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УВОД
Локални акциони план запошљавања за 2010. годину за Град Лозницу (у даљем
тексту: ЛАПЗ) представља основни инструмент спровођења активне политике запошљавања
у 2010. години.Њиме се дефинишу приоритети и циљеви политике запошљавања у 2010.
години и утврђују програми и мере који ће се реализовати у 2010. години на територији
Града Лознице, како би се достигли циљеви и постигло одрживо повећање запослености.
Правни основ за утврђивање ЛАПЗ-а представља Национални акциони план запошљавања за
2010. годину (“Службени гласник РС”, бр. 7/10) и Закон о запошљавању и осигурању за
случај
незапослености
("Службени
гласник
РС",
број
36/09).
Приоритети активне политике запошљавања у 2010. години у Републици Србији првенствено
су усмерени на улагање у људски капитал, подстицање социјалне инклузије на тржишту рада
и отварање нових радних места. У том смислу, уважавајући смернице и препоруке европске
политике запошљавања, приоритети политике запошљавања у 2010. години јесу:
1. подршка отварању нових радних места, смањивање утицаја економске кризе на постојеће
послове и подстицање формалног запошљавања у приватном сектору, уз значајно учешће
социјалних партнера;
2. смањивање незапослености младих и промовисање запошљавања младих, посебно оних
који су погођени смањеном могућношћу за запошљавање;
3. децентрализација политике запошљавања и подстицање развоја регионалне и локалне
политике запошљавања проактивним приступом локалних власти;
4. веће улагање у људске ресурсе побољшањем образовања и обука у циљу усклађивања
понуде и потражње на тржишту рада;
5. промовисање социјалне инклузије и једнаких могућности на тржишту рада.
Приоритети политике запошљавања у 2010. години произашли су из реалних потреба и део
су стратешких опредељења и средњорочних циљева, тако да неће бити у потпуности
реализовани у 2010. години. Ипак, неопходно је започети са реализацијом активности које се
на њих односе како би се у наредним годинама достигли жељени резултати.
Приоритети политике запошљавања у 2010. години у Граду Лозница су:
- побољшање услова за запошљавање младих и смањивање њихове незапослености;
- укључивање теже запошљивих категорија незапослених лица а
ивалидитетом у свет рада;
- подршка отварању нових радних места.

посебно лица са
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ГЕОГРАФСКИ ПОЛОЖАЈ
Град Лозница се налази на западу Србије, на
граници са Босном и Херцеговином. Град обухвата
54 насељена места, о којих су Лозница и Бања
Ковиљача класификована као градска. Са површином
од 612 km2 Град Лозница заузима 0,5% територије
Републике
Србије.
Град
Лозница
припада
Мачванском округу. Према попису из 2002. године у
Општини живи 86.413 становника, односно 1,2%
укупног становништва Србије. По једном квадратном
километру у просеку живи 141 становника, тако да је
густина насељености знатно виша од просека Србије,
који износи 97 становника/км2 .
Територија града Лознице припада климату малих висина ( од 200м-500 м ) односно
представља типични жупски климат који је последица заклоњености територије планинама и
њиховим огранцима од хладних северних и источних ветрова. Природни положај Лознице
условљава благу климу, са доста најтоплијих дана у земљи и малим колебањима
температуре. Равнице има једино између града и реке Дрине и у долини реке Јадар. Кроз
Лозницу протиче река Штира, која је регулисана озиданим коритом.

Сл.1 Локација града Лознице
Лозница има добар географско-саобраћајни положај. Кроз Лозницу пролази главна
саобраћајница
Београд-Шабац-Лозница-Зворник-Тузла-Сарајево,
односно
БијељинаЛозница-Мали Зворник-Љубовија-Бајина Башта-Ужице и даље до Црногорског приморја.
Путем Лозница-Осечина-Ваљево-Лајковац излази се на Ибарску магистралу. Кроз Лозницу
пролази и железничка пруга Шабац-Зворник.
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Сл. 2 Мапа града Лознице са свим МЗ
Лозница је природни, привредни, саобраћајни и културни центар овог дела Подриња. Имала
је важну улогу у историји, као граднични град Кнежевине Србије, истурен према Босанском
пашалуку, када је била окружно место, а и касније, као седиште Среза Јадранског, а потом
Лозничког.

Значајни природни ресурси Лознице су шумски фонд, обрадиво пољопривредно земљиште,
налазишта метала и неметала, две бање ( Бања Ковиљача и Бања Бадања ) са потенцијалима
за развој здравственог туризма. Бања Ковиљача и Бања Бадања имају статус специјалне
болнице за рехабилитацију и значајне су туристичке дестинације за град.
Носиоци привредног развоја Лознице града су: пољопривреда, трговина, грађевинска
и прехрамбена индустрија и туризам а што је у складу са Стратегијом развоја општине
Лозница (''Службени лист општине Лозница'', бр. 9/06) и Акционог плана за локални
економски развој (''Службени лист општине Лозница'', бр. 9/06).
Табела 1. Основни подаци о општини/граду и округу (површина и становништво), 2002.
Површина
2
(km )
Урбана зона
Рурална зона
Град
Округ
Србија
* Попис 2002.

3,06
608,54
612
3.264
88.361

Удео у укупној
површини (%)
Град

Округ

0,57
99.43
100
/
/

0,28
27,65
18,75
100
/

Србија

0.69
3,69
100

Број
становника*
26.203
60.210
86.413
329.625
7.498.000

Удео у укупном броју
становника (%)
Град

Округ

Србија

30,32
69,68
100
/
/

28,79
25,23
26,22
100
/

0.26
0.89
1,15
4,4
100

Густина
насељености(бр.
станов./ km2)
6.766
90
141
97
96
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Табела 2. РАДНО СПОСОБНО СТАНОВНИШТВО ПО ПОПИСУ ИЗ 2002 (од 15 - 64 год.)
Територија

УКУПНО

Лозница

МУШКАРЦИ

58.838

Проценат

ЖЕНЕ

29.430

29.408

50,02

49,98

РАДНО СПОСОБНО
СТАНОВНИШТВО
50,2%

49,98%

МУШКАРЦИ
ЖЕНЕ

Извор: Национална служба за запошљавање, Филијала Лозница

МАКРОЕКОНОМСКИ ОКВИР
У Националној стратегији запошљавања за период 2005-2010. године постављен је
као циљ годишњи раст запослености од 1,5%, и достизање стопе запослености од 67% до
2010. године. Циљну стопу запослености, коју треба достићи до 2010. године, кориговао је
НАПЗ за период 2006-2008. године на 58,5%. НАПЗ за 2009. годину имао је за циљ
задржавање постигнуте стопе запослености из октобра 2008. године од 53,7% али је с
обзиром на успоравање економског развоја, пре свега условљеног светском економском
кризом, дошло до смањења стопе запослености на 50,0% (АРС, октобар 2009. године)
Табела 3. Стопе запослености
Стопе
запослености

Укупно

Жене

ЕУ Лисабонски
циљеви 2010.

70,00%

60,00%

Запослени
старосне
доби 55-64
50,00%

ЕУ 27 у 2008.
(Еуростат)

65,9%

59,10%

45,6%

Србија у 2008.
(АРС)

53,70%

44,70%

37,90%

Укупна стопа

50,00% 42,70%
35,00%
Србија у 2009.
(АРС)
Извор: Републички завод за статистику, Анкета о радној снази
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МИКРОЕКОНОМСКИ ОКВИР
БРОЈ И СТРУКТУРА ЗАПОСЛЕНИХ
За Град Лозницу, за сада изостављајући ефекте светске економске кризе, је
карактеристично смањење броја запослених упоређујући податке уназад неколико година. То
је резултирало да Град Лозница буде сврстан у неразвијене општине.
Табела 4. Број и структура запослених, 2006.
Град

Структура
запослених у
Граду (%)
100
44,5
55,5

Запослени-укупно
16.310
Жене
7.258
Мушкарци
9.052
У предузећима, установама,
12.148
задругама и организацијама
74,48
Приватни предузетници, самостални
4.162
делатници и запослени код њих
25,52
Број запослених на 1000 становника
193
/
Број запослених у предузећима,
установама, задругама и
143
/
организацијама на 1000 становника
Извор: Канцеларија за локални економски развој Града Лознице

Структура
запослених у
Округу (%)
100
41,3
58,7

Структура
запослених у
Србији (%)
100
43,1
56,9

67,96

72,66

32,04
187

27,34
274

127

199

Табела 5. Запослени према области делатности (годишњи просек),2009
ДЕЛАТНОСТ
Пољопривреда, шумарство и водопривреда

2009
345

Рибарство

0

Вађење руда и камена

0

Прерађивачка индустрија

2.178

Производња електричне енергије, гаса и воде

487

Грађевинарство

578

Трговина на велико и мало, оправка

1.828

Хотели и ресторани

129

Саобраћај, складиштење и везе

719

Финансијско посредовање

140

Послови са некретнинама, изнајмљивање

278

Државна управа и социјално осигурање

444

7
Образовање

1.172

Здравствени и социјални рад

1.755

Друге комуналне, друштвене и личне услуге

378

Приватна домаћинства са запосленим лицима

0

Екстериторијалне организације и тела

0

УКУПНО У СВИМ ОБЛИЦИМА ДЕЛАТНОСТИ
ПРИВАТНИ ПРЕДУЗЕТНИЦИ И ЗАПОСЛЕНИ КОД ЊИХ
УКУПНО

од тога
жене

10.431

4.970

4.063

1.939

14.494

6.909

Извор: Национална служба за запошљавање, Филијала Лозница

ПРОСЕЧНЕ ЗАРАДЕ
Табела 6. Упоредни преглед просечних зарада по запосленом по годинама.
2002
(€)*

2003
(€)**

2004
(€)***

Просечна бруто зарада у Граду
109
138
164
Просечна бруто зарада у округу
161
198
231
Просечна бруто зарада у Србији
219
255
283
Просечна нето зарада у Граду
76
95
113
Просечна нето зарада у округу
112
137
159
Просечна нето зарада у Србији
152
177
194
* по просечном средњем курсу НБС за 2002. годину
** по просечном средњем курсу НБС за 2003. годину
*** по просечном средњем курсу НБС за 2004. годину
**** по просечном средњем курсу НБС за 2005. годину
***** по просечном средњем курсу НБС за 2006. годину
****** по просечном средњем курсу НБС за 2007. годину
******* по просечном средњем курсу НБС за 2008. годину
******** по просечном средњем курсу НБС за 2009. годину

2005
(€)***
*
170
249
308
116
170
210

2006
(€)****
*
224
309
377
153
211
258

2007
(€)*****
*
340
403
491
245
290
351

2008
(€)******
*
367
436
517
264
313
371

2009
(€) *******
*

323
367
448
233
264
322
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УКУПАН ОБИМ ПРОИЗВОДЊЕ
Графикон бр. 1 Структура народног дохотка у Граду Лозници 2004. године, према делатности
Прерађивачка
инд.
15%

Пољопр., лов,
шумар. и
водопр.
34%

Снабд. ел. ен.,
гасом и водом
10%

Саобр.,
складишт. и
везе
10%

Остало
10%

Трговина на
вел. и мало,
оправка
21%

Извор: Канцеларија за локални економски развој Града Лознице

ПРЕДУЗЕЋА ПРЕМА БРОЈУ ЗАПОСЛЕНИХ
Табела 7. Величина предузећа према броју запослених, 2007.
Број предузећа

Удео у укупном броју предузећа у
општини (%)

Град

0 (самозапослени)
1-10
11-50
34
51-100
706
101-250
8
251-500
5
501-1000
3
1001-5000 запослених
преко 5000 запослених
неразврстани
УКУПНО
756
Извор: Канцеларија за локални економски развој Града Лознице

4,5
8
1,06
0,66
0,4
100

Табела бр.8 Број радника у предузећима по величини предзећа, 2008. година
Број
Запослени

Велика
966

радника у
Средња
2.176

предузећима
Мала
4.187

Удео у укупномброју радника у предузећима

Укупно
7.329

Извор: Канцеларија за локални економски развој Града Лознице

Велика
13,18 %

Средња
29,69%

Мала
57,13%

Укупно
100
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ПОСЛОВНО ОКРУЖЕЊЕ И КРЕТАЊЕ ПРИВРЕДНЕ СТРУКТУРЕ
РАЗВОЈ ПРЕДУЗЕТНИШТВА
Економски раст захтева инвестиције, слободну конкуренцију и отворено тржиште.
Циљ Града Лознице је да кроз транспарентан и инвестиционо "пријатељски" оквир створи
такве услове у којима инвеститор може да сагледа све могућности и ризике средњорочних и
дугорочних инвестиционих одлука. Град Лозница је то манифестовао многим активностима
као што је формирање Канцеларије за локални економски развој која је увек на услузи
предузетницима а такође, своје стратешко опредељење је формулисао доношењем
стратешких аката и то Стратегијом развоја општине Лозница (''Службени лист општине
Лозница'', бр. 9/06) и Акционог плана за локални економски развој (''Службени лист општине
Лозница'', бр. 9/06). Град Лозница уназад неколико година издваја средства у буџету за
финансирање будућих предузетника у облику кредита са повољном каматном стопом за
отварање нових радњи и предузећа као и за развој пољопривреде. Такође, Град Лозница је
формирао индустријску зону чији је један део већ инфраструктурно опремљен и на којој је
већ остварена једна гринфилд инвестиција.
Град Лозница је добила Сертификат о повољном пословном окружењу од Националне
алијансе за локални економски развој (НАЛЕД) који представља резултат свих активности
које су се спроводиле у градској управи од 2005. године. Пут до сертификата огледао се у
испуњавању 12 услова, међу којима су организациони капацитети, квалитет услуга,
постојање стратешких докумената.
Повољна пословна клима значи да град има: ГУП, просторни план, стратешка
документа, планове детаљне регулације, инвестиционе локације са изграђеном
инфраструктуром, реализацију пројеката у свим областима развоја једне локалне заједнице,
ефикасну администарцију као логистику инвеститорима, сарадњу са приватним сектором,
интензивну комуникацију са институцијама на локалном и централном нивоу, пројекте са
донаторима, интензиван маркетинг, стручне тимове. Све што је урађено је допринело да Град
Лозница постане значајан центар развоја у Србији. То значи да се очекују нове инвестиције у
будућности.
Развој предузетништва подстицала је и Национална служба за запошљавање (НСЗ)
кроз њену филијалу у Граду Лозница и то не само финансијском, већ и нефинансијском
подршком, на чему су били ангажовани Пословни центри као организационе јединице у
саставу НСЗ. Тродневни семинари, као вид нефинансијске подршке првенствено лицима која
намеравају да започну сопствени посао, "Пут до успешног предузетника", а који је уједно и
услов за добијање средстава за самозапошљавање, завршило је у 2009. години 212 лица.
Средства за самозапошљавање, у циљу оснивања привредних друштава, радњи и других
облика предузетништва добило је у 2009. години 74 незапослена лица. Такође, програмом
отварања нових радних места запослено је 125 незапослених лица а на два сајма запољавања
(пролећни и јесењи) током 2009. год. као месту сусретања понуде и тражње за радном снагом
било је присутно 1.115 незапослених лица (од тога 615 жена) и 59 послодаваца. Од укупног
броја учесника сајмова запослило се 170 лица (15% присутних). Потпуни ефекти са јесењег
сајма запошљавања се још увек очекују јер се прате 6 месеци након одржавања сајма.
ПРИВАТИЗАЦИЈА
Према подацима Регионалне привредне коморе Ваљево на територији Града Лозница
путем аукције је продато 14 предизећа, 4 предузећа су приватизована по старом закону.
Тренутно је 12 предузећа у стечају, 3 су у ликвидацији а још два чекају на приватизацију.
Такође, од 13 предузећа хемијског предузећа “Вискоза” само су 3 приватизована а над
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преосталих 10 је отворен стечај. У Граду Лозници приватизација није дала очекиване
резултате јер су ретке фирме са новим власницима које успешно послују.

СТАЊЕ НА ТРЖИШТУ РАДА
У периоду 2006-2008. године остварена макроекономска стабилност и повољнија
микроекономска ситуација, утицале су на појаву позитивних трендова на тржишту рада, али
проблеми у области запошљавања као што су недостатак послова као последица недовољне
привредне активности и ниска запосленост у формалној економији и даље су присутни. Од
четвртог квартала 2008. године, као последица утицаја светске економске кризе, долази до
погоршања показатеља на тржишту рада. Тржиште рада у Граду Лозница као и у Републици
Србији и даље има исте карактеристике у смислу високе незапослености, ниског учешћа
запослености у приватном сектору, ниске мобилности радне снаге.
Табела 9. КРЕТАЊЕ СТОПЕ НЕЗАПОСЛЕНОСТИ У ПЕРИОДУ ОД 2006-2009

Година

стопа
незапослености
Лозница

стопа
незапослености
Република Србија

2006

43,8

28,0

2007

39,3

25,3

2008

37,1

24,0

2009

39,3

25,9

45,0
40,0
35,0
30,0
стопа незапослености
Лозница

25,0
20,0

стопа незапослености
Република Србија

15,0
10,0
5,0
0,0
2006

2007

2008

2009

Извор: Национална служба за запошљавање, Филијала Лозница
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ЗАПОШЉАВАЊЕ
Укупно запошљавање на територији Града Лознице у 2009. години је 10.392, од тога
9.051 (87,1%) је запослено са евиденције Националне службе за запошљавање.
 Запошљавање нестручних лица 4.693 (45,2%)
 Запошљавање стручних лица 5.699 (54,8%)
 Запошљавање на одређено време 7.649 (73,6%)
 Запошљавање на неодређено време 2.743 (26,4%)
Највише запослених је у следећим привредним гранама:
 Прерађивачка индустрија 4.565 (43,2%)
 Трговина на велико и мало, оправка моторних возила, моторцикала и предмета
за личну употребу у домаћинству 1.753 (16,9%)
 Грађевинарство 756 (7,3%)
Табела 10. Укупно запошљавање према стручној спреми

Извор: Национална служба за запошљавање, Филијала Лозница

СЛОБОДНА РАДНА МЕСТА
Од укупног број радних места у 2009 години 7.728
 Број слободних радних места на одређено 5.696 (73,7%)
 Број слободних радних места на неодређено 2.032 (26,3%)
 Број слободних радних места за нестручна лица 3.363 (43,5%)
 Број слободних радних места за стручна лица 4.365 (56,6%)
Највише потребе за радницима исказано је у следећим привредним гранама:
 Прерађивачка индустрија 3.264 (42,2%)
 Трговина на велико и мало, оправка моторних возила, моторцикала и
предмета за личну употребу у домаћинству 1.348 (17,4%)
 Образовање 567 (7,3%)
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Табела 11. Укупно слободних радних места

Извор: Национална служба за запошљавање, Филијала Лозница

СТРУКТУРА НЕЗАПОСЛЕНОСТИ
Табела 12. Незапослени према степену образовања, 2009.
Град
УКУПНО
11.595
I
2.495
II
580
III
4.368
IV
3.250
V
212
VI
392
VII
298
Извор: Национална служба за запошљавање, Филијала Лозница

Удео у укупном броју незапослених
(%)
100
21,52
5,00
36,67
28,02
1,84
3,38
2,57

Табела 13. Незапослени према дужини чекања, 2009.
Град
УКУПНО
До 3 месеца
Од 3 до 6 месеци
Од 6 до 9 месеци
Од 9 до 12 месеци
Од 1 до 2 године
Од 2 до 3 године
Од 3 до 5 година

11.595
1.258
883
843
879
1.914
920
1.480

Удео у укупном броју
незапослених (%)
100
10,85
7,61
7,27
7,58
16,50
7,96
12,76
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Од 5 до 8 година
1.650
Од 8 до 10 година
428
Преко 10 година
1.335
Извор: Национална служба за запошљавање, Филијала Лозница

14,27
3,69
11,51

Структура незапослености
Старосна структура незапослених лица, посматрана у периоду 2009. године показује да
највеће учешће у структури незапослених, према годинама старости, имају незапослена лица
25-34 године, а затим лица 35-44 године.
Табела 14. Незапослени према старосној структури, 2009.
Број година

Град

УКУПНО
11.595
15-19 година
399
20-24 године
1.219
25-29 година
1.187
30-34 године
1.398
35-39 година
1.437
40-44 године
1.507
45-49 година
1.660
50-54 године
1.513
55-59 година
1.007
60-64године
268
Извор: Национална служба за запошљавање, Филијала Лозница

Удео у укупном броју
незапослених (%)
100
3,44
10,51
10,24
12,06
12,39
12,99
14,32
13,05
8,68
2,32

Незапосленост жена
Незапосленост жена у Граду Лозница израженија је од незапослености мушкараца. Од
укупног броја незапослених на дан 31.12.2009. године 51,84% лица на евиденцији чине жене.
Незапосленост лица са инвалидитетом
Проблем запошљавања лица са инвалидитеом Влада Републике Србије, поред
финансијских подстицаја покушава да проблем њиховог запошљавања реши и законским
прописима којима би обавезала послодавце да интензивније запошљавају наведена лица.У
том смислу је и усвојен Закон о професионалној рехабилитацији и запошљавању особа са
инвалидитетом (''Службени гласник РС'', бр. 36/09). Удео наведених лица у укупном броју
незапослених у Граду Лозница је 2,76%.
Табела 15. НЕЗАПОСЛЕНИ СА ИНВАЛИДИТЕТОМ (стање 31.12.2009)
Категорија

УКУПНО
Укупно

Ратни војни
инвалиди
Војни мирнодопски
инвалиди
Инвалиди рада
Категорисана
омладина
Остали
категорисани
инвалиди
Цивилне жртве рата

Жене

54

2

8

0

116

31

82

33

9

3

2

0

14
Остали
некатегорисани
инвалиди
Укупан број лица са
инвалидитетом

49

17

320

86

Извор: Национална служба за запошљавање, Филијала Лозница

ПОЛИТИКА ЗАПОШЉАВАЊА ГРАДА ЛОЗНИЦЕ У 2010. ГОДИНИ
Град Лозница је за 2010. годину предвидео реализацију пограма на побољшању
услова за запошљавање младих и смањивање њихове незапослености, на укључивању теже
запошљивих категорија незапослених лица а посебно лица са инвалидитетом у свет рада као
и подршка отварању нових радних места.
ПОДСТИЦАЊЕ ЗАПОШЉАВАЊА МЛАДИХ
Велики изазов за Републику Србију а такође и за Град Лозницу представља
запошљавање младих, чија је укупна стопа незапослености једна од највећих у Европи.
Анализа незапослености младих показује да је за успешно решавање овог проблема
неопходно успостављање широког консензуса актера на тржишту рада о ефикасним мерама
циљано оријентисаним на потребе младих и стварање могућности за њихово продуктивно
запослење. Зато је неопходно успоставити јединствену политику запошљавања младих у
смислу обезбеђивања синергијског деловања различитих субјеката за ову област и
константно радити на стварању једнаких могућности на образовање, запошљавање и
пристојан рад за младе. Тиме ће бити обезбеђен ефикасан прелазак са школовања на рад.
Посебан проблем представља прелазак младих из школе у свет рада и ЛАПЗ том проблему
посвећује посебну пажњу, у смислу пружања конкретне подршке и праћења индикатора
запошљавања младих. Подстицаће се организовање стручне праксе односно стицања радног
искуства и припреме за запошљавање. Посебно ће се предузимати одговарајуће мере у
сарадњи са Националном службом за запошљавање за оне младе који рано напуштају
школовање и чији је ниво квалификација низак, са циљем да додатним образовањем а
нарочито тренинзима и обукама превазиђу недостатак и подигну ниво својих компетенција.
Информисањем, каријерним вођењем и саветовањем, креирањем мера активне политике
запошљавања према индивидуалним знањима и вештинама и укључивањем младих у оне
мере активне политике које ће дати најбоље резултате на тржишту рада (индивидуалан
приступ), подстицаће се запошљавање младих. Унапређивањем социјалног дијалога
промовисаће се и унапређивати флексибилни облици рада и право младих на пристојан рад,
што ће уједно допринети и сузбијању сиве економије.
Град Лозница је препознао проблеме са којима се млади сусрећу у области рада а то је
пре свега недостатак радног искустава тако да локална самоуправа од 2004. год. стално
финансира програм радног ангажовања приправника-волонтера. Износ средстава се из
године у годину повећавао.Такође да би локална смоуправа ближе сазнала потребе младих
формирана је, уз сардњу са надлежним министарством, Канцеларија за младе која је
основана 04. јула 2007. године. У Лозници има 20.000 младих између 12 и 27 година.
На основу истраживања ИРД - а основни проблеми су:
-

Незапосленост
Деликвенција и криминал
Наркоманија и алкохолизам
Недостатак културних и спортских дешавања
Немогућност додатног образовања
Недостатак подршке
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ЦИЉЕВИ КАНЦЕЛАРИЈЕ:
- Афирмација младих и њихово укључивање у изградњи друштва
- Подизање безбедности у школама
- Едукација и оспособљавање
(превенција болести зависности и очување репродуктивног здравља)
- Укључивање младих у културни и спортски живот Града
- Организовање семинара и радионице
- Пружање подршке иницијативама и пројектима младих
Канцеларија за младе је до сада са успехом остварила читав низ пројеката за младе од
екологије до одласка младих у Сједињене Америчке Државе.

СТВАРАЊЕ УСЛОВА ЗА СОЦИЈАЛНУ ИНКЛУЗИЈУ И ЗАПОШЉАВАЊЕ ОСОБА
СА ИНВАЛИДИТЕТОМ
Питање социјалне интеграције особа са инвалидитетом односи се на све сфере
друштвеног живота, укључујући и тржиште рада. ЛАПЗ предвиђа програм усмерен на
стварање услова за укључивање на тржиште рада и конкурентни наступ особа са
инвалидитетом. Законом о професионалној рехабилитацији и запошљавању особа са
инвалидитетом установљен је правни оквир као основа за ефикасније и квалитетније
укључивање особа са инвалидитетом на отворено тржиште рада, уз примену квоте, процену
радне способности, могућности запослења и утврђивање статуса, ширење мреже давалаца
услуга мера и активности професионалне рехабилитације, јачање капацитета, компетенција и
улога предузећа за професионалну рехабилитацију и запошљавање особа са инвалидитетом
као посебног облика запошљавања.
Поред јачања капацитета носилаца и давалаца услуга професионалне рехабилитације и
запошљавања особа са инвалидитетом и послодаваца који запошљавају особе са
инвалидитетом, неопходна је и сензибилизација друштва о правима, могућностима и значају
радносоцијалне интеграције особа са инвалидитетом.

ЛОКАЛНИ САВЕТ ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ
Доношењем Закона о запошљавању и осигурању за случај незапослености, 2003. год.
створена је могућност да се формирају локални савети за запошљавање (даље: ЛСЗ) који би
са укључивањем социјалних партнера, утицали да се кроз доношење програма активне
политике запошљавања на локалном нивоу смањи стопа незапослености. Град Лозница је
препознао неопходност формирања ЛСЗ-а што је и довело до скупштинске одлуке о његовом
формирању у марту 2006год.ЛСЗ чини 10 чланова од којих су 3 члана из Града Лознице, 2
члана су из Националне службе за запошљавање – Филијала Лозница, 3 члана су
предтавници репрезантативних синдиката, 1 члан представља Опште удружење
предузетника и 1 члан је представник Привредне коморе Ваљево-одељење у Лозници. Од
свог формирања ЛСЗ је предузео низ активности за смањење незапослености у Граду
Лозница а то се превасходно односи на доношење Програма активне политике запошљавања
за сваку годину.
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ПРОГРАМ И МЕРЕ АКТИВНЕ ПОЛИТИКЕ ЗАПОШЉАВАЊА
ЗА 2010. ГОДИНУ ЗА ГРАД ЛОЗНИЦА
1. Програм приправника-волонтера;
2. Обуке послодаваца
3. Програм самозапошљавања

1. ПРОГРАМ ПРИПРАВНИКА-ВОЛОНТЕРА
НАМЕНА:
Програм је намењен незапосленим лицима са високом, вишом и средњом стручном
спремом, која се волонтерски ангажују у својству приправника, кроз оспособљавање за
самосталан рад у струци, стицањем нових знања и вештина са циљем полагања
приправничког или стручног испита, без заснивања радног односа.
Програм је намењен и послодавцима који су спремни да обезбеде услове да се
незапослена лица кроз волонтерско ангажовање оспособе за полагање приправничког или
стручног испита.

ЦИЉЕВИ:
Да приправници положе приправнички или стручни испит и тиме стекну услов за
самостално обављање послова.

ЦИЉНЕ ГРУПЕ:
Незапослена лица са високом, вишом и средњом стручном спремом.

КРИТЕРИЈУМИ ЗА УКЉУЧИВАЊЕ У ПРОГРАМ:
•
•
•
•
•
•

Исказане потребе послодаваца за приправницима са високом, вишом и средњом
стручном спремом;
Постојање програма оспособљавања;
Менторско вођење приправника;
Уредна исплата зарада послодаваца;
Запошљавање лица са евиденције незапослених;
Да лице које се запошљава није користило средства службе за програме
самозапошљавања, новог запошљавања, програме приправника, обуке за познатог
послодавца.

КАРАКТЕРИСТИКЕ:
Национална служба исплаћује новчану помоћ лицима која се волонтерски ангажују
као приправници-волонтери и та средства се рефундирају од Града Лознице.
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Средства Града Лознице којима се финансира Програм приправника-волонтера
улажу се у оспособљавање незапослених лица са високом, вишом и средњом стручном
спремом за самосталан рад у струци полагањем приправничког или стручног испита. Обавеза
корисника је да са лицем које се оспособљава закључи уговор о волонтерском раду/стручном
оспособљавању.

НАЧИН И ДИНАМИКА РЕАЛИЗАЦИЈЕ ПРОГРАМА:
Програми ангажовања приправника-волонтера реализују се подношењем захтева
послодаваца Националној служби за запошљавање-Филијала Лозница под условима и
роковима који буду прописани конкурсом, објављеним том приликом.

ТРАЈАЊЕ ПРОГРАМА:
Финансијска подршка се реализује исплатом новчане помоћи незапосленом лицу у
трајању од 12 месеци за лица са високом, 9 месеци за лица са вишом и 6 месеци са средњом
стручном спремом, преко штедне књижице отворене у надлежној Пошти, где лице има
пријављену адресу становања.

СПЕЦИФИКАЦИЈА ТРОШКОВА ЗА ЛИЦА СА ВИСОКОМ СТРУЧНОМ
СПРЕМОМ
Новчана помоћ (18.000,00дин.) + пензијско и инвалидско осигурање и здравствена
заштита = 19.200,00 дин. месечно по полазнику.
Укупно потребна средства 19.200,00 Х 12 месеци = 230.400,00 дин.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Планиран број лица: 13
Укупно потребна средства за лица са високом стручном спремом (230.400,00 Х 13 )=
2.995.200,00 дин.

СПЕЦИФИКАЦИЈА ТРОШКОВА ЗА ЛИЦА СА ВИШОМ СТРУЧНОМ
СПРЕМОМ
Новчана помоћ (15.000,00дин.) + пензијско и инвалидско осигурање и здравствена
заштита = 16.200,00 дин. месечно по полазнику.
Укупно потребна средства 16.200,00 Х 9 месеци = 145.000,00 дин.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Планиран број лица: 10
Укупно потребна средства за лица са вишом стручном спремом (145.000,00 Х 10 )=
1.450.000,00 дин.
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СПЕЦИФИКАЦИЈА ТРОШКОВА ЗА ЛИЦА СА СРЕДЊОМ СТРУЧНОМ
СПРЕМОМ
Новчана помоћ (12.000,00дин.) + пензијско и инвалидско осигурање и здравствена
заштита = 13.200,00 дин. месечно по полазнику.
Укупно потребна средства 13.200,00 Х 6 месеци = 79.200,00 дин.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Планиран број лица: 45
Укупно потребна средства за лица са средњом стручном спремом (79.200,00 Х 45)=
3.564.000,00 дин.
Укупно потребна средства за лица са високом, вишом и средњом стручном спремом
износи 8.009.200,00 дин.

* НАПОМЕНА: Уплата за пензијско и инвалидско осигурање и здравствено
осигурање месечно се усклађује са висином минималне зараде.
БРОЈ ЛИЦА КОЈА ЋЕ БИТИ ОБУХВАЋЕНА ПРОГРАМОМ --------------------- 68 ЛИЦА

ОЧЕКИВАЊЕ ОД ПРОГРАМА:
Да се лица оспособе за самосталан рад у струци и да се створе услови за запошљавање
незапослених лица и задржавања у радном односу на неодређено време.

ИНДИКАТОРИ РЕАЛИЗАЦИЈЕ ПРОГРАМА:
Доказана оспособљеност кроз самосталан рад у струци кроз положен стручни испит
или приправнички испит и запошљавање по истеку волонтерског рада.

ИЗВОЂАЧИ:
Лица на оспособљавању и њихови ментори.

2.ОБУКА ПРЕДУЗЕТНИКА

НАМЕНА:
Програм је намењен члановима Општег удружења предузетника из Лознице.

ЦИЉЕВИ:
Унапређење компенција предузетника у вођењу сопственог бизниса.
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КРИТЕРИЈУМИ ЗА УКЉУЧИВАЊЕ У ПРОГРАМ:
•
•

да је предузетник члан Општег удружења предузетника из Лознице;
да се пријавио за обуку;

КАРАКТЕРИСТИКЕ:
Национална служба за запошљавање, Филијала Лозница обезбедила би извођаче
обука и из различитих области, зависно од заинтересованости предузетника.
Обука би се спровела у складу са програмима извођача.

НАЧИН И ДИНАМИКА РЕАЛИЗАЦИЈЕ ПРОГРАМА:
Програм обуке би се реализовао у више термина али најдуже до краја 2010. године.
Обука се реализује подношењем захтева Општем удружењу предузетника из Лознице под
условима и роковима који буду прописани конкурсом, објављеним том приликом.

ТРАЈАЊЕ ПРОГРАМА:
Обука би се спровела до краја 2010. године. Трошкови обуке су 2.000.000 динара а
обухватила би око 500 предузетника.

ОЧЕКИВАЊЕ ОД ПРОГРАМА:
Успех и опстанак на тржишту малих и средњих предузећа и предузетника.

3. ПРОГРАМ САМОЗАПОШЉАВАЊА

НАМЕНА:
Програм је намењен незапосленим лицима са евиденције Националне службе за
запошљавање која планирају покретање сопственог бизниса.

ЦИЉЕВИ:
Подстицај развоју предузетништва кроз пораст новоформираних радњи и предузећа,
што истовремено води према остваривању најважнијег циља – порасту запослености.

КРИТЕРИЈУМИ ЗА УКЉУЧИВАЊЕ У ПРОГРАМ:
•
•
•

да је пословни програм (бизнис план) економски оправдан и да обезбеђује повећање
запослености;
да је лице завршило инструктивну обуку за самозапошљавање;
да је пословни програм у области производње, услужног занатства или туризма;
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•

да лице које подноси захтев није користило средства по програму самозапошљавања у
предходних 5 година или није реализовало уговорну обавезу по неком од предходних
програма.

КАРАКТЕРИСТИКЕ:
Национална служба за запошљавање исплаћује у једнократном износу субвенцију по
програму самозапошљавања лицу које достави доказе о регистрацији радње (предузећа) и
наведена средства се рефундирају од Града Лознице.
Наведена средства су бесповратна ако регистровану делатност обавља најмање 1
годину од дана оснивања.
Контролу плаћених пореза и доприноса врши Национална служба. Такође, корисник
субвенције дужан је да на захтев Националне службе доставља неопходну документацију на
увид.
Сви наведени поступци ближе су регулисани Правилником о критеријумима и начину
спровођења мера активне политике запошљавања (''Сл. гласник РС'', бр. 7/10).

НАЧИН И ДИНАМИКА РЕАЛИЗАЦИЈЕ ПРОГРАМА:
Програм самозапошљавања реализује се подношењем захтева у Филијали Лозница у
њеном Пословном центру под условима и роковима који буду прописани конкурсом,
објављеним том приликом.

ТРАЈАЊЕ ПРОГРАМА:
Субвенција за учешће у финансирању програма самозапошљавања исплаћује се у
једнократном износу од 160.000 динара за 20 незапослених лица током 2010. године што
укупно износи 3.200.000 динара.

ОЧЕКИВАЊЕ ОД ПРОГРАМА:
Успех и опстанак на тржишту малих и средњих предузећа и предузетника који
истовремено води остварењу кључног циља овог програма, порасту запослености.

ПРЕГЛЕД УКУПНИХ ТРОШКОВА
Р.
Бр.
1.
2.
3.

НАЗИВ ПРОГРАМА

УКУПАН ИЗНОС

Програм приправника-волонтера
Обуке
Програм самозапошљавања
УКУПНО:

8.009.200,00
2.000.000,00
3.200.000,00
13.209.200,00

Град Лозница је у буџету за 2010. год. издвојио 6.450.000 динара за Програм активне
политике запошљавања (са износом од 5.409.000 динара расположивих за ову годину јер је
преостали износ средстава потребан за завршетак Програма активне политике запошљавања
за 2009. годину) и 2.000.000 за потребе Општег удружења предузетника из Лознице.
С обзиром да недостају средства у износу од 5.800.200 динара, Град Лозница планира
да поднесе захтев надлежном министарству за додатно учешће у финансирању наведеног
програма сходно Националном акционом плану запошљавања за 2010. годину.

