СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК
ОПШТИНЕ ЛЕПОСАВИЋ
ГОДИНА XII – БРОЈ 2 – ЛЕПОСАВИЋ – 12. МАРТ 2015.

4. Далибор
службе , члан

1.
На основу члана 3. Одлуке о распуштању
Скупштине општине Лепосавић и образовању
Привременог
органа
општине
Лепосавић
(„Сл гласник РС“, број 80/2013) и члана 24.
Пословника о раду Привременог органа општине
Лепосавић
(„Службени
гласник
општине
Лепосавић“, број 5/2013), Привремени орган
општине Лепосавић је на седници одржаној
24.02.2015 године, донео

РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА ЛОКАЛНОГ
САВЕТА ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ

I
ИМЕНУЈУ СЕ, чланови Локалног савета
за запошљавање општине Лепосавић на период од
четири године, и то:
1. Зоран Тодић, Члан Привременог органа
општине Лепосавић, -председавајући,
2. Сретко Симоновић, члан привременог
органа општине Лепосавић , члан
3.
Горан
Стефановић,
представник
Националне службе за запошљавање, члан

Милуновић,

шеф

стручне

5. Милија Базић, преставник Општинског
Већа савеза самосталних синдиката, члан.
II
Савет је саветодавно тело које надлежним
органима општине Лепосавић даје мишљење и
препоруке у вези са питањима од интереса за
унапређење запошљавања. Локални Савет за
запошљавање ће израдити и упутити Општинском
већу на усвајање Програм мера за поспешивање
запошљавања којим се утврђују мере, приоритети,
средства и надлежност за подстицање новог
запошљавања одређених категорија незапослених
лица.
III
Ставља се ван снаге Решење о именовању
чланова локалног савета за запошљавање број 24/1
од 26.12.2013. године.
IV
Ово Решење објавити
гласнику општине Лепосавић''.

у

''Службеном

Број: 110/1
У Лепосавићу, 24.02. 2015. године
ПРИВРЕМЕНИ ОРГАН ОПШТИНЕ ЛЕПОСАВИЋ

ПРЕДСЕДНИК ПРИВРЕМЕНОГ
ОРГАНА

Драган Јаблановић, с.р.

Страна 2

-

број 2

-

12. март 2015.

Службени гласник општине Лепосавић

2.
ЛОКАЛНИ АКЦИОНИ ПЛАН ЗАПОШЉАВАЊА
На основу члана 3. Одлуке о распуштању
Скупштине општине Лепосавић и образовању
Привременог
органа
општине
Лепосавић
(„Сл. гласник РС“, број 80/2013) и члана 24.
Пословника о раду Привременог органа општине
Лепосавић
(„Службени
гласник
општине
Лепосавић“, број 5/2013), Привремени орган
општине Лепосавић је на седници одржаној
24.02.2015. године, донео

ОДЛУКУ
I
УСВАЈА СЕ
Локални акциони план
запошљавања општине Лепосавић за 2015. годину.
II
Саставни део ове Одлуке је Локални
акциони план запошљавања општине Лепосавић за
2015. годину.
III
Ову Одлуку објавити
гласнику општине Лепосавић''.

у

''Службеном

Број: 110/4
У Лепосавићу, 24.02. 2015. године
ПРИВРЕМЕНИ ОРГАН ОПШТИНЕ ЛЕПОСАВИЋ

УВОД
Локални акциони план запошљавања
општине Лепосавић за 2015. годину представља
основни инструмент спровођења активне политике
запошљавања у 2015. години
Правни основ за израду ЛАПЗ налази се у
члану 40. Закона о запошљавању и осигрању за
случај незапослености („Сл.гласник РС“, број
36/09) којим је дефинисано спровођење активне
политике запошљавања на нивоу локалне
самоуправе а у складу са Националним акционим
планом запошљавања на годишњем нивоу (у
даљем тексту ЛАПЗ).
Приоритети политике запошљавања у 2015.
години су:
- смањивање незапослености кроз подршку
самозапошљавања
и
подстицање
запошљавања у приватном сектору,
- промовисање социјалне инклузије и
једнаких могућности на тржишту рада,
- веће
улагање
у
људске
ресурсе
побољшањем образовања и обука у циљу
усклађивања понуде и потражње на
тржишту рада.

ПРЕДСЕДНИК ПРИВРЕМЕНОГ
ОРГАНА

Драган Јаблановић, с.р.

I. КРАТАК ОПИС ЛОКАЛНЕ ЕКОНОМСКЕ
СИТУАЦИЈЕ
Економска ситуација општине Лепосавић је
веома лоша, а на њу посебно утиче укупна
политичко безбедоносна ситуација на КиМ. Многи
сегменти привредног и друштвеног живота не
функционишу. Велики привредни објекти који су
некада обезбеђивали егзистенцију великог броја
становника наше општине, већ годинама не ради,
нити има услова за спровођење њихове
приватизације. Приватни сектор је јако неразвијен
и међу њима је највећи број самосталних

Страна 3

-

број 2

-

12. март 2015.

Службени гласник општине Лепосавић

трговинских радњи, не плаћају се порези и
доприноси за упошљене раднике, осим оних који
раде у јавном сектору и чије се плате исплаћују из
Републичког буџета. Општина Лепосавић не
располаже изворним приходима. Средства буџета
општине Лепосавић чине око 20% уступљени
приходи и око 80% трансфери из Републике
Србије.

-

II. СТАЊЕ НА ТРЖИШТУ РАДА

-

Према подацима Националне службе за
запошљавање – филијала Кос. Митровица
испостава Лепосавић укупан број незапослених
лица на територији општине Лепосавић у
децембру 2014. године је 2484 лица (1408 жена).

-

III. ЦИЉЕВИ И ЗАДАЦИ ПОЛИТИКЕ
ЗАПОШЉАВАЊА
НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ
ЛЕПОСАВИЋ

-

1.
Број незапослених према степену
стручне спреме:
- I степен
- II степен
- III степен
- IV степен
- V степен
- VI степен
- VII степен

-560 лица (352 жене)
-36 лица (27 жене)
-539 лица (203 жене)
-1006 лица (615жене)
-7
(1 жена)
-138лица (78жене)
-198лица (132 жене)

2. Просечна старост (година )
- I степен
- II степен
- III степен
-IV степен
-V степен
- VI степен
-VII степен

34,81 (35,24 жене )
40,94 (40,86 жене )
36,49 (36,47 жене )
31,73 (33,04 жене)
37,9 (53 жене
34,46 (33,86 жене )
29,24 (28,88 жене )

3. Број особа са инвалидитетом


-

17 (2 жене )

отварање нових радних места и
подстицање
предузетништва
и
самозапошљавања,
промоција и организовање јавних
радова,
активан приступ општине у области
запошљавања,
подстицај послодавцима да запошљавају
незапослена лица,
подршка помоћи незапосленим лицима
у активном тражењу посла,
подстицање
запошљавање
теже
запошљивих категорија,
спровођење мера из Акционог плана и
јачање улоге Локалног савета за
запошљавање.

IV. МЕРЕ АКТИВНЕ ПОЛИТИКЕ
ЗАПОШЉАВАЊА
ОПШТИНЕ ЛЕПОСАВИЋ

Средства за реализацију мера активне
политике
запошљавања
обезбедиће
се
потраживањем од стране канцеларије за КиМ у
складу са сагласношћу општинског Већа број 110
од 24.02.2015 године у износу од 9.000.000,00
динара.
Наведена средства расподелиће се на
следећи начин, другим речима општина Лепосавић
ће у 2015. спроводити следећи програм и меру
активне политике запошљавања:
1.

Програм „Јавни радови 2015“
Јавни радови се организују у циљу
запошљавања
првенствено
теже
запошљених категорија незапослених лица
и незапослених у стању социјалне потребе,
очувања и унапређења радних способности
незапослених, као и ради остваривања
одређеног друштвеног интереса.
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У 2015. години могуће је организовати јавне
радове у области социјалних, хуманитарних,
културних и других делатности, одржавање и
обнављање јавне инфраструктуре и одржавање и
заштите животне средине и природе.

С обзиром да из анализе тржиште рада
произилази да је незапослено око 2484 лица,
Програм „Јавни радови 2015“ треба да утиче да се
смањи број незапослених.

Посебна пажња биће посвећена организовању
јавних радова у циљу санирања и отклањања
последица поплава у 2014. години као и у циљу
спречавања последица од евентуалних поплава у
наредном периоду.

Број: 110/3
У Лепосавићу, 24.02. 2015. године

Средства планирана од стране општине у
2015.години су
9.000. 000,00 динара. Уколико
Министарство за рад , запошљавање, борачка и
социјална питања РС одобри средства , укупан
износ средстава намењен реализацији овог
програма биће увећан.
Програм ће бити реализован на следећи
начин :
Програм јавних радова ће се реализовати у
складу са расписаним јавним конкурсом од стране
Министарства за рад , запошљавање, борачка и
социјална питања РС што подразумева исплату :
 месечне
зараде
са
припадајућим
трошковима пореза и доприноса за
обавезно социјално осигурање
 Трошкове доласка и одласка са рада по
лицу за сваки месец ангажовања
 Трошкове за спровођење јавног рада.
Општина Лепосавић обезбедиће 30 % од
укупне вредности пројекта .
Међусобна права и обавезе у реализацији
ових програма биће регулисана уговором између
Министарства за рад , запошљавање, борачка и
социјална питања РС и Општине Лепосавић.
Реализацију уговорних обавеза прати
Национална служба за запошљавање и Општина
Лепосавић.
Уколико се средства из неког од наведених
програма не искористе прерасподелиће се на
Програме за који постоји највеће интересовање, а
по мишљењу Локалног савета за запошљавање.

ПРИВРЕМЕНИ ОРГАН ОПШТИНЕ ЛЕПОСАВИЋ

ПРЕДСЕДНИК ПРИВРЕМЕНОГ
ОРГАНА

Драган Јаблановић, с.р.
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Издавач Службеног гласника општине Лепосавић:
Општинска управа општине Лепосавић
Лепосавић, Војске Југославије 33
Главни и одговорни уредник: Бранка Јанићијевић, секретар Привременог органа
Технички уредник : Јовановић Славиша
Штампа:Општина Лепосавић

