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50.
На основу члана 24. став 1. тачка 6) Статута опш
тине Велика Плана („Међуопштински службени лист
општина Велика Плана и Смедеревска Паланка”, број
39/2008), члана 30. Закона о предшколском васпитању
и осигурању („Службени гласник РС”, број 18/2010 и
101/2017), а у вези са чланом 2. Правилника о кри
теријумима за утврђивање мањег, односно већег
боја деце од броја деце који се уписује у васпитну
групу(„Службени гласник РС”, број 44/2011),
Скупштина општине Велика Плана на 19. седници
одржаној 13.02.2018. године, донела је

ОДЛУКУ

О УТВРЂИВАЊУ ВЕЋЕГ БРОЈА
ДЕЦЕ У ВАСПИТНИМ ГРУПАМА
У ПРЕДШКОЛСКОЈ УСТАНОВИ
„ДЕЧЈЕ ЦАРСТВО” ВЕЛИКА ПЛАНА
Члан 1.
Утврђује се да Предшколска установа „Дечје цар
ство” у Великој Плани, може да упише до 20% већи
број деце у васпитне групе од броја који је прописан
Законом о предшколском васпитању и образовању, и
то у следећим васпитним групама деце истог узраста:
1) млађа јаслена група узраста до 1,5 године;
2) средња јаслена група узраста од 1,5 до 2 године;
3) старија јаслена група узраста од 2 до 3 године;
4) млађа васпитна група узраста од 3 до 4 године,
5) средња васпитна група узраста од 4 до 5 година;
6) старија васпитна група узраста од 4,5 до 5,5 година;
7) припремна група узраста од 5,5 до 6,5 година.
Члан 2.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у „Међопштинском службеном листу
општина Велика Плана и Смедеревска Паланка”.
Број:011-12/2018-I
У Великој Плани, 13.02.2018. године
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВЕЛИКА ПЛАНА
ПРЕДСЕДНИК
Ненад Перић

51.
На основу члана 92. Закона о буџетском систему
(„Службени гласник РС”, број 54/2009, 73/2010,
101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013,
108/2013, 142/2014, 68/2015, 103/2015, 99/2016 и
113/2017) и члана 24. став 1. тачка 2) Статута општине
Велика Плана („Међуопштински службени лист
општина Велика Плана и Смедеревска Паланка”,
број 39/2008),
Скупштина општине Велика Плана, на 19. седници
одржаној 13.02.2018. године, донео је

ОДЛУКУ

О ЕКСТЕРНОЈ РЕВИЗИЈИ
ЗАВРШНОГ РАЧУНА БУЏЕТА
ОПШТИНЕ ВЕЛИКА ПЛАНА
ЗА 2017. ГОДИНУ
Члан 1.
Овом одлуком приступа се вршењу екстерне реви
зије завршног рачуна буџета општине Велика Плана
за 2017. годину (у даљем тексту: екстерна ревизија).
Члан 2.
Екстерну ревизију из члана 1. ове одлуке, уз
сагласност Државне ревизорне институције, обавиће
лице које испуњава услове за обављање послова
ревизије финансијских извештаја прописане законом
којим се уређује речуноводство и ревизија.
Члан 3.
Избор лица из члана 2. ове одлуке извршиће се у
складу са одредбама закона којим се уређују јавне
набавке.
Поступак за избор лица из претходног става
спровешће Општинско веће општине Велика Плана,
као наручилац у складу са законом.
Члан 4.
Овлашћује се председник општине Велика Плана
да са лицем из члана 2. ове одлуке, по спроведеном
поступку јавне набавке услуге екстерне ревизије из
члана 3. ове одлуке, закључи уговор о регулисању
међусобних односа у вези са обављањем послова
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реке Велике Мораве, који ће потписати представници
ревизије завршног рачуна буџета општине Велика
градова и општина из члана 1. ове одлуке.
Плана за 2017. годину.
У име Општине Велика Плана, Протокол о сарадњи
Члан 5.
потписаће председник општине Велика Плана, Игор
Поступак из члана 3. став 2. ове одлуке обуставиће
Матковић.
се уколико је општина Велика Плана обухваћена
Члан 4.
Програмом ревизије Државне ревизорске институције
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објав
за 2018. годину.
љивања у „Међуопштинском службеном листу опш
Члан 6.
тина Велика Плана и Смедеревска Паланка”.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у „Међуопштинском службеном листу
Број: 011-14/2018-I
општина Велика Плана и Смедеревска Паланка”, а
У Великој Плани, 13.02.2018. године
примењиваће се по добијању сагласности Државне
ревизорске институције.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВЕЛИКА ПЛАНА
ПРЕДСЕДНИК
Број: 011-13/2018-I
Ненад Перић
У Великој Плани, 13. фебруара 2018. године
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВЕЛИКА ПЛАНА
ПРЕДСЕДНИК
Ненад Перић
52.
На основу члана 24. став 1. тачка 20) Статута опш
тине Велика Плана („Међуопштински службени лист
општина Велика Плана и Смедеревска Паланка”,
број 39/2008),
Скупштина општине Велика Плана, на 19. седници
одржаној 13.02.2018. године, донела је

ОДЛУКУ

О ПРИСТУПАЊУ ИНИЦИЈАТИВИ
ЗА УСПОСТАВЉАЊЕ САРАДЊЕ СА
ГРАДОВИМА И ОПШТИНАМА У
СЛИВУ ВЕЛИКЕ МОРАВЕ
Члан 1.
Општина Велика Плана приступа иницијативи
коју је покренуо Град Крагујевац, за успостављање
сарадње са градовима и општинама у сливу реке Ве
лике Мораве, и то са: градовима Јагодина и Пожаре
вац и општинама Рача, Баточина, Параћин, Свилај
нац, Жабари, Велика Плана, Смедеревска Паланка и
Петровац на Млави.
Члан 2.
Циљ овог удруживања градова и општина је садр
жан у потреби интензивирања сарадње у циљу сма
њивања заједничких ризика и брзог опоравка након
елементарних непогода и других несрећа.
Члан 3.
Сарадња ће бити успостављена потписивањем Про
токола о сарадњи са градовима и општинама у сливу

53.
На основу члана 42. став 1. тачка 13) Статута опш
тине Велика Плана („Међуопштински службени лист
општина Велика Плана и Смедеревска Паланка”,
број 39/2008) и члана 2. Одлуке о Општинском већу
(„Међуопштински службени лист општина Велика
Плана и Смедеревска Паланка”, број 41/2008 и
22/2013),
Општинско веће општине Велика Плана, на 71.
седници одржаној 25.01.2018. године, донело је

РЕШЕЊЕ

О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА
ПРАВИЛНИК О КОЕФИЦИЈЕНТИМА
ЗА ОБРАЧУН И ИСПЛАТУ ЗАРАДА
ЗАПОСЛЕНИХ У ЈУ ТУРИСТИЧКО
СПОРТСКИ ЦЕНТАР „ВЕЛИКА
ПЛАНА” ВЕЛИКА ПЛАНА
I
Даје се сагласност на Правилник о коефицијентима
за обрачун и исплату зарада запослених у Јавној
установи Туристичко спортски центар „Велика
Плана” Велика Плана, који је донео Управни одбор
Јавне установе Туристичко спортски центар „Велика
Плана” Велика Плана, број: 728 од 07.12.2017. године.
II
Ово решење објавити у „Међуопштинском служ
беном листу општина Велика Плана и Смедеревска
Паланка”.
02-12/2018-II од 25. јануара 2018. године
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ
ОПШТИНЕ ВЕЛИКА ПЛАНА
ПРЕДСЕДНИК
Игор Матковић
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54.
ће да склопе споразум о репрограму до 30.06.2018.
На основу члана 69. Закона о јавним предузећима
године.
(„Службени гласник РС”, број 15/2016) и члана 24.
Услови за потписивање споразума о репрограму
Одлуке о промени статуса Комуналне радне органи
дуга су да купац, који је до 31.12.2017 године имао
зације „Милош Митровић” у Јавно комунално пре
дуг за утрошену воду и канализацију, поднесе
дузеће „Милош Митровић” Велика Плана („Међу
захтев за закључење споразума до 30.06.2018, и да је
општински службени лист општина Велика Плана
измирио доспеле обавезе из 2018 године до закљу
и Смедеревска Паланка”, број 48/2016 – пречишћен
чења споразума.
текст),
Купац са дугом до 10.000 динара биће омогућен
Скупштина општине Велика Плана, на 19. седници
репрограм на 3 рате, од 10.001 до 40.000 динара на 6
одржаној 13.02.2018. године, донела је
рата, од 40.001 до 70.000 динара на 9 рата, од 70.001
до 100.000 динара на 12 рата, од 100.001 до 140.000
динара на 15 рата, од 140.001 до 180.000 динара на
РЕШЕЊЕ
18 рата док ће они чији су дугови 180.001,00 и више
моћи своје обавезе да измире на 24 месечне рате.
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ
Репрограм дугова уз истовремени отпис камата из
НА ОДЛУКУ НАДЗОРНОГ
предходних година важиће само за грађане.
ОДБОРА ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ
Један од услова за испуњење споразума о репрограму
ПРЕДУЗЕЋА „МИЛОШ МИТРОВИЋ”
је да купац, у периоду отплате репрограмираног дуга,
ВЕЛИКА ПЛАНА
уредно измирује текуће обавезе за воду.
У случају да купац и после упозорења не измири две
(БРОЈ 399/7 ОД 29.01.2018. ГОДИНЕ)
узастопне
рате репрограма или касни са измиривањем
I
текуће месечне обавезе, сматраће се да је споразум
Даје се сагласност на Одлуку Надзорног одбора
раскинут и извршиће се обрачун целокупног дуга са
Јавног комуналног предузећа „Милош Митровић”
обрачунатом каматом на начин који би се применио у
Велика Плана, број 399/7 од 29.01.2018. године, коју
случају да споразум није закључен.
је Надзорни одбор Јавног комуналног предузећа
„Милош Митровић” Велика Плана донео на седници
НАДЗОРНИ ОДБОР
одржаној дана 29. јануара 2018. године.
ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА “МИЛОШ
II
МИТРОВИЋ”
Саставни део овог решења је Одлука Надзорног
ВЕЛИКА ПЛАНА
одбора Јавног комуналног предузећа „Милош Митро
вић” Велика Плана, број 399/7 од 29.01.2018. године.
ПРЕДСЕДНИК Н.О.
Србислав
Љубомировић
III
Ово решење објавити у „Међуопштинском службе
ном листу општина Велика Плана и Смедеревска
55.
Паланка”.
На основу члана 61. став 3. Закона о јавним предузе
ћима („Службени гласник РС”, број 15/2016) и члана
Број: 02-39/2018-I
24. став 1. тачка 9) Статута општине Велика Плана
У Великој Плани, 13. фебруара 2018. године
(„Међуопштински службени лист општина Велика
Плана и Смедеревска Паланка”, број 39/2008),
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВЕЛИКА ПЛАНА
ПРЕДСЕДНИК
Скупштина општине Велика Плана на 19. седници
Ненад Перић
одржаној 13.02.2018. године донела је
На седници Надзорног Одбора ЈКП „Милош Мит
ровић” Велика Плана, одржаној дана 29.01.2018 год,
у просторијама ЈКП „Милош Митровић” размат
рајући 7. тачку дневног реда, а у складу са Чланом
22 Закона о јавним предузећима (Сл.гласник РС
15/2016) и члана 30. Статута Јавног предузећа , НО је
једногласно донео следећу:

ОДЛУКЕ

Потрошачи који су на дан 31.12.2017 године имали
дугове на име утрошене воде и канализације, моћи

РЕШЕЊЕ

О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА
ПРОГРАМ О ИЗМЕНИ ПРОГРАМА
ПОСЛОВАЊА ЈКП „МИЛОШ
МИТРОВИЋ” ВЕЛИКА ПЛАНА
ЗА 2018. ГОДИНУ
I
Даје се сагласност на Програм о измени Програма
пословања JКП „Милош Митровић” Велика Плана
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за 2018. годину који је усвојио Надзорни одбор
57.
ЈКП „Милош Митровић” Велика Плана на седници
На основу члана 41. Закона о запошљавању и оси
одржаној дана 5. фебруара 2018. године.
гурању за случај незапослености („Сл. гласник РС”,
бр. 36/2009, 88/2010, 38/15 и 113/2017), Националног
акционог плана запошљавања за 2018. годину („Сл.
II
гласник РС”, бр.120/2017) и члана 24. став 1 тачка 6.
Ово решење објавити у „Међуопштинском служ
Статута Општине Велика Плана („Међуопштински
беном листу општина Велика Плана и Смедеревска
службени лист општина Велика Плана и Смедеревска
Паланка”.
Паланка”, бр. 39/2008),
Скупштина општине Велика Плана, по прибављеном
Број: 02-40/2018-I
мишљењу
Локалног савета за запошљавање Општине
У Великој Плани, 13. фебруара 2018. године
Велика Плана од 01. 02. 2018. године, донела је
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВЕЛИКА ПЛАНА
ПРЕДСЕДНИК
Ненад Перић

56.
На основу члана 61. став 3. Закона о јавним предузе
ћима („Службени гласник РС”, број 15/2016) и члана
24. став 1. тачка 9) Статута општине Велика Плана
(„Међуопштински службени лист општина Велика
Плана и Смедеревска Паланка”, број 39/2008),
Скупштина општине Велика Плана донела је

РЕШЕЊЕ

О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА
ПРОГРАМ О ИЗМЕНИ ПРОГРАМА
ПОСЛОВАЊА ЈКП „МИЛОШ
МИТРОВИЋ” ВЕЛИКА ПЛАНА ЗА
2018. ГОДИНУ ЗА КОРИШЋЕЊЕ
СУБВЕНЦИЈА ИЗ БУЏЕТА
ОПШТИНЕ ВЕЛИКА ПЛАНА
I
Даје се сагласност на Програм о измени Програма
пословања ЈКП „Милош Митровић” Велика Плана
за 2018. годину за коришћење субвенција из буџета
општине Велика Плана који је усвојио Надзорни
одбор ЈКП „Милош Митровић” Велика Плана на
седници одржаној дана 5. фебруара 2018. године.
II
Ово решење објавити у „Међуопштинском службе
ном листу општина Велика Плана и Смедеревска
Паланка”.
Број: 02-41/2018-I
У Великој Плани, 13. фебруара 2018. године
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВЕЛИКА ПЛАНА
ПРЕДСЕДНИК
Ненад Перић

ЛОКАЛНИ АКЦИОНИ ПЛАН

ЗАПОШЉАВАЊА У ОПШТИНИ
ВЕЛИКА ПЛАНА ЗА 2018. ГОДИНУ
Локални акциони план запошљавања општине Ве
лика Плана за 2018. годину представља основни инс
трумент спровођења активне политике запошљавања
у 2018. години у општини Велика Плана.
Приоритети активне политике запошљавања у
2018. години првенствено су усмерени на подстицање
социјалне инклузије на тржишту рада и отварања
нових радних места. У том смислу приоритети поли
тике запошљавања у 2018. години су:
1. Поспешивање приватног предузетништва, као и
отварање нових предузетничких радњи и других
привредних субјеката.
2. Подршка отварању нових радних места, смањивање
утицаја могућих негативних економских кретања
на постојеће послове и подстицање формалног
запошљавања у приватном сектору.
3. Запошљавање и промовисање особа са посебним
потребама и лица са инвалидитетом, ангажовање
истих на спровођењу јавних радова.
4. Смањивање незапослености младих и промови
сање запошљавања младих, посебно оних који
су прилагођени смањеној могућности за запош
љавање.
5. Веће улагање у људске ресурсе побољшањем
образовања и обука у циљу усклађивања понуде и
потражње на тржишту рада.
6. Промовисање социјалне инклузије и једнаких
могућности на тржишту рада.
7. Запошљавање незапослених на извођењу јавних
радова..
8. Стицање радног искуства и укључивање незапос
лених у сферу радних обавеза.
Приоритети политике запошљавања у 2018. го
дини произашли су из реалних потреба и део су
стратешких опредељења и средњорочних циље
ва, тако да се не очекује да у потпуности буду
реализовани у 2018. години. Ипак је неопходно
започети са реализацијом активности које се на
њих односе, како би се у наредним годинама
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достигли жељени резултати.Право за запошљавање
плата у деловима јавног сектора, као и побољшања
незапослених лица са Евиденције НСЗ за добијање
међународног окружења уз унапређену конкурентску
субвенција за запошљавање незапослених лица
позицију Србије и стабилан раст извоза, задржана је
из категорије теже запошљивих имаће: млади до
пројекција привредног раста за 2018. годину од 3,5%
30 година старости,старији од 50 година,вишкови
м.г.
запослених,Роми,особе са инвалидитетом као и радно
Носиоци раста у наредној години ће бити сектори
способни корисници новчане помоћи.Приоритете при
индустрије и услуга, а очекује се да ће ова два
добијању субвенција за запошљавање имаће млади
сектора генерисати две трећине укупног раста.
до 30 година старости са нижим квалификацијама,без
Опоравак електро-енергетског сектора уз стабилно
квалификација ,млади који су имали/имају статус
висок раст прерађивачке индустрије, који је у у првих
девет месеци ове године износио 6,8%, обезбедиће
детета без родитељског старања, статус детета палих
раст укупне индустрије од око 5,5%.Пројектован
бораца у рату,жртава трговине људима и жртава
је раст услужног сектора од 2,2%. У првих девет
породичног насиља.
месеци 2017. године услужни сектор бележи раст
од 2,0%, те је реално очекивати његово убрзање
Положај општине Велика Плана
стимулисано повећањем пензија и плата у јавном
Општина Велика Плана се налази у централном
сектору. Враћање пољопривредне производње на
делу Србије и иста се пружа правцем север – југ.
просечан вишегодишњи ниво обезбедиће стопу растa
Територија општине се највећим делом налази у
пољопривреде од око 9,0%, док се код грађевинарства
долини реке Велике Мораве као и једним делом у
очекује ефектуирање започетих пројеката на убрзање
шумадијском побрђу. Седиште општине је удаљено
грађевинске активности од 4,9%. Посматрано са
90 км. од Београда. Територију општине Велика
расходне стране БДП најзначајнији извор раста биће
Плана целом дужином пресецају аутопут, државни
приватна потрошња, што је очекивано будући да је то
путеви другог реда и локални путеви. Правцем
доминантна компонента расходне стране БДП, а која
север – југ кроз општину пролази железничка пруга
ће бити стимулисана мерама фискалне релаксације.
Београд – Ниш. Целом територијом општине протиче
Пројектован је раст приватне потрошње од 2,7% чиме
река Вел. Морава. Седиште општине је место Велика
ће њен допринос укупном расту износити 2,0 п.п.
Плана са око 17 хиљада становника.
Оно што је у дугорочном смислу важније јесте улога
инвестиција као другог доминантног извора раста.
УВОД
У 2018. години очекује се убрзање инвестиционе
Позитивна привредна кретања забележена у 2016.
активности и њихов реалан раст од 5,1%, чиме ће дати
години, настављена су и током 2017. године. Међутим,
допринос укупном расту привреде од 1,0 п.п. Извоз
активирање једнократних негативних чинилаца
стабилно расте,диверзификован је и не постоје ризици
имало је за последицу успоравање активности у
његовог успоравања у средњем року. Очекујемо
појединим делатностима са значајним учешћем у
повећање извоза за 8,8% и раст увоза за 7,0% чиме
БДП и последично њихов сигнификантан негативан
ће нето извоз дати благо позитиван допринос расту.
допринос укупном привредном расту.
Раст привредне активности праћен је позитивним
Лоши временски услови с почетка године ометали
кретањима на тржишту рада, која се огледају у
производн
 е процесе у рударству и производњи елек
расту стопе запослености и просечне зараде. Према
тричне енергије али и успорили грађевинску актив
подацима Анкете о радној снази (у даљем тексту:
ност на шта су се надовезали неповољни агрометео
АРС) број запослених у првом полугодишту 2017.
ролошки услови у другом кварталу и десетковали
године, на међугодишњем нивоу је повећан за 3,8%,
приносе пољопривреде. У првом тромесечју 2017.
док је стопа незапослености смањена за 3,9 % п.п. и
године, према подацима РЗС, забележен је реалан
износила је 13,2%.
међугодишњи раст привредне активности од 1,0%, док
Раст броја запослених у овом периоду највећим
је у другом кварталу остварен међугодишњи раст од
делом био је резултат повољних кретања у секторима
1,3%. Током трећег квартала слабе негативни утицаји
индустрије и услуга.
једнократних чинилаца на електро-енергетски сектор
Такође,ефикасније деловање инспекцијских служби
и грађевинарство што резултира убрзањем привред
на сузбијању сиве економије одразило се на раст броја
не активности која по флеш процени бележи међу
формално запослених и смањење броја неформално
годишњи раст од 2,1%. На основу расположивих
запослених. Позитивна кретања на тржишту рада
макроекономских индикатора процењена стопа
потврђују и подаци из Централног регистра обавезног
реалног раста привредне активности у 2017.години
социјалног осигурања (ЦРОСО),према којима је
просечан број формално запослених у периоду
износи 2,0%.
јануар-септембар повећан за 2,9%п.п. Истовремено,
Узимајући у обзир евидентан опоравак електро-
просечна нето зарада у приватном сектору била је
енергетског сектора, историјске просеке пољоприв
за 3,6% нижа од зараде у јавном сектору, а што је у
редне производње, започете јавне радове, импулс
поређењу са 2016. годином мања разлика за 1,7 %п.п.
потрошњи који ће стићи од повећања пензија и
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Укупна просечна нето зарада повећана је реално
Сектори делатности
2017.
за 0,9% м.г.и тај раст је у потпуности био опредељен
Правна Преду
растом зарада у приватном сектору (1,5%).
лица
зетници
На основу веома позитивних резултата забележе
Пољопривреда,
шумарство
и
18
3
них на тржишту рада у периоду јануар-септембар,
рибарство
као и раста привредне активности у првом полуго
Вађење руда и камена
15
1
дишту,али и очекиваног убрзања раста БДП у другом
делу године, процењује се да ће укупна запосленост
Прерађивачка индустрија
79
225
остварити раст у 2017. години, вођен пре свега растом
Снабдевање ел.енергијом,
1
0
запослености у приватном сектору.
гасом, паром и климатизација
У наредном периоду очекује се да ће раст реалних
Снабдевање водом, управљање
4
3
нето зарада уприватном сектору пратити раст
отпадним водама и сл.
продуктивности у привреди и биће бржи него у
Грађевинарство
30
127
јавном сектору. Пројектован је раст реалних нето
Трговина на велико и мало,
123
361
зарада али спорији од реалног раста БДП, као и раст
поправка
моторних
возила
зарада у складу са растом продуктивности, што ће
Саобраћај и складиштење
26
65
утицати на смањивање јединичнихтрошкова рада и
на побољшање конкурентске позиције земље.
Услуге смештаја и исхране
13
138
Информисање и комуникације
6
32
*Извор: Упутство за припрему одлуке о буџету
Финансијске делатности и
0
10
локалне власти за 2018. годину и пројекција за 2019.
делатности осигурања
и 2020.
Пословање некретнинама
1
1
Стручне, научне, иновационе и
36
77
I ЕКОНОМСКА АКТИВНОСТ
техничке делатности
• Просечна бруто зарада
Административне и помоћне
11
24
услужне делатности
Просечна бруто зарада по запосленом на територији
Државна управа и одбрана,
0
0
општине Велика Плана за децембар 2017. године, у
обавезно соц.осигурање
износу од 54.859 РСД већа је од зараде исплаћене у
Образовање
3
6
истом месецу 2016. године за 1,05% (54.290 РСД у
Здравствена и социјална
0
23
децембру 2016. године).
заштита
Уметност; забава и рекреација
1
10
Просечне бруто зараде по запосленом
Остале услужне делатности
1
107
Просечне зараде РСД (бруто)
УКУПНО
368
1213
XII 2016. XII 2017. I-XII 2017.
Општина
54.290
54.859
52.762
Извор: Агенција за привредне регистре, 2017.
Велика Плана
Извор:Републички завод за статистику

II СТАЊЕ И ТОКОВИ НА ТРЖИШТУ РАДА

• Правна лица и предузетници

• Укупно становништво

Од 368 правних лица регистрованих на територији
општине Велика Плана у 2017. години, према пода
цима Агенције за привредне регистре, редован из
вештај о пословању за 2016. годину поднело је 311
правних лица, 6 правних лица није поднело извештај,
16 правних лица су у ликвидацији, 36 правних лица
су била неактивна у 2016. години и 43 правна лица
је у извештају исказало 0 просечан број запослених.

Према статистичким подацима Републичког завода
за статистику, а према попису из 2011. године, укупан
број становника у Општини Велика Плана је 40.902
од чега је 20.139 односно (49,23%) мушко, а 20.763
односно 50,77% женско становништво.

Број активних правних лица и радњи према секто
рима делатности у општини Велика Плана, 2017.
година

Општина
46952 48443 52114 50650 44167 40902
Велика Плана
Извор Попис становништва, 2011. год.

Број становника по пописима 1961 - 2011.година
1961.

1971.

1981.

1991.

2002.

2011.
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• Старосна структура становништва
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Удео младих у радној снази у општини Велика Плана износи 27 %, што је приближно висини процента у
Републици. Када се посматра удео радне снаге у радно способном становништву у општини Велика Плана,
процентуални износ је 78 %, a за Републику Србију 79,71%.
Становништво према старости по попису 2011. године
Укупно
Општина Велика Плана
40.902
Извор: Попис становништва, 2011. год.

15-29
година
7.422

15-64 година

Удео младих у радној снази

27.468

27%

Радни контигент и становништво старо 15 и више година,по попису 2011. године
Укупно
Општина Велика Плана
40.902
Мушко
20.139
Женско
20.763
Извор: Попис становништва, 2011. год.

15 и више
година
35.093
17.157
17.936

15-64 година

Удео радне снаге у радно
способном становништву

27.468
14.015
13.453

78%

Старосна и полна структура становништва
0-14
15-24
Укупно
5.809
4.956
Мушкарци
2.982
2.594
Жене
2.827
2.362
Извор: Попис становништва, 2011. год.

25-34
5.042
2.675
2.367

35-44
5.320
2.722
2.598

45-54
5.505
2.732
2.773

55-64
6.645
3.292
3.353

65 и више
7.625
3.142
4.483

Основни контигент и индикатори становништва , 2016.
Општина

Контигент становништва
(15-64)
(18 и више)
Општина Велика Плана
25.542
62,45%
32.370
79,14%
Извор Републички завод за статистику- Општине и региони у Републици Србији, 2017.

Просечна старост
становништва
43,90

• Образовна структура становништва
Завршена средња школа је најчешћи вид образовања (45,6 %), становништва општине Велика Плана, на другом
месту је основно образовање 26,6 %, док је 4,1 % становништва са високим образовањем. Без школске спреме је
3,1% становништва старости 15 и више година, а са непотпуним основним образовањем је 16,2% . Већа школска
спрема, средње и више образовање преовлађује код мушкараца.
Становништво старо 15 и више година према школској спреми по попису 2011.
школска спрема
без ш.с. непотпуна основно
Општина Велика Плана
Укупно
35093
1.100
Мушко
17157
200
Женско
17936
900
Извор: Попис становништва, 2011. год.

5.709
2.167
3.542

9.340
4.209
5.131

средње
15.991
9.078
6.913

образовање
више
високо
1.296
678
618

1.456
721
735

непознато
201
104
97
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• Витални догађаји
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У односу на природни прираштај на 1000 становника у Републици Србији (-5,1), у општини Велика Плана
износи -9,2.
Витални догађаји за 2016. годину
Република Србија
Број живорођених
Живорођени на 1000 становника
Број умрлих
Умрли на 1000 становника
Природни прираштај
Природни прираштај на 1000 становника

Општина Велика Плана

64.734
9,2
100.834
14,3
- 36.100
-5,1

307
7,9
666
17,1
- 359
-9,2

Извор Републички завод за статистику, Општине и региони у Републици Србији, 2016.
• Демографска кретања
Основна карактеристика данашњег демографског кретања је пад броја становника условљен привредним
кретањима деведесетих која су била дестимулативна и за последицу имали су процес исељавања радно-способног
(и фертилног) становништва, опадање стопе природног прираштаја, смањење процента радно-способног
становништва.
Процењен број становника до 2016. године

Општина Велика Плана

1991.
46.591

2011.
40.902

2016. (процена)
38.846

Извор Републички завод за статистику- Општине и региони у Републици Србији, 2017.
• Трендови на тржишту рада у општини Велика Плана
На основу годишњих података Републичког завода за статистику (РЗС), може се закључити да је укупан број
запослених лица узраста (15 и више) у 2016. години износио је 7.135 лица, што је мање у односу на 2015. годину
за 814 лица. Укупан просечан број незапослених лица узраста (15 и више), према подацима РЗС-а у 2016. години
износио је 3.131, што је за 145 лица мање у односу на 2015. годину.
Стопа активности лица узраста (15 и више) у 2016. години износила је 30,93% и смањена је у односу на 2015.
годину за 2,17%. Стопа запослености лица узраста (15 и више) у 2016. години од 21,24% је, у односу на 2015.
годину када је износила 23,4%, мања је за 2,16 процентних поена. Стопа незапослености лица узраста (15 и више)
је у 2016. години 30,1% и за 0,9 процентних поена је већа у односу на 2015. годину (29.2%).
Трендови на тржишту рада за 2013 - 2016. годину, становништво 15 и више година, годишњи просеци
Год.

2013.
2014.
2015.
2016.

Становништво
Узраста 15 година и више
1
34.480
34.168
33.895
33.590

активно
2=3+4
10.249
9.905
11.225
10.389

запослени
3
6.484
6.362
7.949
7.135

незапослени
4
3.765
3.543
3.276
3.131

Стопа
активно.
5=2/1
27,7%
29%
33,1%
30,93%

запослено.
6=3/1
18,8%
18,6%
23,4%
21,24%

Извор: Републички завод за статистику- Општине и региони у Републици Србији, 2013.- 2017.

незапослен.
7=4/2
36,7%
35,8%
29,2%
30,1%
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• Незапосленост
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Преглед броја незапослених лица на територији општине Велика Плана у периоду од 2013. до 2017. године који
су приказани у табели, показују да од 2013. године број незапослених лица опада,с тим што се незнатно повећао
број незапослених лица у 2017. години (3.294). Коришћени су подаци Националне службе за запошљавање,
децембар 2017. године.
Преглед броја незапослених лица на територији општине Велика Плана 2013 - 2017.године
Општина
Број

2013.
3.765

2014.
3.543

2015.
3.276

2016.
3.131

2017.
3.294

Извор: *Национална служба за запошљавање, стање 31.12.2017. године
Преглед просечног броја незапослених лица за општину 2013 -2017.год.
Укупно
Жене

Број
%

2013.
3.894
2.036
52,29

2014.
3.797
1.993
52,49

2015.
3.526
1.799
51,02

2016.
3.261
1.688
51,76

2017.
3.131
1.685
53,83%

Извор Национална служба за запошљавање, 2013 - 2017. година
• Старосна структура незапослених лица
Према подацима Националне службе за запошљавање, који су дати у табели, у 2017. години највећи број
незапослених лица са територије општине Велика Плана припадају старосној групи од 40 до 44 година (12,29%),
а затим следе лица старости од 50 до 54 година (12,09%) и лица од 45 до 49 година (11,97%). У поређењу са
подацима за 2016. годину проценат учешћа у незапослености старосне групе младих до 29 година се смањио као и
проценат учешћа незапослености од 30 до 49 година,док се повећао проценат учешћа у незапослености старосне
групе преко 50 година.
Незапослена лица по годинама старости
(стање на дан 31.12.2017.године)
Године старости

Учешће у незапослености у %
2016.*

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

2017.
3,35
11,58
10,83
11,42
11,88
12,38
12,48
10,73
10,23
5,13
100%

3,14
10,91
10,47
11,43
11,43
12,29
11,97
12,09
10,86
5,43
100%

Извор: Национална служба за запошљавање (31.21.2017.година)
*Стање на дан 31.12. 2016. године
• Структура незапослености према полу
Просечан број незапослених лица у општини Велика Плана у периоду од 2016. до 2017. години по подацима
Националне службе за запошљавање бележи благи пад од 2016. (број незапослених лица је износио 3.261), до
2017. године када је износио 3.131, што је за 130 мање од броја незапослених у 2016. години. Број незапослених
лица старости од 15 до 29 година, у опадању је од 2016. године, док је број незапослених лица старости преко 50
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година у благом порасту. У укупном броју незапослених лица проценат незапослених жена је у порасту. У 2017.
години проценат незапослених жена је износио 53,82%, и порастао у односу на проценат у 2016. години за 2,06
процентних поена. Проценат незапослених жена старости од 15 до 29 година у 2017. години је 55,10%, и већи је у
односу на 2016. годину када је био 49,61%. Проценат незапослених жена старости преко 50 година у посматраном
периоду од 2016. до 2017. године је у порасту. У 2016. години износио је 40,66%, а 2017. године 45,26%. Просек
незапослених лица по полу у општини Велика Плана у 2017. години је 53,82% женских становника и 46,18%
мушких.
Незапослена лица према полу и годинама старости на територији општине Велика Плана 2016 - 2017.

година
2016.
2017.

укупно
3.261
3.131

Укупно
жена
1.688
1.685

%
51,76
53,82

укупно
840
715

15-29 година
жена
412
394

%
49,05
55,10

50 и више година
укупно
жена
%
851
346
40,66
877
397
45,27

• Дужина трајања незапослености
Подаци о трајању незапослености указују да је највеће процентуално учешће имају лица која чекају на запослење
од 1 до 2 године што износи 15,72% у 2016. години, односно 15,34% у 2017. години, затим лица која чекају на
запослење од 3-5година(14,85% у 2016.години односно13,29% у 2017 години) и лица која чекају запослење до 3
месеца(13,21 у 2016.години односно 13,12% у 2017.години). Може се закључити да се незнатно смањио проценат
лица која чекају на запослење за све периоде чекања до 5 година а да се повећао за период од 5-8 година у 2017.
години за 1,73%(9,99% у 2016.години односно 11,72% у 2017.години), да се незнатно повећао проценат лица која
чекају на запослење за период од 8-10 година(4,15% у 2016.години односно 4,21% у 2017.години) као и за период
чекања преко 10 година(10,09% у 2016.години односно 11,13% у 2017.години..
Незапослена лица према дужини тражења посла
(стање на дан 31.12.2017. године)
Трајање незапослености

Учешће у незапослености у %
2016.*

до 3 месеца
3 - 6 месеци
6 - 9 месеци
9 - 12 месеци
1 - 2 године
2 - 3 године
3 - 5 година
5 - 8 година
8 - 10 година
преко 10 година

2017.
13,21
9,35
7,08
5,64
15,72
9,93
14,85
9,99
4,15
10,09
100%

13,12
9,25
6,81
5,48
15,34
9,70
13,29
11,72
4,21
11,13
100%

Извор: Национална служба за запошљавање (31.12.2017.година)
*Стање на дан 31.12. 2016. Године
• Образовна структура незапослених лица
Подаци о незапосленим лицима и њиховом образовању у 2017. години указују да је 63,94% незапослених
стручних лица. Лица без квалификација и са ниским квалификацијама чине 36,06% незапослених лица, од кога је
53,82% жена. Међу незапосленим лицима је највећи број (просечно 965 у 2017. години) са завршеним четвртим
степеном стручне спреме, што у процентима износи 30,21%, затим следе лица са првим степеном образовања у
проценту од 25,61% и са трећим степеном 25,20%.
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Незапослена лица према степену стручне спреме
стање на дан 31.12.2017.године
Образовна структура
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Број незапослених у %
2016.*

I
II
III
IV
V
VI-1
VI-2
VII-1
VII-2
VIII
Нестручни
Стручни
Укупно:

2017.
25,45
10,57
25,82
29,75
0,61
2,42
1,73
3,66
0
0
36,02
63,98
100

25,61
10,45
25,20
30,21
0,58
2,33
2,00
3,48
0
0
36,06
63,94
100

• Осетљиве групе незапослених
Подаци који се односе на незапослене који припадају категорији теже запошљивих лица, показују да је
међу незапосленима већи број жена ( 53,82% ), а затим да има највише незапослених у категорији дугорочно
незапослених лица (преко 1 године 65,87%), затим старијих од 50 година (28,38%), категорије младих до 30
година старости (24,52%).
• Запосленост
Укупан број запослених у општини Велика Плана на основу података Републичког завода за статистику, који
се односе на 2016. годину и годишњи просек је 7.135, од тога у привредним друштвима, установама, задругама
и организацијама запослено је 5.024 лица, што процентуално износи 70,41%. Број приватних предузетника и
запослених код њих је 1.685, што је изражено у процентима 23,61% и регистровани индивидуални пољопривредници
426, што је изражено у процентима 5,97%.
година
Укупно

2015.
2016.

7.949
7.135

Општина Велика Плана
Предузећа,
Приватни
установе и
Предузетници и
задруге
запослени код њих
5.854
1.653
5.024
1.685

Регистровани
пољопривредни
произвођачи
442
426

Број запослених
на 1000
становника
203
184

Извор: Републички завод за статистику, Општине и региони у Републици Србији, 2017.
• Запосленост по секторима
У општини Велика Плана је највећи број запослених (у предузећима, установама, задругама и организацијама),
по секторима делатности у 2016. години, у сектору прерађивачке индустрије 1.690 што износи (25,20%), затим
у сектору трговине на велико и мало 1.570 што износи (23,40%), следи образовање 613 што износи (9,14%),
следидржавна управа и социјално осигурање 385 (5,74%), затим грађевинарство 373 што износи (5,60%), саобраћај
и складиштење 368 (5,48%), и здравствени и социјални рад 311 што износи (4,64%) и други приказани у табели.
Коришћени су подаци Републичког завода за статистику, Општине и региони у Републици Србији, 2017. година.
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Запослени по секторима делатности 2016.
Сектори делатности
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2016.
Број Запослених
138
35
1.690
62
186
373
1.570
368
304
51
66
5
219
115
385
613
311
85
131
6.707

Пољопривреда, шумарство и водопривреда
Вађење руда и камена
Прерађивачка индустрија
Снабдевање ел.енергијом, гасом и паром
Снабдевање водом и управљање отпад. вод.
Грађевинарство
Трговина на велико и мало
Саобраћај и складиштење
Услуге смештаја и исхране
Информисање и комуникације
Финансијске делатности и делат. осигурање
Пословање некретнинама
Стручне, научне, иновац. и тех. делатности
Административне и помоћне услужне
Државна управа и социјално осигурање
Образовање
Здравствени и социјални рад
Уметност, забава и рекреација
Остале услужне делатности
Укупно

Структура %
2
0,5
25,20
0,92
2,80
5,60
23,40
5,48
4,53
0,76
0,98
0,07
3,26
1,71
5,74
9,14
4,64
1,27
1,95
100,00

Извор Републички завод за статистику, Општине и региони у Републици Србији, 2017.
• Становништво према економској активности
Активно становништво
Обавља занимање
Незапослени
Неактивно становништво

14.577
11.095
3.482
26.325

Становништво према економској активности по попису 2011.
Општина
Општина Велика Плана

Укупно
40.902

Активно становништво
Свега
Обављају занимање
14.577
11.095

Незапослени
3.482

Извор: Републички завод за статистику, Општине и региони у Републици Србији 2016.
Преглед броја незапослених лица по попису 2011.
Незапослени
Општина
Укупно
Некада радили
Траже први посао
Општина Велика Плана
3.482
2.101
Извор: Републички завод за статистику, Општине и региони у Републици Србији 2016.
Преглед броја незапослених лица по пoдацима НСЗ из 2017.

1.381
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Незапослени -Општина
Општина Велика Плана
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Укупно

Некада радили
3.294
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Траже први посао

2.229

1.065

Извор: Национална служба за запошљавање, децембар 2017.
Преглед броја економски неактивног становништва по попису 2011.
Општина Велика Плана
Деца млађа од 15 година
Пензионери
Лица са приходима од имовине
Ученици, студенти
Домаћице
Остало
Укупно

5.809
9.155
327
2.843
5.796
2.395
26.325

Извор: Републички завод за статистику, Општине и региони у Републици Србији 2016.
III SWOT анализа
S- снаге
-Постојање стратешких и планских докумената
-Постојање Савета за запошљавање
-Постојање Одсека за локални економски развој
-Постојање Канцеларије за младе
-Повољан геостратешки положај
-Постојање индустријских зона
-Добра опремљеност инфраструктуром индустр. зона
- Устаљен број предузетника
- Стални пораст броја правних лица
- Могућност развоја свих привредних делатности
- Висок удео младих у радној снази
- Висок проценат учешћа радне снаге у радно
способном становништву
- Висок удео писменог становништва
- Висок удео становништва са завршеном средњом
школом
- Значајан удео лица са високим образовањем
- Постојање програма за преквалификацију радне
снаге при НСЗ.
О -шансе
-Успешно спровођење процеса реформи у свим
сегментима друштва
-Изградња инфраструктуре потребне привреди
-Повећање производње и извоза
-Поједностављење процедуре за покретање бизниса
-Веће коришћење приступних фондова ЕУ
-Републички фондови за развој привреде и средства
општинских буџета
-Потенцијали за развој туризма
-Потенцијали за развој пољопривреде

W-слабости
-Затварање великих привредних субјеката
-Вишегодишња заступљеност истих сектора
делатности код предузетника и правних лица
- Највећи број запослених у сектору трговине
- Висока просечна старост становништва
- Највећи број незапослених је са четвртим степеном
стручне спреме
- Висока стопа незапослености
-Велики број незапослених из категорије теже
запошљивих лица
- Постојање дугорочне незапослености
- Велики проценат незапослених лица од 50-54 година
- Велики број незапослених жена од 15-29 година и 50
и више
- Висок удео младих у незапосленима

Т -опасности
- Смањење броја радних места у привреди
- Могућност пораста стопе инфлације
- Могућност појаве економске кризе
- Слабљење привредне активности
- Скупи кредити банака
- Високи трошкови преласка на нове флексибилне
технологије
- Одлив стручног кадра потребних привреди
- Елементарне непогоде
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• Усклађивање расположиве радне снаге са
Правни и институционални оквир
потребама тржишта рада
Правни оквир за доношење Локалног акционог
плана запошљавања општине Велика Плана пред
Реализација програма и мера ЛАПЗ у 2017. години
ставља Закон о запошљавању и осигурању за слу
чај незапослености (Службени гласник РС“, број
За програме и мере запошљавања у 2017. години
36/2009, 88/2010, 38/2015 и 113/2017) и Закон о
општина Велика Плана је планирала и издвојила
професионалној рехабилитацији и запошљавању
средства из Буџета Општине у износу од 9.000.000,00
особа са инвалидитетом (Службени гласник РС број
динара, а НСЗ је издвојила средства у износу од
36/2009).
8.647.058,00 динара, што укупно износи 17.647.058,00
Закон о запошљавању и осигурању за случај неза
динара.
послености отворио је могућност локалним самоуп
равама да издвајају средства за финасирање локалне
-	 За програмску меру самозапошљавање, тј. отва
политике запошљавања.
рање нових предузетничких радњи издвојена су
Општина Велика Плана је Одлуком о буџету за
средства у износу од 3.500.000,00 динара, а НСЗ је
2018. годину. („Међуопштински службени лист опш
издвојила 3.362.745,10 динара,што укупно износи
тина Велика Плана и Смедеревска Паланка”, бр.
6.862.745,10 динара, за укупно 37 корисника
25/2017) предвидела средства за ове намене у изно
субвенција. Субвенција по кориснику износи
су од 9.000.000,00 динара., а на основу НАПЗ за
180.000,00 динара. Од 37 корисника 2 корисника
2018. годину, Национална служба за запошљавање
су добила субвенцију у износу од 200.000,00
Републике Србије учествује као партнер у реализацији
динара.
локалних акционих планова запошљавања.
За програмску меру самозапошљавање утрошено
У 2018. години активна политика запошљавања
биће усмерена на реализацију активности које ће
дати резултате на кратак рок, али и на оне које ће у
средњорочном периоду довести до успостављања
стабилног и одрживог тренда раста запослености,
повећања продуктивности, спречавања искључености
са тржишта рада и социјална инклузију и укључивање
у процес рада лица која припадају категоријама теже
запошљивих лица.
На основу стратешких опредељења и дефинисаних
приоритета политике запошљавања у 2018.години
утврђени су следећи циљеви који постижу спровођење
програма и мера активне политике запошљавања.
А. Отварања нових радних места и подстицање
самозапошљавања, смањивање ефеката економске
кризе на постојећа радна места и подстицање
формалне запослености кроз:
•
Подстицање
запошљавања
и
самозапошљавања,превенција незапослености
• Подстицање запошљавања младих
• Јачање капацитета институција тржишта рада и
улоге социјалних партнера
• Подршка смањивању неформалног рада
• Подстицање запошљавања незапослених лица
кроз извођење јавних радова
Б. Унапређење социјалне инклузије и једнаког
приступа тржишту рада кроз:
• Уједначавање положаја жена и мушкараца на
тржишту рада
• Стварања услова за социјалну инклузију и
запошљавање особа са инвалидетом, Рома, избеглих
и расељених лица
В. Развој људских ресурса:
• Унапређење система образовања и обука и
усклађивање са потребама тржишта рада

је укупно 6.700.000,00 за 37 лица, од чега: млади до
30 година старости 16 лица, старији од 50 година
6 лица, жене са села 7 лица, друга угрожена лица
7 и неквалификовани 1.
-	 За програмску меру новозапошљавање, тј. запош
љавање незапослених лица код послодаваца,
Општина је издвојила 3.000.000,00 динара, а
НСЗ 2.882.352,94 динара, што укупно износи
5.882.352,94 динара за 29 корисника. Од ове суме
укупно је утрошено 5.880.000,00 динара. Износ
субвенције по кориснику је 200.000,00 динара,
стим да су два корисника добила по 240.000,00
динара, као особе са инвалидитетом.
За програмску меру новозапошљавање субвенцију
су добила 29 лица, од чега: млади до 30 година
старости 9 лица, старији од 50 година 9 лица,
вишкови код НСЗ 5 лица, Роми 4 лица и особе са
инвалидитетом 2 лица.
-	 За програмску меру спровођење јавних радова,
Општина Велика Плана је издвојила средства у
износу од 2.500.000,00 динара, а НСЗ 2,401.960,00
динара, што укупно износи 4.901.960,00 динара.
Ова програмска мера је обухватила ангажовање
теже запошљивих лица и лица са инвалидитетом.
Наведена лица су обављала послове јавних радова
– „Формирање базе података у општинској управи
и извођењу других јавних радова”.
Програми и мере активне политике
запошљавања у 2018. години

Мерама локалне самоуправе и Локалног савета
за запошљавање у сарадњи са свим релевантним
чиниоцима а посебно са Националном службом за
запошљавање активно ће бити пружена подршка
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на евиденцији филијала Националне службе за
реализацији мера активне политике запошљавања.
Општина Велика Плана је Одлуком о буџету за 2018.
запошљавање у Великој Плани.
годину („Међуопштински службени лист општина
Међусобна права и обавезе у реализацији ових
Велика Плана и Смедеревска Паланка” број 25/2017)
мера биће регулисано уговором између лица које се
предвидела средства за ове намене у износу од
самозапошљава и Националне службе запошљавања.
9.000.000,00 динара.
За ову меру у Буџету општине предвиђена су средства
1. Подстицање новог запошљавања- субвенција
у износу од 3.500.000,00 динара.
послодавцима 200.000,00 динара по новозапосленом.
3. Подршка запошљавању незапослених лица свих
Субвенција за запошљавање које припада приватном
категорија теже запошљивих лица, због потреба
сектору и који запошљавају незапослене на новоотво
локалног тржишта незапослених који се налазе на
реним радним местима. Право учешћа на конкурсу
евиденцији НСЗ на извођењу јавних радова.
за добијање субвенција за ново запошљавање имају
Подстицај запошљавању теже запошљивих лица
микро, мали и средње величине привредни субјекти.
свих категорија са евиденције незапослених лица
Међусобна права и обавезе у реализацији запош
са евиденције НСЗ на извођењу јавних радова у ка
љавања у реализацији запошљавања лица биће
тегорији социо-хуманитарних делатности оствари
регулисано уговором између послодавца и Национал
ваће се путем одобравања субвенција у виду издва
не службе запошљавања.За ову меру у Буџету опш
ја
ња новчаних средстава.За извођење јавних радо
тине предвиђена су средства у износу од 3.500.000,00
ва, социо-хуманитарних делатности издвојиће се
динара.
подстицајна средства у виду субвенција у износу од
2. Подршка самозапошљавању јесу средства и
2.000.000,00 динара.
стручна помоћ коју може да оствари незапослени
Међусобна права и обавезе у реализацији ових
који се самозапошљава и који се налази евиденцији
мера
биће регулисано Уговором о спровођењу јавног
Националне службе запошљавања. Средства за
рада између НСЗ,општине Велика Плана и других
самозапошљавање се одобравају у виду субвенције
извођача јавног рада и незапослених лица која се
ради оснивања радње од стране незапосленог или
налазе на евиденцији НСЗ теже запошљива лица
удруживањем више незапослених.
свих категорија, лица са инвалидитетом и осталих
Субвенција се одобравају у једнократном износу
незапослених лица (корисника субвенција).
од 180.000,00 динара по кориснику који се налази
ТАБЕЛА ПРИОРИТЕТА, МЕРА И АКТИВНОСТИ ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ ЛОКАЛНОГ АКЦИОНОГ ПЛАНА
ЗАПОШЉАВАЊА ОПШТИНЕ ВЕЛИКА ПЛАНА ЗА 2018. ГОДИНУ
Мера

Очекивани
Индикатор
резултати
1. ОТВАРАЊЕ НОВИХ РАДНИХ МЕСТА
1.1 Субвенције Повећано
Број и структура послодаваца корисника
послодавцима запошљавање
субвенције.
за отварање
додељивањем
Број и структура лица запослених уз
нових радних субвенција
субвенцију послодавцу, по изворима
места
послодавцима.
финансирања.
Број и структура запослених уз субвенцију
послодавцу који су запослени 6 месеци
након истека уговорне обавезе, по изворима
финансирања.
1.2. Подршка
Повећано запош Број и структура корисника субвенције
самозапошља љавање уз доделу за самозапошљавање, по изворима
вању
субвенција за
финансирања.
самозапошљавање Број предузетника који су започели посао
уз помоћ субвенције, а који још увек раде 6
месеци након истека уговорне обавезе, по
изворима финансирања.
1.3. Подршка
Повећано
Број и структура корисника субвенција
за извођење јавних радова, социозапошљавању запошљавање уз
хуманитарних делатности,број извршиоцамладих, по
доделу субвен
корисника субвенција на извођењу јавних
дршка изво
ција за извођење
јавних радова,
радова, социо-хуманитарних делатности,као
ђењу јавних
социо-хуманитар и дужина трајања мере.
радова
них делатности

Носиоци
Извор фи
активности нансирања
Локална
самоуправа
НСЗ

Буџет
локалне
самоуправе
Буџет РС

Локална
самоуправа
НСЗ

Буџет
локалне
самоуправе
Буџет РС

Локална
самоуправа
НСЗ

Буџет
локалне
самоуправе
Буџет РС
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Поступак, услови и начин реализације овог Плана
ЗАВРШНА ОДРЕДБА
ближе ће се уредити јавним позивом.
Овај Локални акциони план запошљавања објавити
Надлежности

Мере предвиђене ЛАПЗ реализоваће Одељење
за привреду и локални економски развој и Савет за
запошљавање општине Велика Плана у сарадњи са
Националном службом за запошљавање.
Одељење за привреду и локално економски развој
је у обавези да о спровођењу ЛАПЗ достави извештај
Председнику општине, по потреби, а најмање
једанпут годишње.
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