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На основу члана 50. Статута општине Врбас («Службени лист општине Врбас»,
број 3/2002, 5/2002, 10/2004, 11/2008. и 21/2009), члана 41. Закона о запошљавању и
осигурању за случај незапослености («Службени гласник Републике Србије», број
36/2009) и закључка Локалног савета за запошљавање за територију општине Врбас
број 06.2-593/2010-II/02-2 од 29. априла 2010. године, Председник општине Врбас,
доноси
AKЦИОНИ ПЛАН ЗАПОШЉАВАЊА ОПШТИНЕ ВРБАС ЗА 2010. ГОДИНУ
Акционим планом запошљавања општине Врбас за 2010. годину /у даљем
тексту: Акциони план/ утврђују се приоритети и мере за унапређење запослености и
смањење незапослености на територији општине Врбас.
Правни основ за доношење Акционог плана је одредба 41. став 1. Закона о
запошљавању и осигурању за случај незапослености, којом је утврђено да надлежни
орган локалне самоуправе може по прибављеном мишљењу Локалног савета за
запошљавање усвојити Локални акциони план запошљавања.
Чланом 60. истог Закона утврђена је могућност да локална самоуправа која у
оквиру свог Локалног акционог плана запошљавања обезбеђује више од половине
средстава потребних за финансирање одређеног програма, или за мере активне
политике запошљавања може поднети захтев Министарству за учешће у
финансирању предвиђених програма и мере.
Услов за одобрење суфинансирања програма или мера активне политике
запошљавања је да локална самоуправа или формиран Локални савет за
запошљавање, донесе Локални акциони план запошљавања, којим је обезбеђено
више од половине потребних средстава за финансирање одређеног програма или
мере, и усклађене програме и мере са приоритетима и циљевима Локалног и
економског развоја и локалног тржишта рада.
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Акциони план садржи све елементе предвиђене чланом 39. Закона о
запошљавању и осигурању за случај незапослености:
-

макроекономски оквир за стварање и примену политике запошљавања,
стање и токове на тржишту рада за наредну годину,
циљеве и приоритете политике запошљавања,
приограме и мере активне политике запошљавања, са одговорностима за
њихово провођење и потребним средствима,
финансијски оквир за политику запошљавања и изворе финансирања,
носиоце послова реализације Акционог плана,
категорије теже запосливих лица који имају приоритет у укључивању у мере
активне политике запошљавања,
индикаторе успешности реализације програма и мера и
друге елементе.

Акционим планом се утврђују приоритети активне политике запошљавања за
2010.годину и то су:
- установљавање мера за смањење незапослености,
- спровођење стручног усавршавања и стицања додатних знања ради
укслађивања понуде и потражње радне снаге на тржишту рада,
- подстицање запошљавања теже запошљивих група незапослених лица кроз
јавне радове,
- реализовање програма стручног оспособљавања младих који први пут
заснивају радни однос и
- унапређење социјалног дијалога на територији општине Врбас.
Успешно остваривање Акционог плана и предвиђених приоритета и мера
подразумева активно учешће и сарадњу свих институција и социјалних партнера. Из
тог разлога поред општине Врбас и Локалног савета за запошљавање и изради
Акционог плана учествовали су:
-

Национална служба за запошљавање – Служба Врбас,
Савез самосталних синдиката општине Врбас,
Удружени грански синдикати „Независност“.

I КРАТАК ОПИС ЛОКАЛНЕ ЕКОНОМСКЕ СИТУАЦИЈЕ
Опис локалне економске ситуације изложиће се кроз анализу кључних области
привреде наше општине а које су образложене у Стратегији привредног развоја
општине Врбас од 2010. ДО 2014. године.
II СТАЊЕ НА ТРЖИШТУ РАДА У ОПШТИНИ ВРБАС
Организациона јединица Националне службе за запошљавање – Служба
Врбас је јавни сервис који пружа услуге незапосленим лицима и послодавцима у
нашој општини. Особље службе је оспособљено за нове моделе рада што
подразумева добијање додатних обука и тренинга у области рада са клијентима.
Већина запослених поседује високу стручну спрему.
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На евиденцији незапослених укупан број је у дужем временском интервалу
између 7.500 до 8.000 незапослених лица.
Најугроженије групе незапослених лица су особе са инвалидитетом, Роми,
корисници социјалних давања као и лица старија од 50 година.
Послодавци на територији општине су исказивали потребу за радницима који
поседују потребне додатне вештине за:
- практична знања у производним занимањима што указује на неадекватност
образовног система изражен кроз недостатак практичних знања која се
стичу током формалног образовања,
- основни ниво познвања рада на рачунарима што се посебно уочава код
незапослених лица старијих од 35 година живота,
- виши ниво знања страних језика посебно енглеског,
- потом поседовање сертификата као што су атест за завариваче,
сертификат за овлашћене књиговође, сертификат за обвлашћене ревизоре,
испит из безбедности и здравља на раду, као и испит за ношење ватреног
оружја, сертификат за овлашћене мењаче као и
- поседовање знања и вештина у пружању занатских услуга.
Дефицитарна занимања су занатска занимања у области прехрамбене
индустрије
и преко тога професори енглеског језика, математике, хемије,
пољопривредни инжењери одређених смерова /заштита биља,/ олигорфренолози,
прихолози.
Суфицитарна занимања су: матуранти гимназије, економски техничари,
пољопривредни техничари, економисти са завршеним VI степеном стручне спреме,
те произвођачи прехрамбених производа.
У току 2009. године из буџета оптшине Врбас одвојено је 3 милиона динара за
запошљавање 20 лица и то: 10 лица по „програму новог запошљавања“ и „10 лица по
програму приправника“.
Сама Служба у оквиру њеног програма организовала је обуке за стицање
знања и вештина у занимању герентодомаћице, занимањима помоћног кувара као и
познавање рада на рачунару и програму тзв. Аутокеда.
III ЦИЉЕВИ И ЗАДАЦИ ПОЛИТИКЕ ЗАПОШЉАВАЊА НА ТЕРИТОРИЈИ
ОПШТИНЕ ВРБАС
Циљеви политике запошљавања на територији општине Врбас за 2010. годину
су:
-

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,
подстицај послодавцима да запошљавају незапослена лица,
унапређење социјалног дијалога и јачање улоге социјалних партнера,
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-

сарадња са образовним институцијама у циљу усклађивања са потребама
тржишта рада,
подстицање теже запошљивих лица у запошљавању,
борба против дискриминације посебно погођених група приликом
запошљавања /старијих од 50 година, самохраних мајки и осталих
маргиналних група/,
промоција и организовање јавних радова,
отварање нових радних места и подстицање предузетништва и
самозапошљавања.

IV МЕРЕ АКТИВНЕ ПОЛИТИКЕ ОПШТИНЕ ВРБАС ЗА 2010. ГОДИНУ
Мере активне политике запошљавања реализује општина Врбас и Локални
савет запошљавања у сарадњи са Националном службом за запошљавање - Служба
Врбас.
Акционим планом за 2010. годину предвиђене су следеће мере:
1. подстицање запошљавања лица старијих од педесет ( 50 ) година,
2. програми додатне обуке и образовања ради стицања додатних знања и
вештина за послове радног места и за тржиште рада,
3. организовање јавних радова
од интереса за општину Врбас ради
запошљавања теже запошљивих категорија незапослених лица,
4. организовање и учествовање на сајмовима запошљавања и
5. ново запошљавање кроз давање субвенције послодавцима за отварање
нових радних места.
За реализацију мера активне политике запошљавања из Акционог плана
средства су планирана Одлуком о буџету оптшине Врбас за 2010. годину у укупном
износу од 4.000.000 динара.
Предлог распореда средстава за реализацију мера активне политике
запошљавања општине за 2010. годину су:
- финансирање запошљавања лица старијих од педесет ( 50 ) година 2.000.000
динара,
- додатна обука и образовање 500.000 динара,
- сајмови запошљавања 100.000 динара,
- ново запошљавање 1.400.000 динара,
Укупна средства 4.000.000 динара.
V НАДЛЕЖНОСТИ
Мере предвиђене акционим планом реализоваће Локални савет запошљавања
у сарадњи са Националном службом за запошљавање - Служба Врбас са надзором
Одељења за привреду Општинске управе Врбас.
Одељење за привреду је у обавези да о спровођењу Акционог плана Извештај
достави председнику Општине Врбас и Оптшинском већу општине Врбас.

Број: 3. Страна 96. Службени лист општине Врбас, 19. мај 2010. године__________________
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