ЛОКАЛНИ АКЦИОНИ ПЛАН ЗАПОШЉАВАЊА ЗА 2016. ГОДИНУ У ГРАДУ
ЛОЗНИЦА
УВОД
Правни основ за утврђивање Локалног акционог плана запошљавања за 2016. годину града
Лознице (у даљем тексту: ЛАПЗ), представља члан 41. Закона о запошљавању и осигурању за
случај незапослености („Службени гласник РС”, бр. 36/09, 88/10 и 38/15, у даљем тексту: закон),
којим је дефинисано спровођење активне политике запошљавања, односно Национални акциони
план запошљавања за 2016. годину („Службени гласник РС”, број 82/2015, у даљем тексту: НАПЗ) из
кога проистиче обавеза доношења ЛАПЗ‐а на годишњем нивоу.
ЛАПЗ представља основни инструмент спровођења активне политике запошљавања у 2016.
години, којим Локални савет за запошљавање дефинише циљеве и приоритете, односно утврђује
програме и мере политике запошљавања који ће се реализовати у току 2016. године на подручју
града Лознице, како би се допринело остваривању стратешког циља политике запошљавања до
2020. године, постављеног Националном стратегијом запошљавања за период 2011‐2020. године
(„Службени гласник РС”, број 37/11).
ЛАПЗ уважава смернице и препоруке европске политике запошљавања, показатеље стања
на тржишту рада Републике Србије, текуће реформске процесе и идентификоване кључне изазове
и препреке на странама тражње за радом и понуде рада.
НАПЗ су утврђени приоритети политике запошљавања у 2016. години :
I ‐ Побољшање услова на тржишту рада и унапређење институција тржишта рада,
II ‐ Подстицање запошљавања и укључивања теже запошљивих лица на тржиште рада и
подршку регионалној и локалној политици запошљавања,
III ‐ Унапређење квалитета радне снаге и улагање у људски капитал.
ЛАПЗ града Лознице доприноси остваривању општег циља Националне стратегије
запошљавања који гласи : повећање запослености.
ЛАПЗ града Лознице за 2016. годину израђује Локални савет за запошљавање у сарадњи са
Националном службом за запошљавање – филијала Лозница.
При изради ЛАПЗ‐а за 2016. годину, посебна пажња је посвећена решавању специфичних
проблема који прате незапосленост у Граду. Носиоци привредног развоја Града су:
пољопривреда, трговина, грађевинска, прехрамбена индустрија и туризам, што се наводи и
Стратегијом локалног одрживог развоја Града Лозница (“Службени лист града Лозница”, бр. 2/12)
и Одлуком о усвајању ревизије стратегије локалног одрживог развоја града Лознице(„Службени
лист града Лознице бр.10/14). Ови развојни путокази аналитички су укрштани са подацима које
смо користили од :
‐Агенције за привредне регистре;
‐Института за јавно здравље Србије „др Милан Јовановић Батут“;
‐ Министарства за рад, запошљавање, борачка и социјална питања;
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‐Министарства финансија;
‐Националне службе за запошљавање;
‐Републичког геодетског завода;
‐Републичког завода за социјалну заштиту и
‐Републичког завода за статистику,
како би се на адекватан и релевантан начин дошло до одговараћујег програма мера за 2016.
годину.

АНАЛИЗА СТАЊА
Град се налази на западу Србије, на граници са Босном и Херцеговином. Град обухвата 54
насељена места, од којих су Лозница и Бања Ковиљача класификована као градска. Са површином
од 612 км2 Град заузима 0,5% територије Републике Србије. Према анализама (подаци РЗС) Град
има 77.543 становника, а што представља 1,1% укупног становништва Републике Србије. По
једном квадратном километру у просеку живи 127 становника, тако да је густина насељености
знатно виша од просека Србије, који износи 92 становника/км2.
Просечна старост становништва Града је 42 године.
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Дужина путева на територији града Лозница за 2014. годину износи 481 км. Дужина водоводне
мреже је 815 км на коју је прикључено 27100 домаћинстава. Дужина канализационе мреже је 94
км са 11 748 прикључака.
Територија града Лознице поседује 19 965 хектара територије под шумом што је око 33% укупне
територије од чега се у јавној својини налази 8299 хектара а 11665 хектара у приватном
власништву, 3 изграђена стана на 1000 становника и 37 телефонских прикључака на стотину
становника.
МИГРАЦИЈЕ
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Миграциона кретања становништа у граду Лозница бележе негативан тренд, што се првенствено
може приписати одласку младих људи у главни град или на привремени рад у иностранство.
Ипак, негативан тренд је благом опадању када се посматрају 2013. и 2014. година, што се може
приписати значајном демографском потенцијалу који град Лозница има као гранично подручје
Босне и Херцеговине односно Републике Српске као препозната дестинација за отварање малих и

средњих предузећа.
Статистика бракова бележи пораст укупног броја закључених бракова што показује оправданост
подстицајних мера које спроводи Градска управа Лознице.
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ЕКОНОМИЈА / ТРЖИШТЕ РАДА
Према подацима Националне службе за запошљавање – филијале Лозница, Републичког завода
за статистику и Статистике запослености и зарада, у Лозници је број запослених 14 290 што у
односу на број становника у процентима износи 18,4%, са просечном зарадом без пореза и
доприноса од 33 207 рсд. Број регистрованих незапослених износи 11 832, што на 1000 становника
износи 153 незапослена.
Запосленост у сивој економији
Према најновијим анализама, око 500.000 до 700.000 радника запослено је у сивој економији и
они стварају око 30% бруто домаћег производа, док у развијеним земљама тај проценат не
прелази 10%.
Рад у сивој економији у РС повезује се са ниским зарадама, сиромаштвом и угроженошћу. Од
укупног броја запослених који су испод границе сиромаштва, преко 70% их је радило у сивој
економији. Код послодаваца који послују у сивој економији највише се запошљавају на радним
местима помоћне и неквалификоване радне снаге. Стопа рада на црно код младих креће се око
55%, углавном због недостатка посла у формалној економији. Рад на црно који је распрострањен
међу младима опада са вишим старосним добом и стицањем радног искуства.
Према подацима из Привредне коморе Србије, сива економија се највише региструје у секторима
трговине, угоститељства и туризма, а нешто мање у сектору услуга и у грађевинској индустрији.
Најактивније зоне сиве економије су у великим градовима, првенствено у Београду, али и у

пограничним зонама.
Према старосној структури издваја се проценат регистрованих незапослених лица старосне доби
од 30 до 54 године са 59%, затим следе млади од 15‐29 година са уделом од 27% и старији од 55
година са 14%.
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Према истраживањима Републичког завода за статистику из 2011. године, 30 095 Лозничана је
економски активно, од чега њих 20 096 обављају занимање и 9 999 су незапослени.
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Републички завод за статистику према последњој анализи рађеној 2013. године наводи да су
укупни расходи буџетских средстава за град Лозницу за анализирану годину износили 5 590 668
000 рсд, што по глави становника износи 71 550 рсд. Највише се издвајало за здравствену заштиту
– 2 263 148 000 рсд, а потом за образовање – 1 142 082 000 рсд. Расходи за социјалну заштиту у
2013. години износили су 251 050 000 рсд.
Приходи и примања буџета локалне самоуправе по глави становника у 2013. години износили су
21 089 рсд, а расходи 20 877 рсд.
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У Лозници је закључно са 2014. годином број активних привредних друштава износио 825,
активних предузетника 2 608, а за подстицаје регионалног развоја у 2014. години издвојено је
234 265 000 рсд.
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ПОЉОПРИВРЕДА
Према подацима из 2012. године, број регистрованих пољопривредних газдинстава на подручју
града Лозница износи 9 115, који у току године остваре 8 209 радних јединица са 3 650

двоосовинских трактора.
Према евиденцији из 2012. године на територији града Лознице било је 11.347 говеда, 51.969
свиња, 24.895 оваца и 179.700 живине.
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ОБРАЗОВАЊЕ
ПРЕДШКОЛСКО ОБРАЗОВАЊЕ
Град Лозница има једну предшколску установу са 38 објеката. Број деце од 0‐3 године у
предшколском васпитању и образовању износио је према подацима из 2014. године 140, што у
анализи представља обухват деце од 6,7%. Број деце узраста од 3 године до поласка у припремни
предшколски програм у предшколском васпитању и образовању износио је 545, са обухватом од
21,2 %.
747 деце похађају припремни предшколски програм.
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Статистика бележи и пораст трошкова економске цене предшколског образовања у Лозници за
период 2012‐2013. година са 18.804 на 24.500 рсд, па се бележи раст и пуне цене коју родитељ
плаћа са 3.760 на 4.900 рсд.
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ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ
Град Лозница има 14 основних‐матичних школа са 29 подручних‐истурених одељења. Основне‐
матичне школе од првог до четвртог разреда 2014. године похађало је 2264, а од петог до осмог
разреда 2889 ђака. Подручне школе бројале су 2014. године 830 ђака од првог до четвртог
разреда и 325 виших разреда. Према статистичким подацима из 2011. године обухват деце
основним образовањем износио је 90,3%., док је за исту годину стопа завршавања основне школе
износила 88,9%. Број деце обухваћене основним образовањем за децу са сметњама у развоју у
2014. години је износио 32, док је 42 одраслих људи у истој години било обухваћено основним
образовањем.
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СРЕДЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ
Град Лозница има четири средње школе са 3 259 уписаних ђака у школској 2014. години. Стопа
одустајања од школовања у средњем образовању износи 0,7%. Број деце обухваћене средњим
образовањем за децу са сметњама у развоју је укупно 19. У 2014. години лозничку Гимназију је
похађао 264 дечака и 361 девојчица, четворогодишње стручне школе 1 194 девојчице и 988
дечака, док је трогодишње стручне школе похађало 452 ђака, 103 девојчице и 349 дечака.
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Према подацима РЗС највећи број становника града Лозница старијих од 15 година је са
средњошколским образовним профилом, мушкараца 59% а жена 48%, основно образовање
поседује 19% мушкараца и 20% жена, а више и високо образовање 11% мушкараца и 10% жена.
Без школске спреме или са непотпуним основним образовањем је 21% жена и 10% мушкараца.
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ЗДРАВСТВО
Град Лозница према евиденцији из 2014. године има 217 лекара, што је 2,8 лекара на 1000
становника.
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СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА
Републички завод за социјалну заштиту наводи да је према евиденцији за 2014. годину у
Лозници регистровано 8 310 корисника социјалне заштите, што је удео у укупној популацији од
10,7 %. У лозничком Центару за социјални рад ради 17 стручних радника, па број корисника
социјалне заштите на једног радника у Лозници износи 489.

Број хранитељских породица у граду Лозница у 2014. години је износио 68, а број деце до
17 година старости корисника услуга смештаја 53.
Лозница има и 1832 корисника социјалне помоћи што је удео у укупној популацији од 5,5%.
5 097 становника Лознице користи дечији додатак што је удео у укупној популацији од
36,5%, од тога њих 1045 користи право увећаног дечијег додатка.
Број корисника основног додатка за негу и помоћ износи 173, док увећани додатак за негу
и помоћ користи 362 лозничана.
УЧИНАК ЛАПЗ за 2015. ГОДИНИ
У 2015. години на основу сарадње и Споразума између Нациналне службе за запошљавање
и Града Лознице суфинансирани су следећи програми или мере активне политике запошљавања:
‐ јавни радови (ангажовано 243 лица у дужини трајања од 3 месеца, где је посебна пажња
посвећена санирању и отклањању последица поплава из 2014. године)
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‐ програм стручне праксе код приватног послодавца (запослено 66 лица код приватног
послодавца као што је дефинисано Националним акционим планом запошљавања за 2015.
годину са средњим, вишим и високом образовањем која се први пут стручно оспособљавају за
занимања за која су стекли одређену врсту и степен стручне спреме. Програм је спроведен и код
приватних послодаваца који су обезбедили услове да се незапослена лица кроз стручну праксу
оспособе за полагање стручног испита)
АКТИВНЕ МЕРЕ ЛАПЗ за 2016.
И поред многобројних активности усмерених ка смањењу запослености, проблем незапослености
је још увек један од највећих проблема Града. Као посебни проблеми које би требало превазићи у
циљу побољшања постојеће ситуације издвајају се:
‐ висока стопа незапослености осетљивих група (младих, старијих, ОСИ, Рома...);
‐ недовољне квалификације незапослених лица;
‐ низак ниво информатичке образованости;
‐ велики број неписмених или лица без основне школе;
‐ низак ниво активације незапослених;
‐ застарела знања и вештине, радне навике – посебно незапослених лица која су добила отказ као
вишкови;
‐ послодавци нерадо примају младе без искуства, старије и ОСИ;
‐недовољно радних места за ОСИ;
‐велики број послодаваца који не пријављују раднике – рад „на црно”.
Ради решавања ових проблема а у складу са Европском стратегијом до 2020. године,
Националном стратегијом запошљавања за период 2012–2020. године, као и Националним
акционим планом запошљавања за 2016. годину, Локалним акционим планом запошљавања у
2016. години у граду Лозници утврђују се пакети активних мера које су једнаке стратешким
правцима и приоритетима предвиђем Националном стратегијом запошљавања:
‐ јавни радови,
‐ стручна пракса,
‐ субвенција за запошљавање незапослених лица из категорије теже запошљивих
1. 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.
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: исплату накнаде за обављен посао незапосленим
лицима укљученим у јавне радове, накнаду трошкова доласка и одласка са рада незапослених
лица, накнаду трошкова спровођења јавних радова и, у случају потребе за организовањем обуке,
накнаду трошкова обуке.
У зависности од врсте и сложености послова које обухвата јавни рад, за спровођење
одређених јавних радова, може се организовати обука, по интерном програму послодавца или
програму образовне установе. По завршетку обуке лицу се издаје интерни сертификат о стеченим
компетенцијама.
У 2016. години организоваће се јавни радови у области социјалних и хуманитарних
делатности, одржавања и обнављања јавне инфраструктуре и одржавања и заштите животне
средине и природе. Право учествовања у поступку организовања јавних радова имају јавна
предузећа, привредна друштва, предузетници, задруге и удружења.
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2. Стручна пракса:
Програм стручне праксе – подразумева стицање практичних знања и вештина за самосталан рад у
струци за које је стечено одговарајуће образовање‐квалификација, без заснивања радног односа.
Програм стручне праксе реализује се код послодавца који припада приватном сектору, док се
највише до 30% укупно укључених лица у овај програм може ангажовати у јавном сектору и то
искључиво у области здравства, образовања и социјалне заштите.
Програм стручне праксе подразумева:
А) стручно оспособљавање незапослених лица за самосталан рад у струци и стицање услова за
полагање стручног испита у складу са општим односно посебним законом. Програм је намењен
незапосленим лицима без радног искуства у струци са најмање средњим образовањем.
Трајње програма утврђено је општим односно посебним законом, а НСЗ финансира програм
најдуже до 12 месеци.
Б) стицање посебних практичних знања и вештина незапосленог за рад у струци. Програм је
намењен незапосленим лицима без радног искуства у струци са најмање средњим образовањем.
Трајање програма је 6 месеци, без обзира на степен образовања.
3. Субвенције за запошљавање незапослених лица из категорије теже запошљивих
Послодавци који припадају приватном сектору, првенствено мала и средња предузећа, могу за
запошљавање незапослених лица из категорије теже запошљивих остварити субвенцију за запошљавање
на новоотвореним радним местима. Субвенција се исплаћује послодавцу у једнократном износу, међутим,
крајњи корисник субвенције је незапослено лице које се запошљава кроз ову меру.
Незапослена лица из категорије теже запошљивих на које се ова мера примењује:
‐ млади до 30 година старости,
‐ старији од 50 година,
‐ вишкови запослених,
‐ Роми,
‐ особе са инвалидитетом;
‐ радно способни корисници новчане социјалне помоћи
Висина субвенције за запошљавање незапослених лица из категорије теже запошљивих у 2016.
години, осим за особе са инвалидитетом, према степену развијености јединица локалне самоуправе
утврђеним у складу са посебним прописом Владе износи:
‐ за четврту групу (степен развијености испод 60% републичког просека) и за девастирана подручја
(степен развијености испод 50% републичког просека) ‐ 250.000,00 динара по кориснику;
‐ за трећу групу (у распону од 60% до 80% републичког просека) ‐ 200.000,00 динара по кориснику;
‐ за другу групу (у распону од 80% до 100% републичког просека) и остале јединице локалне
самоуправе ‐ 150.000,00 динара по кориснику.
Наведени износи субвенције се за особе са инвалидитетом и радно способне кориснике новчане
социјалне помоћи увећавају за 20%, тако да износе:
‐ за четврту групу (степен развијености испод 60% републичког просека) и за девастирана подручја
(степен развијености испод 50% републичког просека) ‐ 300.000,00 динара по кориснику;
‐ за трећу групу (у распону од 60% до 80% републичког просека) ‐ 240.000,00 динара по кориснику;
‐ за другу групу (у распону од 80% до 100% републичког просека) и остале јединице локалне
самоуправе ‐ 180.000,00 динара по кориснику.

ФИНАНСИРАЊЕ ЛАПЗ 2016. Лозница
Програми или мере активне политике запошљавања се суфинансирају средстима из
буџета локалне самоуправе и републичког буџета по захтеву јединица локалне самоуправе.
Такође, уколико не буде донета одлука о суфинансирању, локална самоуправа може и сама из
сопствених средстава финансирати мере предвиђене ЛАПЗ‐ом.
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Jединица локалне самоуправе, може до 29. фебруара 2016. године, преко надлежне
филијале НСЗ, поднети министарству надлежном за послове запошљавања захтев за учешће у
финансирању програма или мера активне политике запошљавања.
Услов за одобравање учешћа у финансирању програма или мера активне политике запошљавања
је да јединица локалне самоуправе има:
‐ формиран локални савет за запошљавање,
‐ донет локални акциони план запошљавања (ЛАПЗ),
‐ обезбеђено више од половине потребних средстава за финансирање одређеног програма
или мере. Изузетно, уколико се ради о неразвијеној јединици локалне самоуправе, министар
надлежан за послове запошљавања, у складу са Законом о запошљавању и осигурању за случај
незапослености („Службени гласник РС”, бр. 36/09 и 88/10) може одобрити учешће у
финансирању и кад је обезбеђено мање од половине потребних средстава;
‐ усклађене програме и мере са приоритетима и циљевима локалног економског развоја и
локалног тржишта рада.
Приоритет за учешће у финансирању програма или мера активне политике запошљавања у 2016.
години имају:
‐ захтеви поднети од стране неразвијених јединица локалне самоуправе – утврђене у
складу са посебним прописом Владе,
‐ захтеви поднети од стране јединица локалних самоуправа које су формирале локални
савет за подручје више јединица локалних самоуправа и усвојиле заједнички план запошљавања
за подручје тих јединица локалних самоуправа и
‐ захтеви поднети од стране јединица локалних самоуправа које су програме и мере
усмериле приоритетно на вишкове запослених и кориснике новчане социјалне помоћи.
Износ средстава предвиђен Буџетом града Лознице за приоритете Локалног акционог
плана запошљавања за 2016. годину у граду Лозници износи 20.100.000,00 динара, а финснијски
план ће бити реализован уз суфинансирање из буџета Републике Србије са учешћем у износу од
50%, односно још 20.100.000,00 динара.
Мере за које је у складу са Националним планом запошљавања у 2016. години
предвиђено финансирање из Републичког буџета и буџета града Лознице су:
‐ Јавни радови
‐ Стручна пракса
‐ Субвенције за запошљавање незапослених лица из категорије теже запошљивих
У складу са оствареном сарадњом са локалном самоуправом НСЗ ће започети
реализацију одобрених захтева за учешће у финансирању програма или мера активне политике
запошљавања, након преноса средстава из буџета Републике Србије и буџета јединице локалне
самоуправе.

УЛОГЕ КЉУЧНИХ ПАРТНЕРА У РАЗВОЈУ ЗАПОШЉАВАЊА
Локална самоуправа: Успостављање адекватног пословног амбијента за развој предузетништва
(поједностављење процедура, смањење локалних такси – административних и комуналних, и сл.);
прилагођавање локалних услуга у функцији бржег запошљавања (дечја забавишта и обданишта,
бољи транспорт, и сл.); развој тржишно оријентисаних програма са могућношћу запошљавања
теже запошљивихлица (израда картонске украсне амбалаже, сувенира и сл.); интеграција
политике запошљавања у све политике развоја на локалном нивоу (запошљавање на јавним
радовима у функцији еколошког развоја, помоћ старима – запошљавање геронтодомаћица, и сл.);
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уступање простора за нове иновативне програме (технолошки паркови, инкубатори, тренинг
центри, центри запрофесионалну рехабилитацију, и сл.) кao и други облици подршке за развој и
спровођење иновативних програма.
Послодавци: Друштвено одговорно пословање; креирање нових радних места; програми стицања
прве радне праксе за младе; запошљавање теже запошљивих категорија лица (старији од 45
година старости, жене, особе са инвалидитетом, приправници, и сл.); давање информација о
будућим потребама у погледу знања, вештина и способности, дефинисање стандарда занимања и
квалификација; спонзорисање пројеката из области запошљавања; учешће у менторским
програмима за будуће предузетнике; унапређење флексибилних облика рада уз адекватну
социјалну и здравствену заштиту; подршка развоју кластера; предлагање мера за запошљавање
теже запошљивих категорија и смањење рада „на црно”; саветодавна помоћ предузећима у
тешкоћама; учешћена сајмовима запошљавања; различити видови подршке за развој
иновативних програма и њихово спровођење (тренинг центри), и слично.
Синдикати: Подршка запошљавању кроз развој синдикалне свести и конструктивну подршку
процесима приватизације у погледу спровођења превентивних мера и усмеравање отпремнина
на ново запошљавање; инсистирање на законитости пословања и унапређењу квалитета понуде
послова; предлагање модела за развој образовних програма и мера активне политике
запошљавања, и слично.
Организације социјалне економије и невладине организације (НВО): Као промотери у трећем
систему могу допринети запошљавању теже запошљивих лица кроз облике стицања радног
искуства уз обуку; развој нових услуга и креирање нових радних места (нпр. спортски аниматори);
олакшање приступа на тржиште рада женама кроз услуге у домаћинству, и слично.
Образовне институције: Имају кључну улогу у развоју конкурентности радне снаге, запошљивости,
и у унапређењу предузетничких вештина и грађанског друштва оријентисаног на акције и
промене.
Привредна комора, агенције за развој малих и средњих предузећа (МСП), агенције за
регионални развој: Развој мапе ресурса; трасирање праваца развоја и пружање консултантских
услуга предузећима са вишковима и новим предузетницима.
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Приоритети
1: Јавни радови (могућност суфинансирања)
Р.бр.

1.

Назив активности

Јавни радови

Кратак опис
Програм је намењен за незапослена
лица са евиденције Филијале
Лозница у циљу запошљавања
првенствено
теже
запошљивих
незапослених лица и незапослених у
стању социјалне потребе, очувања и
унапређења радних способности
незапослених,
као
и
ради
остваривања одређеног друштвеног
интереса.

Надлежан

НСЗ и
Град Лозница

Очекивани резултати
Очување
и
унапређење радних
способности
незапослених као и
решавање
егистенцијалних
проблема социјално
угрожених лица.

Дужина
имплементације

Ресурси

До 6 месеци

НСЗ,
Град Лозница и Буџет
Републике Србије

Дужина
имплементације

Ресурси

Приоритет 2: Програм Стручна пракса (могућност суфинансирања)
Р.бр.

1.

Назив активности

Стручна пракса

Кратак опис
А)
стручно
оспособљавање
незапослених лица за самосталан
рад у струци и стицање услова за
полагање стручног испита. Програм
је намењен незапосленим лицима
без радног искуства у струци са
најмање средњим образовањем.
Трајње програма утврђено је
општим односно посебним законом,
а НСЗ финансира програм најдуже
до 12 месеци.
Б) стицање посебних практичних
знања и вештина незапосленог за
рад у струци. Програм је намењен
незапосленим лицима без радног
искуства у струци са најмање
средњим образовањем. Трајање
програма је 6 месеци, без обзира на
степен образовања.

Надлежан

Очекивани резултати
Да се незапослена
лица оспособе за
обављање послова из
делокруга свог
занимања и да
положе струћни
испит.
.

НСЗ и
Град Лозница

А) стручно
оспособљавање
незапослених
лица за
самосталан рад у
струци и стицање
услова за
полагање стручног
испита до 12
месеци
Б) стицање
посебних
практичних знања
и вештина
незапосленог за
рад у струци – 6
месеци

НСЗ,
Град Лозница и Буџет
Републике Србије
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Приоритет3: Субвенције за запошљавање незапослених лица из категорије теже запошљивих (могућност суфинансирања)
Р.бр.

1.

Назив активности

Субвенције за
запошљавање
незапослених лица из
категорије теже
запошљивих

Кратак опис
Послодавци који припадају
приватном сектору, првенствено
мала и средња предузећа, могу за
запошљавање незапослених лица
из категорије теже запошљивих
остварити субвенцију за
запошљавање на новоотвореним
радним местима. Субвенција се
исплаћује послодавцу у
једнократном износу, међутим,
крајњи корисник субвенције је
незапослено лице које се
запошљава кроз ову меру.

Надлежности

НСЗ и
Град Лозница

Очекивани
резулатати
Смањење броја
незапослених лица из
категорије теже
запошљивих.
Отварање нових
радних места као и
решавање
егистенцијалних
проблема социјално
угрожених и теже
запошљивих лица.

Дужина
имплементације

Ресурси

24 месеца

НСЗ,
Град Лозница и Буџет
Републике Србије

ПРЕДСЕДНИК ЛОКАЛНОГ
САВЕТА ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ
Ксенија Бошковић, с.р.

