према подацима РЗЗС РС из 2011. године, од укупно броја економско активног
становништва општине Сокобања (5440) најзаступљенија делатност је пољопривреда –
укупно 2150 запослених у том сектору. Структуру привреде Сокобање су чинила
претежно друштвена и државна предузећа док је удео приватног сектора био мали.
Табела 8. Економски активно становништво које обавља занимање према
делатности, 2011
Број економско
Делатност

активних
становника у оквиру

%

делатности
Пољопривреда, шумарство, рибарство

2150

39,5

Рударство

417

7,7

Прерађивачка индустрија

155

2,8

Снабдевање електричном енергијом, гасом, паром и климатизација

34

0,6

Снабдевање водом, управљање отпадним водама

103

1,9

Грађевинарство

141

2,6

Трговина на велико и мало, поправка моторних возила и
мотицикала

508

9,3

Саобраћај и складиштење

153

2,8

Услуге смештаја и исхране

348

6,4

Информисање и комуникације

41

0,8

Финансијска делатност и делатност осигурања

51

0,9

Пословање некретнинама

3

0,1

Стручне, научне, иновационе и техничке делатности

58

1,1
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Административне и помоћне услужне делатности

48

0,9

Државна управа и одбрана, обавезно социјално осигурање

299

5,5

Образовање

248

4,6

Здравствена и социјална заштита

594

10,9

Уметност, забава и рекреација

14

0,3

Остале услужне делатности

39

0,7

Непознато

36

0,7

5440

100

УКУПНО

Према продацима из 2015. године, структура регистроване запослености изгледа овако:
Табела 9. Структура запослених, Сокобања, 2015,

Запослени у правним лицима и предузетници који самостално обављају делатност

Делатност

Запослени

%

Свега

2970

100,00

Запослени у правним лицима

2094

70,51

Предузетници који самостално обављају делатност и запослени код
њих

876

29,49

Пољопривреда, шумарство и рибарство

42

1,23

Рударство

587

17,19

Прерађивачка индустрија

175

5,12

Снабдевање електричном енергијом, гасом, паром и климатизација

10

0,29

Снабвдевање водом и управљање отпадним водама

98

2,87

Грађевинарство

60

1,76

Трговина на велико и мало, поправка моторних возила и мотицикала

410

12,01

Саобраћај и складиштење

157

4,60

Услуге смештаја и исхране

213

6,24

Информисање и комуникације

16

0,47

Финансијска делатност и делатност осигурања

56

1,64

Пословање некретнинама

7

0,20

Стручне, научне, иновационе и техничке делатности

63

1,84

Административне и помоћне услужне делатности

46

1,35

Државна управа обавезно социјално осигурање

163

4,77

Образовање

236

6,91

Здравствена и социјална заштита

547

16,02

Уметност, забава и рекреација

34

1,00

Остале услужне делатности

50

1,46

Регистровани индивидуални пољопривредници

445

13,03

3415

100,00

УКУПНО
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Локална самоуправа је у протеклом периоду у циљу преузимања активније улоге у
локалном економском развоју, припремила и усвојила низ стратешких докумената, пре
свега Стратегију локалног одрживог развоја општине Сокобања за период од 2015. до
2025. године. У овом документу дефинисана су 4 кључна питања развоја: развој туризма,
развој пољопривреде и рурални развој, развој комуналне инфраструктуре и развој
предузетништва и малих и средњих предузећа. У току је релизација бројних програма и
пројеката из овог стратешког документа. Међутим, мали број директних инвестиција са
стране онемогућавају израженији раст економских показатеља у општини.
Економско реструктуирање тј. приватизација одређеног броја друштвених привредних
субјеката није дала очекиване резултате, јер су многа од тих предузећа након
приватизације, или престала са радом или послују у знатно смањеном обиму и
упошљавају мањи број радника него пре приватизације. На обим пословања привредних
субјеката и на укупну потрошњу у Сокобањи негативно је утицала и глобална економска
кризе, започета у четвртом кварталу 2008. године, пре свега кроз мере рационализације
и штедње државне управе и републичких органа, који на територији општине
упошљавају велики број запослених.
Све горе наведено довело је нестанка великих друштвених предузећа и смањења броја
запослених у државним предузећима што је довело до великог броја незапослених у
кратком временском периоду. Период адаптације на нове тржишне прилике, недостатак
свежег капитала и неспремност приватног сектора да апсорбује вишкове радне снаге су
фактори који су се негативно одразили на запосленост.
Временом су се многи уклопили у нов систем и начин живота али проблем
незапослености није решен.
Садашње тржишне прилике захтевају другачији профил радне снаге са својим
специфичностима, у погледу образовних профила и покретљивости за послом, и у том
смислу је потребан један нов свеобухватан приступ решавању овог проблема.
Лица преко 50 година старости имају специфичне тешкоће у тражењу посла. То су људи
који су до пре неколико година радили у држвним институцијама у једном систему
договорне економије који тешко прихватају нов систем привређивања, нове навике и
вредности. Такви људи обично очекују да их држава збрине на неки начин путем пасивнх
мера које су само привид решавања њихових проблема. Oни немају мотивацију за
активно тражење посла јер обично имају доста година радног стажа и у исчекивању су
пензије. За њих се организују разговори , преко службе за запошљавање, са психологом
на ту тему како би им помогли у тражењу посла.
Многи млади људи напустили су Сокобању мигрирајући ка већим центрима како би
пронашли запослење. У општини Сокобања нема програма на локалном нивоу, осим
активности локалне самоуправе у сарадњи са НСЗ-а, који би на неки начин ублажио
стање у погледу незапослености и донекле помогао младим и образованим људима који
су се вратили у своју средину, по завршетку школовања, да искажу своје могућности и
дају допринос заједници.
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Млади људи нису у могућности да оснују породицу управо из разлога незапослености.
Симптоматично је дa после завршетка школовања немајући перспективу да се врате у
Сокобању, поготову висококвалификовани, остају у местима где су се школовали.
Обично су то Ниш, Београд, Крагујевац и Нови Сад. Тако се дешава да имамо константан
''одлив мозгова'' што само потврђује констатацију да овом проблему морамо прићи на
један нов и свеобухватан начин анимирајући све релевантне факторе општине
Сокобања.
Ромска популација је специфична друштвена заједница. Деца Роми не похађају редовно
школу, не јављају се редовно на евиденцију незапослених, не одазивају се на програме
о преквалификацији, доквалификацији и самозапошљавања.
Што се тиче лица са инвалидитетом њих на евиденцији незапослених има 7 (децембар
2016. године). Постоји програм за њих у оквиру кога би се кроз самозапошљавање и
ново запошљавање инфилтрирали у заједницу али таквих случајева за сада није било.
Они обично имају нека примања у облику једнократних новчаних примања преко ЦСР-а.
Од укупног броја незапослених половину чине жене. Велики број њих ради атипичне
послове, у сивој зони економије или се бави пољопривредом. Посао који жена обавља
код куће, или чак запослење које заснива на пола радног времена је најосетљивије
подручје јер су жене често искључене из било ког облика заштите у запослењу. Такође,
због постојања великог броја смештајних јединица у домаћој радиности у Сокобањи,
велики број жена обавља послове чишћења и одржавања апартмана током сезоне и овај
посао се ради у сивој зони. У том смислу потребно је промовисати могућност које пружа
Уговор о раду за обављање послова са кућним помоћним особљем.
Веома често жене добијају отказ због трудноће, или им се тражи тест за трудноћу као
предуслов за посао. Такође постоји неадкватност и неприхватање права на плаћено
трудничко боловање. Материнство се пре свега схвата као препрека продуктивности и
повећању профита послодаваца.
Да би се проблем запослености жена бар мало ублажио и чекање на посао са 10 и више
година смањило на неку разумну меру, потребно је да тржиште рада има већи број
едукативних садржаја
намењених женама. Жене морају да буду много боље
информисане и мотивисане за тражење посла.
Веома је битно да се остварује добра сарадња институција на локалном нивоу посебно
у овом случају.

1.3. Општи статистички показатељи
Просечна бруто зарада за 2016. годину у Сокобањи је износила 57.455,00 динара
(41.500,00 без пореза и доприноса).
Према подацима Укупан број незапослених лица у општини Сокобања је 1.446 лица
(31.12.2017. године)
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2. СТАЊЕ И ТОКОВИ НА ТРЖИШТУ РАДА
2.1. Демографска ситуација
Према резултатима Пописа становништва из 2011. године, општина Сокобања бележи
значајан пад броја становника у односу на претходни попис.
Табела 10. Упоредни број становника у општини Сокобања

Сокобања

Укупан број
становника
2011

Укупан број
становника
2002

Апсолутни
пораст/пад

Индекс
(2002=100)

Укупан број
домаћинстава

Укупан број
станова

16021

18571

- 2550

86,2

5347

8223

Апсолутни пад броја становника је још неповољнији ако се у обзир узме процена броја
становника из 2016. године по којој у општини Сокобања живи 14.755 становника.

2.2. Незапосленост
На подручју општине Сокобања постоји организациона јединица Националне службе за
запошљавање филијале Зајечар, која се бави евиденцијом у области запошљавања,
обавља стучне и оперативне послове , посредује и спроводи мере и активности на плану
запошљавања. Осим ове службе не постоји ни једна друга која се бави овом
проблематиком.
По евиденцији НСЗ-а општина Сокобања
незапослених.

је на дан 31.12.2017. године имала 1466

Табела 11. Квалификациона структура незапослених у општини Сокобања
Степен стручне спреме

Укупно
31.12.2017.

I

II

III

IV

V

VI-1

VI-2

VII-1

VII-2

VIII

1446

355

37

382

461

5

60

40

106

0

0

Од тога
жене
775

191

24

176

258

2

36

24

64

0

0
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Табела 12.Старосна структура незапослених у општини Сокобања – године
Укупно
31.12.2017.

15-19

2024

2529

3034

3539

40-44

4549

50-54

5559

60-64

1446

36

165

191

184

160

184

167

159

113

87

Oд тога
жене
775

17

76

97

123

88

109

93

95

55

22

Од тога
лица са инв.
13

0

2

1

2

2

0

1

1

2

2

Од тога
Роми
60

2

9

8

4

6

13

8

4

3

3

Из табеле бр. 8. се види да је највећи број незапослених лица старости између 25 и 44
година. Полазећи од чињенице да је то период најефективнијег рада запосленог,
проблем је тиме већи.
Табела 13. Удео жена-квалификациона структура
Укупно
31.12.2017.
Од тога
жене
775

Степен стручне спреме
I

II

III

IV

V

VI-1

VI-2

VII-1

VII-2

VIII

191

24

176

258

2

36

24

64

0

0

Табела 14. Удео жена-старосна структура-године
Укупно
31.12.2015.

15-19

2024

2529

3034

3539

40-44

4549

50-54

5559

60-64

775

17

76

97

123

88

109

93

95

55

22

У структури незапослених лица више је жена него мушкараца што нам показује да су
жене више погођене овим проблемом од мушкараца. Такође, ако погледамо дужину
чекања на запосење, жене дуже чекају на евиденцији незапослених и кад се запосле у
просеку имају 15% мању плату од мушкараца. Често се послодавци приликом
запошљавања дискриминаторски односе према женама у смислу питања да ли је удата,
да ли има деце, кад планира породицу .
Што се тиче квалификционе структуре међу женама највише је неквалификованих које
су традиционално подређене радећи кућне послове нарочито у сеоским подручјима.
Често се такве жене ангажују за рад на пола радног времена без плаћених пореза и
доприноса на зараде.
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Табела 15.Подаци о незапослености и запошљавању
Децембар
2017

Незапослена
лица

Новопријављени
на евиденцију

Пријављене
потребе за
запошљавањем

Запошљавање

Запошљавање
са евиденције

Укупно

1446

82

0

93

23

Жене

775

42

0

55

20

Табела 16. Незапослени према времену чекања на евиденцији- децембар 2017
Незапослена
лица

Укупно

Дужина
тражењ
а
посла

до 3
месеца
3 до 6
месеци
6 до 9
месеци
9 до 12
месеци
1 до 2
године
2 до 3
године
3 до 5
година
5 до 8
година
8 до 10
година
Преко 10
година
УКУПНО

Жене

Просечна
дужина
тражења
посла (у
месецима)
Укупно

Жене

Претходно радно искуство
Први пут
Били у
траже
радном
запослење /
односу /
без радног
радно
искуства
ангажовани
Укупно

Жене

Укупно

Жене

Држављанство
Особе са
инвалидитето
м
Укупно

Жене

Република
Србија
Укупно

Жене

Избеглице

Укупно

Жене

Националност

Интерно
расељена
лица
Укупно

Жене

Страни
држављани
Укупно

Жене

Роми

Укупно

Жене

313

175

1,62

1,62

83

40

230

135

3

0

305

172

2

0

5

2

1

1

11

8

119

64

4,19

4,02

39

19

80

45

0

0

119

64

0

0

0

0

0

0

8

5

85

47

7,49

7,37

27

15

58

32

1

1

84

47

0

0

1

0

0

0

5

2

83

35

10,31

10,31

23

9

60

26

1

1

83

35

0

0

0

0

0

0

3

1

225

127

17,08

16,91

70

40

155

87

3

0

223

126

1

1

1

0

0

0

12

6

136

78

29,93

30,00

48

25

88

53

3

0

136

78

0

0

0

0

0

0

4

0

175

86

46,90

46,37

52

25

123

61

2

0

173

84

0

0

1

1

1

1

8

2

166

82

75,75

75,73

68

39

98

43

0

0

164

81

2

1

0

0

0

0

6

3

44

20

107,12

106,80

10

5

34

15

0

0

42

20

1

0

1

0

0

0

2

1

100

61

166,08

171,90

34

24

66

37

0

0

97

59

2

2

1

0

0

0

1

0

1446

775

36,32

36,85

454

241

992

534

13

2

1426

766

8

4

10

3

2

2

60

28

На основу претходних табела се види да је према времену чекања на евиденцији
незапослених највише оних од 1 до 5 година а такође није занемарљив ни број оних који
по завршеном школовању не могу наћи запослење што је забрињавајућа чињеница.
Људи са претходним радним искуством брже долазе до запослења.

2.3. Сива економија
Велики проблем у општини Сокобања представља и рад у сивој економији. Рад у сивој
економији повезује се са ниским зарадама и ниском продуктивношћу, ниским нивоом
заштите на раду, лошим радним условима, а врло често су у питању и послови без
плаћеног основног здравственог и социјалног осигурања. Могућност остајања без посла
међу неформално запосленима већа је него међу формално запосленим радницима.
Односно, поред свих очекивања да ће у време кризе неформална запосленост да расте,
потврђује се тврдња да је могућност остајања без посла већа у неформалном у односу
на формални сектор.

2.4. Национална служба за запошљавање - испостава у Сокобањи
Национална служба за запошљавање, Филијала Зајечар, испостава у Сокобањи води
евиденцију о незапосленим и кроз мере активне политике запошљавања води рачуна о
побољшању образовне структуре незапослених кроз програме функционалног основног
образовања одраслих, суфинансирање приликом самозапошљавања, организовања
преквалификације и доквалификације, организовање сајмва запошљавања и сл.
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Кроз процедуре НСЗ је разрађен систем индивидуалне процене запошљивости лица на
евиденцији, склапања индивидуалних планова запошљавања и активна подршка у
остваривању тих планова. Посебан вид подршке и мотивационих радионица је
предвиђен за тешко запошљиве групе .

2015. година
Активност/мера (НСЗ/ЛАПЗ)
Стручна пракса
Стручна пракса ЛАПЗ
Обука за тржиште рада
Обука за туристичког водича
ФООО – III циклус
Отварање нових радних места
Самозапошљавање
Јавни радови
2016. година
Стручна пракса
Стручна пракса ЛАПЗ
Приправници IPA 2012
Обука за тржиште рада
Обука за вођење пословних књига
Обука за кувара
ФООО - III циклус
Програм отварање нових радних места (запошљавање теже
запошљивих категорија)
Програм самозапошљавања
Јавни радови
2017. година
Стручна пракса
Стручна пракса ЛАПЗ
Обука за тржиште рада
Основна информатичка обука ECDL
Обука за геронтодомаћице
Немачки језик А1
Стицање практичних знања НК
Програм отварање нових радних места (запошљавање теже
запошљивих категорија)
Програм самозапошљавања
Јавни радови

Број лица
4
7
6
1
18
12
86
9
13
2
5
5
1
7
13
56
4
6
5
5
5
1
7
12
78

Све активности НСЗ се обављају у складу са Националном стратегијом запошљавања,
Националним акционим планом запошљавања и осталим стратешким документима.
Активности НСЗ се финансирају из буџета РС.
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2.5. SWOT анализа нивоа ризика на тржишту рада
Снаге

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Слабости

Постојање ресорних институција
Велики број младих који би се укључили у
програме НСЗ-а
Постојање стратегије развоја општине
Спремност за рад
Повећан број приватних предузетника
Компаративне предности општине – туризам
Стечена искуства као ресурс
Начело једнаке доступности, поступања и
забрана дискриминације у запошљавању

1.
2.
3.
4.
5.
6.

7.
8.

Могућности- шансе
1.
2.
3.
4.
5.
6.

7.
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Интензивније коришћење мера активне
политике запошљавања
Привлачење страног капитала, давање
иницијативе приватном бизнису
Поједностављење процедуре за започињање
бизниса
Утицај државе – смањење пореза и
доприноса на зараде
Досадашња искуства и примери добре праксе
Умрежавање институција које се баве
образовањем,
запошљавањем, бизнисом,
невладин сектор и локалне самоуправе
Коришћење Владиног програма за
финансирање јавних радова

Велики број незапослених са нижом
стручном спремом
Недостатак средстава за сопствени бизнис
Неусаглашеност квалиф. структ. и потреба
на тржишту радне снаге
Мало и недовољно развијено локално
тржиште рада
Висока стопа незапослености
Велики број лица која се налазе на
евиденцији незапослених само ради
остваривања других права
Недовољна мотивисаност лица преко 45
год. за тражење посла
Ограничена финансијска средства НСЗ-а
за програме запошљавања
Претње – опасности

1.
2.
3.
4.
5.

6.
7.

Транзиција – реструктурирање привреде
Политичка нестабилност
Миграција становништва – одлив мозгова
Неравномеран регионални развој
Постојање предрасуда код послодаваца
приликом запошљавања појединих ризичних
група становништва
Непостојање стратегије развоја људских
ресурса
Недовољно инвестиција
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2.6. Дефиниција и дијагноза проблема
Проблем незапослености у општини Сокобања превасходно је настао општом
економском кризом у земљи последњих година. Појава вишка незапослених није могла
бити решена општим мерама тржишта рада које нису биле прилагођене
специфичностима локалне средине. Радници који су радили у пропалим предузећима
попут Нитекса, 14. августа, стакларе Зајечар, Монтера, Слемена, и Требича (који је
приватизован) , су таквих профила образовања да не могу наћи запослење јер не постоје
предузећа таквих делатности која евентуално имају потребу за том врстом радне снаге.
Додатно оптерећење је то што је Сокобања мала општина, са неразвијеном привредом,
где се знатан део становништва бави пољопривредом и услужним делатностима
сезонског карактера, при том туристичка сезона траје 5 месеци.
Иако приватни сектор бележи раст у броју запослених тај раст још није у стању
агрегирати довољан број радних места током целе године.
Постојеће институције нису довољно развиле све своје пројектоване и потребне
активности, нису довршиле своје кадровско и техничко опремање, а партнерски односи
нису подигнути на ниво који омогућава одговарајућу поделу рада и одговорности.
Забрињавајућа је чињеница незапослености младих људи од 18 до 35 година који чине
око 30% структуре незапослених.
Људи без сталног запослења се тешко одлучују за брак и породицу а без подршке
родитеља настају каснији проблеми рефлектовани кроз материјалну несигурност.
Сличан положај имају и жене нарочито због везаности за породицу и
ниске
покретљивости на тржишту радне снаге. Таквој ситуацији погодује и чињеница полне
дискриминације од стране послодаваца у смислу сексуалног узнемиравања,
непоштовања права на трудничко боловање, рада на црно и непоштовање Закона о
раду.
Лица преко 50 година имају специфичне проблеме. Њима недостаје мало година до
стицања услова за пензију, нису интересантни послодавцима, а нису ни заинтересовани
за промену занимања, преквалификације и доквалификације.
Последице оваквог стања су негативне почевши од тога да су незапослена лица
социјално изолована, нарушених породичних односа, незадовољна, склона
конфликтима, без мотивације и угледа друштву што води социјалној несигурности и
сиромаштву.
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2.7. Закључци
Као што се на основу досадашње анализе може видети општина Сокобања тренутно има
1446 незапослених. Стопа незапослености нешто већа од републичког просека.
Тренутно је на снази паралелно деловање два међусобно супростављена ефекта. Са
једне стране приметан је раст запослености у приватном сектору, а са друге стране услед
реструктурирања, стечаја и приватизације друштвених и државних предузећа велики
број радника је остао без посла (Требич, Слемен, Нитекс Ниш, 14. август, Стаклара
Зајечар). Раст приватног сектора још није у стању да креира довољан број радних места
како би апсорбовао вишкове отпуштених радника, а у исто време повећао запосленост
већ постојећих незапослених. Неке од мера смањења радника у предузећима, никако не
иду у прилог томе јер отпремнине које су добили не прате и програм зпошљавања тако
да се они и сада налазе на евиденцији незапослених. Додатно усложњава ситуацију
чињеница да је велики број радника ангажован током туристичке сезоне, која траје
између пет и шест месеци, на привременим пословима тако да имамо замагљену и
непотпуну слику о стварном стању запослености.
У структури незапослених је највећи број младих људи 18-30 година, преко 30%, што
указује да постоји несклад између квалификационе стуктуре и потреба за одређеним
занимањима на тржишту рада. Такође, од укупног броја незапослених, преко 50% су
жене. Следећа категорија незапослених су лица преко 50 година старости са својим
специфичностима.
Узимајући у обзир поменуте категорије незапослених, ако погледамо квалификациону
структуру, види се да је највише оних са средњом школом што се објашњава
неадекватношћу и неприлагођеношћу школског система образовања потребама
привреде.
Незапосленост је изузетно значајан проблем за општину Сокобања чијем решавању се у
наредном периоду мора прићи организованије, одлучније и одговорније уз ангажовање
сопствених ресурса као допуну мера које се усмеравају са националног нивоа.
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3. ЦИЉЕВИ И ПРИОРИТЕТИ ПОЛИТИКЕ ЗАПОШЉАВАЊА
3. 1. ЦИЉЕВИ
Уважавајући смернице и препоруке из Националног акционог плана Републике Србије за
2018. годину, за раст и развој, и реално стање на тржишту рада општине Сокобања,
утврђени су циљеви политике запошљавања општине Сокобања и одређени приоритети
који ће се реализовати у току 2018. године.
Циљеви активне политике запошљавања општине Сокобања усмерени су на:
-

-
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Повећање запослености,
Отварање нових радних места, подстицање предузетништва, самозапошљавања
и социјалног предузетништва,
Повећање нивоа образовања незапослених,
Социјална инклузија,
Смањење ефеката економске кризе на постојећа радна места и подстицање
формалне запослености,
Успостављање стабилног и одрживог тренда раста запослености,
Подршка помоћи незапосленим лицима у активном тражењу посла,
Укључивање незапослених лица у програме додатног образовања и обуке,
Подстицање запошљавања младих,
Подршка смањењу неформалног рада,
Подстицаји послодавцима да запошљавају незапослена лица,
Унапређење система образовања и обука и усклађивања са потребама тржишта
рада,
Унапређење социјалног дијалога и јачање улоге социјалних партнера,
Подршка равноправности полова у погледу запошљавања и зарада,
Подстицање запошљавања теже запошљивих категорија као што су: дугорочно
незапослени, лица без квалификација, особе са инвалидитетом, Роми, рурално
становништво, жене, корисници новчане социјалне помоћи, избегла и расељена
лица, повратници према споразуму о реадмисији, деца без родитељског старања,
жртве породичног насиља и трговине људима, самохрани родитељи и родитељи
деце са сметњама у развоју и сл;
Борба против дискриминације посебно угрожених категорија приликом
запошљавања,
Промоција и организовање јавних радова,
Спровођење мера из Локалног акционог плана запошљавања општине Сокобања
и јачање улоге Локалног савета за запошљавање општине Сокобања,
Унапређење сарадње са Националном службом за запошљавање, Министарством
рада, запошљавања и социјалне политике и другим социјалним партнерима,
Учествовање на обукама намењеним члановима Локалног савета за
запошљавање општине Сокобања
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ПОВЕЋАЊЕ ЗАПОСЛЕНОСТИ НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ СОКОБАЊА
Општина Сокобања је у складу са Националним Акционим планом запошљавањем за
2018. годину поставила као циљ повећање запослености. Раст запошљавања зависи од
јачине економије, односно од повећања броја инвестиција, укључујући и инвестиције у
инфраструктури.
Повећање запослености оствариће се унапређењем привредног амбијента, нарочито
стварањем услова за подстицање приватног сектора и привлачењем инвестиција, као и
реализацијом низа непосредних подстицаја за запошљавање.
СОЦИЈАЛНА ИНКЛУЗИЈА
Социјална укљученост дефинише се као процес који омогућава онима који су у ризику
од сиромаштва и друштвене искључености да добију могућност и средства која су
потребна за пуно учешће у економском, друштвеном и културном животу и постизању
животног стандарда, који се сматра нормалним у друштву у којем живе. Зато је потребно
предузети одређене мере које ће допринети побољшању квалитета живота
маргинализованих група на локалном нивоу, поштовање људских права и укљученост у
токове друштвеног живота. Управо из тих разлога, ЛАПЗ посебно подстиче социјално
предузедништво и запошљавањe теже запошљивих категорија.
Општина Сокобања ће у току 2018. године реализовати пројекат „ИНИЦИЈАТИВА ЗА
ИНКЛУЗИЈУ - Подршка за будућност“ уз подршку немачке организације за техничку
помоћ који предвиђа подршку за стварање могућности запошљавања теже запошљивих
категорија које су у општинама Сокобања и Књажевац идентификоване као приоритетне
– млади и жене у руралним срединама и Роми. Пројекат предвиђа повећање
запошљивости ових категорија кроз подизање њихових компетенција путем неформалне
едукације, промоцију социјалног предузетништва као и развијање модела за
укључивање у тржиште рада и економске активности.

3.2. ПРИОРИТЕТИ
Многе од приоритетних активности које се односе на постављене циљеве представљају
део процеса који је већ започео и одвија се у континуитету. Активности које су започеле
претходним акционим плановима запошљавања настављају се и одвијаће се у дужем
временском периоду.
Приоритети политике запошљавања у 2018. години су:
1)
Побољшање услова на тржишту рада и унапређење институција тржишта рада;
2)
Подстицање запошљавања и укључивања теже запошљивих лица на тржиште
рада и подршка регионалној и локалној политици запошљавања;
3)
Унапређење квалитета радне снаге и улагање у људски капитал.
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1.
Побољшање услова на тржишту рада и унапређење институција
тржишта рада
Раст запошљавања, и као стратешки циљ - одрживо повећање запослености,
посебно у приватном сектору, зависи од привредног и инвестиционог амбијента и утиче
на повећање не само броја, већ и квалитета радних места. Такође, реформски процеси
у секторима економије, образовања, социјалне заштите, регионалног развоја и др., од
значаја су за унапређење стања и кретања на тржишту рада.
У 2018. години наставиће се са активностима у погледу даљег унапређења
законодавног оквира у области рада и запошљавања, унапређења квалитета рада
институција тржишта рада (НСЗ, агенције за запошљавање и локални савети за
запошљавање), креирања политике запошљавања засноване на налазима евалуација
утицаја мера и континиураног праћења потреба послодаваца и каректеристика
незапослених лица, како би мере активне политике запошљавања биле у складу са
стањем, могућностима и потребама националног и локалног тржишта рада.
Ради остваривања постављеног приоритета политике запошљавања предвиђене
су следеће мере:
1.1. Унапрeђење законодавног оквира у области рада и запошљавања наставиће се са припремом законских решења из области рада и запошљавања којима
се доприноси побољшању регулаторног оквира у овим областима (пропис о штрајку, о
агенцијама за привремено запошљавање, о поједностављеном радном ангажовању на
сезонским пословима у одређеним делатностима и о социјалном предузетништву).
1.2. Унапређење капацитета НСЗ за ефикасније пружање услуга
посредовања у запошљавању, укључујући и систем каријерног вођења и
саветовања - у склопу реформе НСЗ акценат је на повећању квалитета услуга и
унапређења стручног саветодавног рада са незапосленим лицима и послодавцима. То
подразумева повећање броја саветника за запошљавање у НСЗ који раде директно са
незапосленим лицима, као и наставак стручног оспособљавања и усавршавања
запослених у НСЗ.
1.3. Унапређење капацитета агенција за запошљавање и развијање
различитих облика сарадње агенција и НСЗ - кроз организовање тренинга и обука
за запослене у агенцијама, посебно за обављање послова професионалне оријентације
и саветовања о планирању каријере, обезбеђивање заштите при запошљавању у
иностранству, вођење евиденција и сл., укључујући и организовање припремних
активности за приступање ЕУРЕС мрежи.
1.4. Јачање капацитета локалног савета за запошљавање и подстицање
дијалога и сарадње на локалном и регионалном нивоу - кроз организовање обука
за планирање локалне политике запошљавања (за представнике локалних савета за
запошљавање, јединица локалне самоуправе и НСЗ) која је у складу са стањем,
потребама и могућностима локалног тржишта рада.
1.5. Унапређење метода евалуација мера активне политике
запошљавања – планира се примена ревидиране методологије за оцену утицаја
реализованих мера активне политике запошљавања.
1.6. Спровођење анкете за праћење потреба и прогнозирања кретања
на тржишту рада и унапређење процедура за планирање на националном и
локалном нивоу – планира се спровођење редовног годишњег анкетног истраживања
потреба послодаваца за занимањима, квалификацијама, знањима и вештинама радне
снаге, како би се обезбедила усаглашеност понуде и потражње на тржишту рада.
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Подстицање запошљавања и укључивања теже запошљивих лица
на тржиште рада и подршка регионалној и локалној политици
запошљавања
2.

Подстицање запошљавања и унапређење запошљивости ради конкурентнијег
иступања на тржишту рада врши се кроз реализацију мера активне политике
запошљавања.
У фокусу политике запошљавања су категорије теже запошљивих незапослених
лица, која се укључују у мере активне политике запошљавања како на националном
нивоу, тако и кроз реализацију локалних акционих планова запошљавања, због чега се
и у 2018. години предвиђа подршка регионалној и локалној политици запошљавања кроз
заједничко финансирање програма или мера активне политике запошљавања.
Ради остваривања постављеног приоритета политике запошљавања предвиђене
су следеће мере:
2.1. Побољшање ефикасности посредовања у запошљавању – кроз
повећање броја тражених извршилаца по пријавама потребе за запошљавањем
поднетих од стране послодаваца и повећање броја запослених лица уз посредовање
НСЗ.
2.2. Спровођење пакета услуга за вишкове запослених – планира се
реализација сета услуга за вишкове запослених у циљу њихове правовремене и
ефикасне реинтеграције на тржиште рада, уз даље јачање сарадње НСЗ, јединица
локалне самоуправе и послодаваца који имају потребе за новим запошљавањем.
2.3. Укључивање незапослених лица старијих од 50 година у мере
активне политике запошљавања – кроз пружање подршке запошљавању и
унапређењу запошљивости ове категорије теже запошљивих лица укључивањем у мере
активне политике запошљавања, посебно имајући у виду високо учешће ове категорије
незапослених у дугорочној незапослености.
2.4. Спровођење пакета услуга за младе – планира се реализација сета
услуга и мера активне политике запошљавања за младе до 30 година старости које су
циљно оријентисане и усклађене са специфичним потребама младих и уједно усмерене
на стварање могућности за продуктивно запошљавање и ефикасан прелазак са
школовања на рад.
2.5. Спровођење пакета услуга за лица без квалификација,
нискоквалификоване и дугорочно незапослене –планира се реализација сета
услуга и мера активне политике запошљавања за лица без квалификација,
нискоквалификоване и дугорочно незапослене ради стицања додатних знања, вештина
и компетенција и превенирања искључености са тржишта рада и кроз програм
функционалног основног образовања, програм стицања практичних знања, обуке,
програм субвенционисаног запошљавања, програм јавних радова и др.
2.6. Подстицање запошљавања особа са инвалидитетом - реализоваће се
мере са циљем активације особа са инвалидитетом за улазак и останак на тржишту рада,
подржати запошљавање и самозапошљавање, пружити прилике за стицање првог
радног искуства и обезбедити додатна подршка за радно-социјалну интеграцију особа са
инвалидитетом које се могу запошљавати само под посебним условима.
2.7. Интензивирање активности усмерених ка повећању мотивације за
укључивање на тржиште рада Рома - имајући у виду неактивност и неповољну
образовну структуру незапослених Рома и Ромкиња реализоваће се активности усмерене
на подстицању укључивања Рома и Ромкиња на формално тржиште рада, подизање
запошљивости, запошљавање и економско оснаживање, посебно из категорија
вишеструко теже запошљивих незапослених лица.
2.8. Интензивирање активности на активацији на тржиште рада радно
способних корисника новчане социјалне помоћи - повећање обухвата ове
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категорије незапослених лица мерама активне политике запошљавања коју прати
интензивирана сарадња између филијала НСЗ и центара за социјални рад са циљем
повећања запошљавања и смањења трајног ослањања на давања из система социјалне
заштите.
2.9. Подстицање запошљавања незапослених жена - активности су
усмерене на изједначавање положаја мушкараца и жена на тржишту рада односно
отклањање и спречавања неједнаког положаја и остваривање једнаких могућности
полова, кроз приоритено укључивање жена, посебно из осетљивих категорија у мере
активне политике запошљавања као и подстицање женског предузетништва.
2.10. Подстицање развој регионалне и локалне политике запошљавањапланира се реализација суфинансирања програма и мера активне политике
запошљавања предвиђених у локалним акционим плановима запошљавања.
3.

Унапређење квалитета радне снаге и улагање у људски капитал

Политика запошљавања представља интегрални део система развоја људских
ресурса и креира се на основу анализе података о основним и пројектованим кретањима
на тржишту рада, односно на основу сагледавања и праћења тенденција, стања и
будућих потреба послодаваца на националном и регионалном нивоу ради
прилагођавања мера активне политике запошљавања потребама тржишта рада.
Са циљем унапређења квалитета понуде и конкурентности радне снаге
промовисаће се услуге каријерног вођења и саветовања, концепт целоживотног учења
и тиме утицати на смањење неусаглашености понуде и потражње тржишту рада.
Ради остваривања постављеног приоритета политике запошљавања предвиђене
су следеће мере:
3.1. Промовисање и даље развијање и каријерно вођење и саветовањеМинистарство просвете, науке и технолошког развоја, као носилац ове мере,
успоставиће методологију праћења спровођења програма каријерног вођења и
саветовања заснованих на стандардима услуга, формирати тимове за каријерно вођење
и саветовање у основним, средњим и високошколским установама и тиме у сарадњи са
другим институцијама и НСЗ обезбедити услове за ученике, односно незапослена лица
за управљање каријером, односно за планирање и управљање променама у области
учења и рада.
3.2. Даље развијање националног система класификације занимања наставиће се, у сарадњи са Министарством просвете, науке и технолошког развоја, са
активностима на изради усаглашене класификације занимања.
3.3. Даље развијање националног оквир квалификација - Министарство
просвете, науке и технолошког развоја наставиће са активностима на успостављању
законског и институционалног оквира за имплементацију националног оквира
квалификација.
3.4. Промовисање концепта целоживотног учења - подстицаће се
континуирано усвајање додатних знања и вештина ради конкурентнијег иступања на
тржишту рада, а истовремено ће се радити на подизању квалитета обука кроз
акредитацију јавно признатих организатора активности образовања одраслих.
3.5. Наставак реформе стручног образовања - Министарство просвете,
науке и технолошког развоја наставиће са активностима на развоју политике формалног
образовања у циљу бољег одговора на потребе тржишта рада.
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4. ПРОГРАМИ И МЕРЕ АКТИВНЕ ПОЛИТИКЕ
ЗАПОШЉАВАЊА
Потребно је интезивирати сарадњу свих актера из области социјалне политике на
локалном нивоу у сарадњи са НСЗ-ом како би се повећала ефикасност и ефективност из
области унапређења активне политике запошљавања.
Формирани Локални савет за запошљавање састављен је од представника различитих
институција:
- Локана Самоуправа
- Удружење предузетника
- Образовне институције
- НСЗ
- Невладине орагнизације
- Представници синдиката
Као саветодавно тело, Савет разматра проблематику везану за незапосленост на
територији општине Сокобања , даје предлоге, сугестије и решења која могу довести
до смањења стопе незапослености. Савет се бави и анализом актуелне ситуције на
тржишту рада, анализира проблеме са којима се сусрећу незапослени, могућности
сарадње са привредницима и удружењима у смислу дефинисања потреба послодаваца
о знањима и вештинама у перспективи које ће бити тражене.
Пасивне мере, попут давања новчане помоћи, могу помоћи тренутно али не решавају
питање незапослених дефинитивно. Зато је потребно прибећи такозваним активним
мерама запошљавања које су дефинисане Националним акционим планом
запошљавања за 2018. годину и које између осталог подразумевају:
1.

Посредовање у запошљавању лица која траже запослење

Повезивање понуде и тражње на тржишту рада кроз пружање услуга
послодавцима и тражиоцима запослења - подршка лицима у процесу активног тражења
посла у складу са договореним индивидуалним планом запошљавања (саветовање
усмерено на избор одговарајућих послова, развијање вештина активног тражења посла
путем обука за активно тражење посла, клуба за тражење посла), успостављање
контакта са послодавцима и задовољавање исказаних потреба, селекција и упућивање
лица које тражи запослење послодавцу ради избора за заснивање радног односа или
другог радног ангажовања, организовање сајмова запошљавања и др.
2.
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Информисање и саветовање о могућностима за развој каријере, психолошка
процена за потребе запошљавања, укључивања у програме додатног образовања и
обука и програме предузетништва, тренинг самоефикасности, радионица за
превладавање стреса услед губитка посла, радионица за психолошку подршку
планирању каријере (за потенцијалне вишкове запослених), организовање сајмова
професионалне оријентације, учешће на другим манифестацијама које се тичу
планирања каријере и др.
3. Субвенције за запошљавање незапослених лица из категорије
теже запошљивих
Послодавци који припадају приватном сектору, првенствено микро, мала и
средња предузећа, могу за запошљавање незапослених лица из категорије теже
запошљивих остварити право на субвенцију за запошљавање на новоотвореним радним
местима. Субвенција се исплаћује послодавцу у једнократном износу.
Незапослена лица из категорије теже запошљивих, на које се ова субвенција
може применити, су:
1) млади до 30 година старости - без квалификација/са ниским квалификацијама,
млади који посао траже дуже од 12 месеци и млади који су имали/имају статус
детета без родитељског старања;
2) старији од 50 година који имају статус вишка запослених;
3) Роми;
4) особе са инвалидитетом;
5) радно способни корисници новчане социјалне помоћи;
6) дугорочно незапослени;
7) жртве породичног насиља;
Висина субвенције за запошљавање незапослених лица из категорије теже
запошљивих у 2018. години, према степену развијености јединица локалне самоуправе
утврђеним у складу са посебним прописом Владе износи:
2) за трећу групу (у распону од 60% до 80% републичког просека) - 200.000,00
динара по кориснику;
Наведени износи субвенције се за запошљавање особа са инвалидитетом, радно
способнх корисника новчане социјалне помоћи, младих до 30 година који су имали/имају
статус детета без родитељског старања и жртава породичног насиља увећавају за 20%
тако да износе:
2) за трећу групу (у распону од 60% до 80% републичког просека) - 240.000,00
динара по кориснику;
Реализација програма прати се 12 месеци.
4. Подршка самозапошљавању
Подршка самозапошљавању обухвата стручну помоћ и средства у виду субвенције
за самозапошљавање.
Стручна помоћ коју може да оствари незапослени који се самозапошавања састоји
се од информативних и саветодавних услуга, обуке за развој предузетништва, као и
подршке у првој години пословања која се реализује кроз менторинг програм и
специјалистичке обуке, у пословним центрима НСЗ, регионалним развојним агенцијама
и др.
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Средства за самозапошљавање у 2018. години одобравају се у виду субвенције, у
једнократном износу од 180.000,00 динара по кориснику ради оснивања радње, задруге,
или другог облика предузетништва, као и за оснивање привредног друштва уколико
оснивач заснива у њему радни однос.
Приоритет код одобравања субвенције за самозапошљавање имају:
1) млади до 30 година старости,
2) вишкови запослених,
3) Роми,
4) особе са инвалидитетом,
5) жене.
У случају самозапошљавања вишкова запослених субвенција се одобрава у
једнократном износу од 200.000,00 динара по кориснику, ради оснивања радње, задруге,
или другог облика предузетништва, као и за оснивање привредног друштва уколико
оснивач заснива у њему радни однос.
У случају самозапошљавања особа са инвалидитетом субвенција се одобрава у
једнократном износу од 220.000,00 динара по кориснику, ради оснивања радње, задруге,
или другог облика предузетништва, као и за оснивање привредног друштва уколико
оснивач у њему заснива радни однос.
Реализација програма прати се 12 месеци.
Кориснику новчане накнаде за случај незапослености може се, ради
самозапошљавања, исплатити новчана накнада у једнократном износу без доприноса за
обавезно социјално осигурање.
5. Додатно образовање и обука
Годишњим програмом додатног образовања и обуке утврђују се програми и мере
додатног образовања и обуке који се реализују у 2018. години, односно програми и мере
којима лица стичу нова знања, вештине и радно искуство. Овај програм заснива се на
анализи потреба тржишта рада, односно потреба послодаваца у погледу потребних
знања и вештина неопходних за обављање конкретних послова, утврђених у контактима
са послодавцима. У складу са тим реализоваће се додатно образовање и обуке за она
подручја рада у којима постоји дефицит знања и вештина.
6. Подстицаји за запошљавање корисника новчане накнаде за случај
незапослености
Незапосленом лицу, које је корисник новчане накнаде за случај незапослености
најмање три месеца од момента признавања права, а заснује радни однос на неодређено
време, једнократно се исплаћује 30% укупног износа новчане накнаде (без доприноса
за обавезно социјално осигурање) која би му била исплаћена за преостало време до
истека права на новчану накнаду.
7. Јавни радови
Јавни радови се организују у циљу радног ангажовања првенствено теже
запошљивих незапослених лица и незапослених у стању социјалне потребе, ради
очувања и унапређења радних способности незапослених, као и остваривања одређеног
друштвеног интереса.
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У укупном броју незапослених лица укључених у програм јавних радова, осим
особа са инвалидитетом чији је број посебно утврђен, најмање 70% незапослених лица
треба да припада следећим категоријама:
1)
2)
3)
4)
5)

радно способни корисници новчане социјалне помоћи;
Роми;
лица без квалификација/са ниским квалификацијама;
вишкови запослених;
лица која посао траже дуже од 18 месеци.

Утврђени проценат учешћа наведених категорија незапослених лица односи се
на јавни рад који кроз редовне јавне конкурсе спроводи самостално НСЗ.
Послодавац који спроводи јавне радове закључује са незапосленим Уговор о
радном ангажовању у складу са прописима о раду и јавним конкурсом. Средства
намењена за организовање јавних радова користе се за:
1) исплату накнаде за обављен посао лицима ангажованим на јавним радовима
(по основу уговора о привременим и повременим пословима у висини до 18.000,00
динара на месечном нивоу за пун фонд радних часова односно сразмерно времену
радног ангажовања на месечном нивоу, која се увећава за припадајући порез и
доприносе за обавезно социјално осигурање);
2) накнаду трошкова доласка и одласка са рада ангажованих лица (максимално
до 2.000 динара по лицу, за сваки месец ангажовања);
3) накнаду трошкова спровођења јавних радова послодавцу (максимално до 2.000
динара по лицу, једнократно, у зависности од трајања јавног рада);
4) накнаду трошкова обуке (у једнократном износу од 1.000,00 динара по
ангажованом лицу које је завршило обуку), која се у зависности од врсте и сложености
послова може организовати по интерном програму послодавца извођача јавног рада или
програму образовне установе. По завршетку обуке лицу се издаје потврда о стеченим
компетенцијама.
У 2018. години организоваће се јавни радови у области социјалних и
хуманитарних делатности, одржавања и обнављања јавне инфраструктуре и одржавања
и заштите животне средине и природе.
Јавни радови се могу организовати и за област културе на којима се искључиво
ангажују особе са инвалидитетом.
Право учествовања у поступку организовања јавних радова имају органи
аутономне покрајине и органи јединица локалне самоуправе, јавне установе и јавна
предузећа, привредна друштва, предузетници, задруге и удружења.
8. Мере активне политике запошљавања за особе са инвалидитетом
Поред приоритетног укључивања у програме и мере активне политике
запошљавања утврђене овим акционим планом, за незапослене особе са инвалидитетом,
у циљу подстицања запошљавања, реализују се и мере у складу са Законом о
професионалној рехабилитацији и запошљавању особа са инвалидитетом и то:
8.1.

Субвенција зараде за особе са инвалидитетом без радног искуства послодавац
који на неодређено време запосли особу са инвалидитетом без радног искуства, има
право на субвенцију зараде за ту особу у трајању од 12 месеци. Субвенција зараде се
одобрава у висини до 75% укупних трошкова зараде са припадајућим доприносима за
обавезно социјално осигурање, али не више од износа минималне зараде утврђене у
складу са прописима о раду.
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8.2.
Подршка особама са инвалидитетом које се запошљавају под
посебним условима уз:
- прилагођавање радног места (кроз техничко и технолошко опремање радног
места, средстава за рад, простора и опреме у складу са могућностима и потребама
запослене особе са инвалидитетом) рефундацијом послодавцу примерених трошкова
прилагођавања радног места у висини до 400.000,00 динара стварних трошкова за
прилагођавање радног места по особи са инвалидитетом,
- пружање стручне подршке новозапосленој особи са инвалидитетом
(радна асистенција код увођења у посао или на радном месту) рефундацијом послодавцу
трошкова зараде за лице које је ангажовано на пружању стручне подршке у висини до
50.000,00 динара месечно за пун фонд радних сати односно сразмерно броју радних
сати пружене стручне подршке особи са инвалидитетом на месечном нивоу, увећаних
за припадајући порез и доприносе за обавезно социјално осигурање, у трајању до 12
месеци.
9. Суфинансирање програма или мера активне политике запошљавања
предвиђених локалним акционим плановима запошљавања (ЛАПЗ)
Аутономна покрајина односно јединица локалне самоуправе, може до 15.
фебруара 2018. године, путем НСЗ, поднети министарству надлежном за послове
запошљавања захтев за учешће у финансирању програма или мера активне политике
запошљавања предвиђених ЛАПЗ.
У 2018. години одобраваће се учешће у финансирању програма или мера активне
политике запошљавања из средстава опредељених за реализацију НАПЗ, и то:
1) Програм јавних радова - у програм јавних радова могу се укључити
незапослена лица из свих категорија теже запошљивих, у складу са стањем и
потребама локалног тржишта рада утврђеним у ЛАПЗ;
2) Обука на захтев послодавца – у обуку се укључују незапослена лица
уколико на евиденцији незапослених НСЗ нема лица са потребним знањима и
вештинама односно постојећа знања и вештине не одговарају потребама
конкретног радног места;
3) Програм стицања практичних знања за неквалификована лица,
вишкове запослених и дугорочно незапослене;
4) Субвенција за самозапошљавање - одобрава се ради оснивања радње,
задруге или другог облика предузетништва као и за оснивање привредног
друштва уколико оснивач заснива у њему радни однос, у делатностима
дефинисаним у складу са потребама локалног економског развоја у ЛАПЗ;
5) Субвенција за запошљавање незапослених лица из категорије теже
запошљивих - може се доделити за запошљавање незапослених лица из
једне или више категорија теже запошљивих, а које су утврђене у складу са
стањем и потребама локалног тржишта и наведене у ЛАПЗ;
Услов за подношење захтева за финансирање програма или мера активне
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4.1. Одговорност за спровођење програма и мера активне политике
запошљавања
Национална служба за запошљавање реализује мере активне политике запошљавања. У
циљу унапређења учинка НСЗ и праћења ефикасности спровођења мера активне
политике запошљавања Општина Сокобања ће кроз рад Локалног савета за
запошљавање и Канцеларије за економски развој координисано реализовати активности
и пројекте од значаја за активно запошљавање на територији општине

4.2. Потребна средства
Потребна средства за реализацију програма и мера активне политике запошљавања за
2018. године планирана су Одлуком о буџету општине Сокобања за 2018.годину у износу
од 4.000.000,00 динара из извора 01 и 3.900.000,00 динара из извора 07.
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5. ФИНАНСИЈСКИ ОКВИР ПОЛИТИКЕ ЗАПОШЉАВАЊА И
ИЗВОРИ ФИНАНСИРАЊА
Финансирање активне политике запошљавања обавља се из средстава буџета Републике
Србије, буџета општине Сокобања, донација, као и из средстава доприноса за случај
незапослености и других извора.
У оквиру пројеката који ће се спроводити у Републици Србији обезбеђена су додатна
средства за мере активне политике запошљавања.

6. НОСИОЦИ ПОСЛОВА РЕАЛИЗАЦИЈЕ ЛАПЗ-а
Мере активне политике запошљавања и друге планиране активности на територији
општине Сокобања, у складу са утврђеним надлежностима, спроводи Национална
служба за запошљавање, као и други државни органи, институције и социјални
партнери.

7. КАТЕГОРИЈЕ ТЕЖЕ ЗАПОШЉИВИХ ЛИЦА
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.
На основу анализа индикатора тржишта рада, забележено је најизраженије погоршање
положаја три групе незапослених на тржишту рада, а то су млади, старији и лица без
квалификација и нискоквалификовани.
Теже запошљива лица која ће имати приоритет у укључивању у мере активне политике
запошљавања су: млади до 30 година живота, вишак запослених и незапослена лица
старија од 50 година и незапослени без квалификација и нискоквалификовани.
Међутим, у програме и мере активне политике запошљавања потребно је укључивати и
остала теже запошљива лица и посебно осетљиве категорије незапослених као што су:
дугорочно незапослени, особе са инвалидитетом, Роми, жене, корисници новчане
социјалне помоћи, рурално становништво, избегла и расељена лица, повратници према
споразуму о реадмисији, деца без родитељског старања, жртве породичног насиља и
трговине људима, самохрани родитељи, супружници из породице у којој су оба
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супружника незапослена, родитељи деце са сметњама у развоју и сл. тако да омогуће
њихову интеграцију на тржиште рада и подрже побољшање квалитета живота.

8. ГОДИШЊИ ПРОГРАМ ДОДАТНОГ ОБРАЗОВАЊА И
ОБУКЕ
Годишњим програмом додатног образовања и обуке утврђују се програми и мере
додатног образовања и обуке који се реализују у 2018. години, односно програми и мере
којима лица стичу нова знања, вештине и радно искуство. Овај програм заснива се на
анализи потреба тржишта рада, односно потреба послодаваца у погледу потребних
знања и вештина неопходних за обављање конкретних послова, утврђених у контактима
са послодавцима. У складу са тим реализоваће се додатно образовање и обуке за она
подручја рада у којима постоји дефицит знања и вештина.
Годишњи програм додатног образовања и обука подразумева спровођење
следећих програма и мера:
8.1.

8.2.

Програм стручне праксе – подразумева стручно оспособљавање за
самосталан рад у струци, за које је стечено одговарајуће образовање –
квалификација, ради обављања приправничког стажа, односно стицањa
услова за полагање стручног испита кад је то законом, односно правилником
предвиђено као посебан услов за самосталан рад у струци. Програм је
намењен незапосленим лицима без радног искуства у струци, са најмање
средњим образовањем и реализује се без заснивања радног односа. Програм
се реализује код послодавца који припада приватном сектору, док се највише
до 30% укупно планираних у овај програм може ангажовати у јавном сектору
и то искључиво у области здравства, образовања, социјалне заштите и
правосуђа. Изузетно, на територији АП Косово и Метохија и девастираних
подручја1 на територији Републике Србије, програм стручне праксе реализује
се код послодавца који припада приватном или јавном сектору, при чему
приватни сектор има приоритет. Трајање програма утврђено је законом
односно правилником, а НСЗ финансира програм најдуже до 12 месеци.
Програм стицања практичних знања за неквалификована лица,
вишкове запослених и дугорочно незапослена лица која се налазе на
евиденцији незапослених дуже од 18 месеци – подразумева стицање
практичних знања и вештина кроз обављање конкретних послова заснивањем
радног односа код послодавца који припада приватном сектору. Програм је
намењен следећим категоријама незапослених лица, без обзира на године
живота:
- лицима без завршене средње школе, односно без квалификација и
лицима која су завршила функционално основно образовање одраслих;
- лицима из категорије вишкова запослених и лицима која се налазе на
евиденцији незапослених дуже од 18 месеци - са најмање средњим
образовањем, без обзира на врсту стеченог образовања и радно искуство, а
која немају адекватна и применљива знања, вештине и компетенције за
обављање специфичних послова. Послодавац заснива радни однос на
одређено време са незапосленим лицем и остварује право на накнаду

Према степену развијености јединица локалне самоуправе утврђеним у складу са посебним
прописом Владе
1
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трошкова зараде за укључена лица у трајању од 3 месеца. Послодавац има
обавезу да задржи лице у радном односу још 3 месеци након завршетка
програма. У случају да послодавац заснује радни однос на неодређено време
са незапосленим лицем на почетку програма или до истека трећег месеца,
односно завршетка програма, има право на накнаду трошкова зараде за још
три месеца, односно у укупном трајању од 6 месеци. Послодавац има обавезу
да задржи лице у радном односу још најмање 6 месеци након истека
финансирања.
8.3.
Обуке за тржиште рада – стицање стручних додатних теоријских и
практичних знања и вештина у складу са потребама тржишта рада и
послодаваца, а са циљем унапређења запошљивости незапослених лица
првенствено теже запошљивих без квалификација или са ниским
квалификацијама.
8.3.1. Специјалистичке информатичке обуке у складу са потребама
тржишта рада - стицање нових знања, вештина и способности незапослених
лица у области информационих технологија, са циљем повећања нивоа
конкурентности и запошљивости.
8.4.
Обуке на захтев послодавца – за незапослене - стицање додатних знања
и вештина потребних за обављање послова на конкретном радном месту, на
захтев послодавца који припада приватном сектору, као и предузећа за
професионалну рехабилитацију и запошљавање особа са инвалидитетом која
послују са већинским државним капиталом, уколико на евиденцији
незапослених НСЗ нема лица са потребним знањима и вештинама за
конкретно радно место, односно постојећа знања и вештине не одговарају
потребама конкретног радног места. Обавеза послодавца је да заснује радни
однос, у складу са законом, са лицем које заврши обуку (уз могућност да, на
основу поднетог образложеног захтева, са лицем заснује радни однос и за
време трајања обуке).
8.5.
Обука за потребе послодавца за запосленог - послодавац може поднети
захтев НСЗ за учешће у финансирању трошкова обуке за запосленог коме
недостају додатна знања и вештине за обављање послова и радних задатака
са циљем одржања запослења код тог послодавца. Трошкове учешћа у
финансирању обуке за запосленог може да сноси НСЗ у складу са
расположивим средствима и прописима за доделу државне помоћи, а на
предлог тела надлежног за економски развој и по прибављеној сагласности
министра надлежног за послове запошљавања. Ближе критеријуме и услове
за укључивање запосленог у обуке за потребе послодавца прописује министар
надлежан за послове запошљавања.
8.6.
Функционално основно образовање одраслих - стицање основног
образовања у складу са законом, уз могућност стицања компетенције за
обављање једноставних послова. Програм је намењен незапосленим лицима
без основног образовања.
Врсту програма додатног образовања и обуке и лица која се укључују одређује НСЗ у
складу са претходно спроведеном анализом потреба тржишта рада, укључујући потребе
на локалном и регионалном нивоу.
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ТАБЕЛА МЕРА И ПРОГРАМА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ АКЦИОНОГ ПЛАНА ЗАПОШЉАВАЊА ОПШТИНЕ
СОКОБАЊА ЗА 2018 ГОДИНУ
УКУПАН БУЏЕТ 7.900.000,00 динара
Мера

Јавни радови од интереса за Општину Сокобања

Очекивани резултати:

Организовање и спровођење јавних радова од интереса
за локалну самоуправу

Индикатор(и):

Број и структура лица ангажованих на јавним радовима
из категорије теже запосливих лица

Носиоци активности:

- Канцеларија за ЛЕР,
- Локални савет за запошљавање општине Сокобања,
- Национална служба за запошљавање – Филијала
Зајечар, испостава Сокобања

Потребна средства
УКУПНО
Извори финансирања
Запошљавање

Мера
Очекивани резултати:
Индикатор(и):

Носиоци активности:

Потребна средства
УКУПНО
Извори финансирања
Запошљавање
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4.900.000,00 РСД
( 2.480.000,00 + 2.420.000,00)
- Буџет Локалне самоуправе
- Буџет Републике Србије
40 ЛИЦА

Субвенције за запошљавање незапослених лица
из категорије теже запошљивих
Отварање нових радних места за запошљавање
незапослених лица из категорије теже запошљивих
Број и структура лица ангажованих на јавним радовима
из категорије теже запосливих лица
- Канцеларија за ЛЕР,
- Локални савет за запошљавање општине Сокобања,
- Национална служба за запошљавање – Филијала
Зајечар, испостава Сокобања
3.000.000,00 РСД
( 1.520.000,00 + 1.480.000,00)
- Буџет Локалне самоуправе
- Буџет Републике Србије
15 ЛИЦА
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СТРАНА 40

БРОЈ 2

-

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ СОКОБАЊА

02. фебруар 2018.

5
На основу члана 67. став 1. тачка 12. Статута општине Сокобања („Службени лист
општине Сокобања“, број 3/08, 7/13, 11/14 и 24/14) и члана 42. Пословника о раду
Општинског већа општине Сокобања, Општинско веће општине Сокобања ( „Службени
лист општине Сокобања“, број 4/08 и 10/15), на седници одржаној дана 02.02.2018.
године донело је

ЗАКЉУЧАК

I
УСВАЈА СЕ Финансијски план Црвеног крста Сокобања за 2018. годину, који је донео
Управни одбор Црвеног крста Сокобања, дана 26.01.2018. године, под бројем 16 2018 .
-

II
Закључак објавити у „Службеном листу општине Сокобања“.

II Број: 401-146/2018
У Сокобањи, дана 02.02.2018. године

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ СОКОБАЊА

ПРЕДСЕДНИК
Исидор Крстић

СТРАНА 63

БРОЈ 2

-

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ СОКОБАЊА

02. фебруар 2018.

6

На основу члана 3. став 1. Одлуке о утврђивању делатности од значаја за привредни
развој општине Сокобања („Службени лист општине Сокобања“, број 28/17) и члана 42.
Пословника о раду Општинског већа општине Сокобања (“Службени лист општине
Сокобања“, број 4/2008, 10/2015), Општинско веће општине Сокобања, на седници одржаној
дана 02.02.2018. године, донела је

РЕШЕЊЕ
I
ДАЈЕ СЕ сагласност на обрачун квадратуре за утврђивање доприноса за уређивање
грађевинског земљишта број ROP-SBN-3306/2018 од 30.01.2018. године, за објекат
инвеститора ДОО ПК Требич Сунце Сокобања ул. Рудничка бр.2,за адаптацију и
реконструкцију објкта Хотел Сунце измена пројекта, на кп.бр. 3500 КО Сокобања, које је
израдило Одељење за урбанизам, стамбенио комуналне делатности, грађевинарство и
имовинско правне послове, Општинске управе општине Сокобања. Саставни део обрачуна је
и изјава главног пројектанта техничке докуменатције од 30.01.2018.године.
-

–

II
Решење објавити у „Службеном листу општине Сокобања“.

II Број: 434-1/2018
У Сокобањи, 02.02.2018.године
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ СОКОБАЊА
ПРЕДСЕДНИК
Исидор Крстић

IZJAVA GLAVNOG PROJEKTANTA

Na osnovu zahteva investitora urađen je projekat rekonstrukcije Hotela ,, Sunce,, na kp. br.
3500 KO Sokobanja. Planiranom rekonstrukcijom i adaptacijom u skladu sa podnetim zahtevom
za izmenu odobrenja za izvođenje radova br. ROP-SBN-3306-ISAWA-10/2018 prediviđeni su radovi
kako bi se postojeći hotel prilagodio savremenim potrebama hotela sa četiri zvezdice u skladu sa
pravilnikom o kategorizaciji ugostiteljskih objekata "Sl. glasnik RS", br. 83/2016 i 30/2017).
Hotel je projektovan da u svemu može zadovoljiti kriterijume o kategorizaciji hotela sa četiri zvezdice.
Nakon završetka planiranih radova investitor će izvršiti kategorizaciju objekta u skladu sa odredbama
pravilnika o kategorizaciji ugostiteljskih objekata ( "Sl. glasnik RS", br. 83/2016 i 30/2017). član 33.

Glavni projektant:
Jerinić Ivan d.i.

ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНЕ СОКОБАЊА
Број: ROP-SBN-3306/2018
Дана 30.01.2018.године
СОКОБАЊА

ОБРАЧУН КВАДРАТУРЕ
ИНВЕСТИТОР: ДОО ,,ПК ТРЕБИЧ-СУНЦЕ''СОКОБАЊА
Сокобања, ул.Рудничка бр.2
матични бр.17577107, ПИБ103481121
СВРХА: адаптација и реконструкција хотела ,,Сунце''-измена пројекта
КАТ.ПАРЦ. 3500
KO Сокобања
Екстра
ГРАЂЕВИНСКА ЗОНА
ПРОЈЕКТАНТ:
Биро
,,Архитект ПРО''ДОО, Врњачка Бања
ул.Трстеничка 2з
ЛОКАЦИЈСКИ УСЛОВИ
ROP-SBN-3306-LOC-7/2017
од
od 11.10.2017.године
РЕШЕЊЕ О ОДОБРЕЊУ ЗА ИЗГРАДЊУ
ROP-SBN-3306-ISAW-3/2017 од 09.03.2017.год.

повећање корисне површине
2.КОМЕРЦИЈАЛНА НАМЕНА
Етажа -12.0
Етажа -9.0
Етажа -6.0
Етажа -3.0
Етажа 0.0
Етажа +3.0
Етажа+4.5

m2:
m2:
m2:
m2:
m2:
m2:
m2:

3,62
8,52
19,16
464,97
36,62
79,17
0,00

УКУПНО: нето :

m2:

612,06

ПОПУСТ
a) По основу радног стађжа 1 % годишње:

x
x
x
x
x
x
x
x

12.958,05
12.958,05
12.958,05
12.958,05
12.958,05
12.958,05
12.958,05

din/m2
din/m2
din/m2
din/m2
din/m2
din/m2
din/m2

12.958,05

din/m2

30,00 %

=
=
=
=
=
=
=

46.908,14
110.402,59
248.276,24
6.025.104,51
474.523,79
1.025.888,82
0,00
7.931.104,08

-

ZA NAPLATU:

0,00
0,00

б) По основу Одлуке IБрој: 011-63/2017 од 17.11.2017.године, члан 2. за хореле са 4 или 5 звездица
попуст
50% x
7931104,1
3.965.552,04
ZA NAPLATU:
3.965.552,04

b) За плаћање у готовом -

30

%
ZA NAPLATU:

-

КРЕДИТ:
ОТПЛАТА НА 36 РАТА
(месечна рата)
(усклађивање на месечном нивоу са индексом потрошачких цена према
подацима Републичког завода за статистику)
Уплату извршити на рачун 840-741538843-29 sa pozivom na broj 97 10-094
У Сокобањи,
30.01.2018.год.
Обрачунао:
Светлана Вучић дипл.инж.грађ.

1.189.665,61
2.775.886,43

110.154,22

НАЧЕЛНИК ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ
Марија Јовановић

СТРАНА 66

БРОЈ 2

-
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На основу члана 67. став 1. тачка 12. Статута општине Сокобања („Службени лист општине
Сокобања“, број 3/08,7/13,11/14 и 24/14), члана 32. Одлуке о усклађивању пословања Јавног
комуналног предузећа „Напредак“ Сокобања са Законом о јавним предузећима („Службени
лист општине Сокобања“, број 33/16) и члана 42. Пословника о раду Општинског већа
општине Сокобања, Општинско веће општине Сокобања („Службени лист општине
Сокобања“, број 4/08 и 10/15), на седници одржаној дана 02.02.2018. године донело је
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