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  1. УВОД

 

Национална  стратегија  запошљавања за  период  2011–2020.  године  (у  даљем  тексту:
Стратегија запошљавања) има за циљ да у наредном периоду пружи подршку развоју Републике
Србије у оквиру кога ће запошљавање и смањење релативног сиромаштва заузимати централно
место.  При  томе,  Стратегија  запошљавања  фокусира  се  на  оне  секторе  и  приоритете  који
подразумевају  подршку  проинвестиционо и  извозно  оријентисаним  гранама  индустрије,
препознатим и у новом Посткризном моделу привредног раста и развоја.

Стратегија  запошљавања  се  операционализује  кроз  Национални  акциони  план
запошљавања  (НАПЗ)  који  представља  основни  инструмент  спровођења  активне  политике
запошљавања на годишњем нивоу, а дефинише циљеве и приоритете политике запошљавања и
утврђује програме и мере који ће се реализовати.

У циљу праћења остваривања Националног акционог плана запошљавања одређени су
индикатори  успешности  реализације  програма  и  мера  активне  политике  запошљавања  са
одговорностима за спровођење (носиоцима активности) и изворима финансирања.

Ефикасан механизам имплементације Стратегије запошљавања подразумева укљученост:

• релевантних ресорних министарстава,  других органа,  организација и  агенција које су
одговорне  за  имплементацију стратешких праваца,  мера и  активности које предвиђа
Стратегија запошљавања,  и

• локалних самоуправа које имају улогу да идентификују проблеме и формулишу мере на
локалном  нивоу,  израђују  локалне  планове  запошљавања  кроз  операционализацију
Стратегије  запошљавања  и  Националног  акционог  плана  запошљавања,  мобилишу
локалне  и  регионалне  ресурсе  и  стварају  повољне  услове  за  примену  мера  за
запошљавање.

У  контексту  смерница  и  препорука  Стратегије  “Европа  2020.”,  а уз  уважавање
карактеристика  националног  тржишта  рада,  утврђено  је  као  основни  циљ  политике
запошљавања, да се у Републици Србији до краја 2020. године успостави ефикасан, стабилан и
одржив тренд раста запослености и да се политика запошљавања као и институције тржишта
рада потпуно ускладе са тековинама ЕУ.  Смањење разлика у индикаторима између тржишта
рада  у  Републици  Србији  и  ЕУ  представља  један  од  приоритета  у  периоду  реализације
Стратегије. 

Национални акциони план запошљавања који се доноси на годишњем нивоу, представља
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значајан напредак у планирању програма и мера активне политике запошљавања. У наредном
периоду радиће се на унапређењу у креирању програма и мера активне политике запошљавања
према потребама тржишта рада, и према ефектима на запошљавање, а у складу са утврђеним
стратешким циљевима и приоритетима.

Локални акциони план запошљавања општине Пирот за 2015.  годину  ( у даљем тексту :
ЛАПЗ ) представља основни инструмент спровођења активне политике запошљавања у 2015.
години. Њиме се дефинишу приоритети и циљеви политике запошљава и утврђују програми и
мере  које  ће  се  реализовати  у  2015.  години  на  територији  општине  Пирот,  a  све  у  циљу
повећања запослености.

Правни основ за утврђивање ЛАПЗ-а за 2015. годину представља Национални акциони
план  запошљавања  за  2015.  годину,  конципиран  на  бази  стратешких  праваца  и  циљева
Националне стратегије запошљавања за  период 2011-2020.  године (  „Службени Гласник РС“
бр.37/11 ) и Закона о запошљавању и осигурању за случај незапослености ( „Службени гласник
РС“ бр. 36/09 и 88/10 ). 

Приоритети  активне  политике  запошљавања  у  2015.  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 2015. години јесу:

• побољшање услова на тржишту рада и унапређење институција тржишта рада,

• подстицање  запошљавања  и  социјалног  укључивања  теже  запошљивих  лица,  развоја
социјалног предузетништва и подршка регионалној и локалној политици запошљавања,

• унапређење квалитета радне снаге и улагање у људски капитал.

Приoритети политике запошљавања у општини Пирот за 2015. годину произашли су из
реалних потреба и део су стратешких опредељења и средњорочних циљева, а дефинисани су
кроз:

-     подстицање политике запошљавања проактивним приступом локалних власти;

- побољшање услова за запошљавање младих и смањивање њихове незапослености;

- побољшање  услова  за  запошљавање  категорија  маргиналних  и  теже  запошљивих
група;

- упошљавање дугорочно незапослених лица.

3



                     2. АНАЛИЗА СТАЊА У ЛОКАЛНОЈ ЗАЈЕДНИЦИ И ИДЕНТИФИКАЦИЈА
ПРОБЛЕМА

2.1.  АДМИНИСТРАТИВНИ И ГЕОГРАФСКИ ПОЛОЖАЈ ОПШТИНЕ ПИРОТ

Пирот се налази на источној капији Србије, на међународном путу Е – 80. Помиње се још
у старим римским картама из  II  века нове ере као  Muttatio Turres, Грци га називају  Пиргос, а
Срби у XIV веку му дају име Пирот.

Слика 1 - Пирот  (43° 09' 11" север, 22° 35' 10"  исток)

Пирот пресеца река  Нишава,  а са  свих страна  је  окружен  планинама,  међу којима са
северне стране доминира Стара планина, чији највиши врх Миџор има 2.169 метара надморске
висине. 

Пирот је центар Пиротског округа. Према попису из 2011. године Пиротски округ има
92.479 становника. Површина општине Пирот је 1232 км2, а број становника је 57.928. 

Општина Пирот има 16 градских насеља и 71 село. 

Клима је умерено континентална са просечном максималном температуром од 18,42о C.

Подручје општине је доста добро повезано путном и железничком мрежом са другим
деловима  Србије  и  суседном  Бугарском.  Од  путева  најзначајнији  је  свакако  међународни
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коридор  10  који  спаја  интерконтинентални  магистрални правац  од  Ниша  ка  Димитровграду
према Бугарској и блиском Истоку. 

Слика 2 - Удаљеност Пирота од главних привредних центара у земљи и окружењу 

Гранични  прелаз  ''Градина  ''  са  суседном   Бугарском  налази  се  на  30  километара  од
Пирота, а аеродроми Ниш и Софија удаљени су од Пирота  80, односно 85 километара.

2.2.  ОСНОВНИ ДЕМОГРАФСКИ ПОДАЦИ ОПШТИНЕ ПИРОТ

Становништво -  Према попису становништва из 2011. године у Пиротском округу живи
92.479 лица, а у самој општини Пирот 57.928. Од тог броја  65% је градско становништво.

 Просечна  густина  насељености  општине  Пирот  износи  47  ст/км2  ,  а  просечан  број
чланова по домаћинству је 2,85.

Од 1981. године па до данас, број становника у општини Пирот константно опада, што се
може видети из табеле 1. Такође оно што одликује општину Пирот јесте и негативан природни
прираштај који је последњих година посебно изражен. 

Попис становништва из 2011. године показао је  да је  за  10 година број  становника у
општини Пирот смањен за 5.863 људи, а у округу за 13.175.
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Табела 1 —  Број  становника  у  општини  Пирот  и  Пиротском  округу  по  пописима
становништва  од 1981. до 2011. године

Година 1981 1991 2002 2011

Број становника у општини 69500 67700 63791 57928

Промена броја становника у 
општини Пирот

+200 —1,800 —3,909 —5863

Број становника у округу 126700 116800 105654 92479

Промена броја становника у 
округу

—9300 —9900 —11146 —13175

Графикон  1  — Број  становника  у  општини Пирот  и  Пиротском  округу  по  пописима
становништва  од 1981. до 2011. године

Извор:Републички завод за статистику

     Према попису становништва из 20  11  . године структура становништва је следећа:

      Полна  структура  становништва у  општини  Пирот  - 49,75% је  жена,  а  50,25% су
мушкарци, што је структура која је приближна просеку у Србији.

 Старосна структура општине Пирот је претрпела значајне промене, нарочито последње
деценије,  и  то  у  прилог  пораста  особа  старијих  од  60  година,  који  чине  28 % од  укупног
становништва.
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 По опште прихваћеном критеријуму Популационе комисије  ОУН-a старим се  сматра
становништво ако је учешће старијих веће од 7 %. Општина Пирот је захваћена овим процесом,
због значајног удела старије популације у укупном броју становника. На нивоу Србије проценат
становништва старог преко 60 година је 22,5 %, па се може рећи да општина Пирот прелази
републички  просек  и  има  веома  неповољну  старосну  структуру.  Старосна  структура
становништва приказана је у табели 2.

Табела 2 – Старосна структура становништва општине Пирот

Старосна  доб
Проценат заступљености старосне групе у

укупном становништву

0—19 17.99 %

20—39 24.43 %

40—59 29.48 %

60—79 26.65 %

80—   1.45 %

 Витални догађаји показују да из године у годину стопа морталитета превазилази стопу
наталитета,  те  се  јавља  негативан  природни  прираштај који  износи  -5.3,  али  је  ипак
повољнији него прираштај у региону који износи -8.1.

Табела 3 – Кретање полне структуре становништва између два пописа

 

ПОЛ
УКУПНО

МУШКИ ЖЕНСКИ
Попис
2002

Попис
2011

Попис
2002

Попис
2011

Попис 
2002

Попис
 2011

Градско становништво
20243 19262 20435 19523 40678 38785

Сеоско становништво 11758 9846 11355 9297 23113 19143

Табела 4 – Кретање старосне структуре становништва између два пописа

БРОЈ СТАНОВНИКА ПРОЦЕНАТ

Попис 2002 Попис 2011 Попис 2002 Попис 2011

0-4 година 2620 2191 4,11 3,78

5-19 година 10630 8234 16,66 14,21

20-59 година 34142 31231 53,52 53,91

Преко 60 година 15984 16272 25.71 28,1
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Радно способна популација као битна претпоставка социо-економског развоја чини око
65% становништва.

Етничку структуру становништва Пирота чини 91,89% Срба, 4.47% Ромa, 0.95% Бугарa.
Остале етничке групе су заступљене у далеко мањем проценту.

Просечна старост становништва износи 44.2 године (  43.4 код мушкараца и 45 код
жена). 

2.3.  ОБРАЗОВНА СТРУКТУРА СТАНОВНИШТВА

Образовна структура у Србији је јако неповољна, те смо по већини индикатора на зачељу
у Европи. 10% популације не завршава основну школу, у средње школе се уписује између 90 и
95% оних који заврше основну школу, око 15% уписаних не заврши средње образовање, а свега
13% је оних који заврше више или високе школе.

Према попису из 2011. године образовна структура становништва са територије општине
Пирот била је далеко испод републичког просека. Број становника без школске спреме је 997
(1.97%), са непотпуним основним образовањем 7.139 (14.09%), са основним образовањем 11.507
(22.71%), са средњим образовањем 23.681 (46.74%), са вишим образовањем 3.075 (6.07%), са
високим образовањем 4.186 (8.42%)

 Поражавајући је податак тај да је значајан проценат становништва имао свега неколико
разреда основне школе, односно, био без основног образовања или се изјаснили неписменим.
Овакав податак је нужно наметнуо задатак да се на том пољу уложи више напора како би се
становништво  образовало  кроз  различите  програме  дошколовавања,  доквалификација,
преквалификација и перманентног образовања. 

2.4.  АНАЛИЗА ЕКОНОМСКЕ СИТУАЦИЈЕ 

2.4.1.  ПРОСЕЧНА ЗАРАДА

Последњих  неколико  година  просечна  зарада  у  општини  Пирот  је  била  испод
републичког просека, али је била виша од зарада свих суседних општина из округа. 

 
У периоду пре 2010. године зараде у  Пироту за републичким просеком заостајале су у

распону од 15 до 20% уз благу тенденцију смањења заостајања у последњим годинама, тако да
се проценат заостајања након 2010. године свео на око 10%.

Табела 5 - Кретање нето зараде у општини Пирот по годинама        

Година 2010 2011 2012 2013 I-X 2014

Нето зарада 29720 34662 38043 36429 40185
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Графикон 2 - Кретање нето зараде у општини Пирот по годинама  (у РСД)

Извор: Републички завод за статистику

Када посматрамо ситуацију у Пиротском округу,  општина Пирот у односу на суседне
општине има далеко бољи просек зарада. Просечне нето зараде у Димитровграду и Бабушници
одржавале су се на приближно истом нивоу, док су у Белој Паланци на изузетно ниском нивоу уз
велико  заостајање  за  републичким  просеком  који  је  исказивао  тенденцију  благог  раста  у
последњим  годинама.  Једино  су  зараде  у  општини  Пирот  имале  тренд  раста  зарада,  те  је
захваљујући томе заостатак за републичким просеком сведен на мање од 10% у 2014. години.

Табела 6 - Кретање нето зарада у Пиротском округу и Републици Србији

2010 2011 2012 2013 I-X 2014

Република 
Србија

34142 37976 41377 43932 44013

Пирот 29720 34662 38043 36429 40185

Димитровград 25019 27037 27423 29822 30378

Бабушница 27603 26837 28105 28843 30716

Б.Паланка 19677 22008 24359 26875 27568
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Графикон 3 – Кретање нето зарада у Пиротском округу и Републици Србији

Извор: Републички завод за статистику

2.4.2.  ДРУШТВЕНИ ПРОИЗВОД

Према  новом  методолошком  концепту  Републичког  завода  за  статистику,  категорија
националног дохотка, као и домаћег бруто производа се не води на нивоу локалних самоуправа
после 2005. године. Ако посматрамо период пре 2005. године и пратимо само  GDP по глави
становника, општина Пирот није заостајала много иза Ниша, чак је у неким годинама била и
испред  њега.  Ниво  БДП-а  по  становнику  интерполован  у  односу  на  основне  индикаторе
макроекономских  кретања  за  Србију  показивао  је  тенденцију  непрекидног  раста,  па  је  код
општине Пирот он имао знатно већу вредност у односу на суседне општине Пиротског округа.

Међу показатељима достигнутог привредног раста издваја се друштвени производ који је
2002. године износио 5.281.302.000,00 динара, односно 83.830.190,00 евра. На нивоу општине
Пирот друштвени производ по глави становника 2002. године износио је 82.779,00 динара или
1.315,00 евра и био знатно већи од вредности истог у региону. 

Економску базу општине у поменутом периоду чинила је индустрија чије је учешће у
укупном друштвеном производу привреде било доминантно и повремено прелазило и  50 %.
Индустрија је имала и највеће учешће у националном дохотку привреде које је 2001. године
износило 43,78%, а затим следе пољопривреда, трговина, саобраћај, грађевинарство, итд.
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Табела 7 — Друштвени производ општине Пирот по годинама

Година 1999 2000 2001 2002

ДП општине (у 000 динара) 1295388 2341939 4811290 5281302

Становништво општине(у 
000 динара)

65,7 65,4 65,2 63,8

ДП општине по глави 
становника

19717 35809 73793 82779

Графикон 4 и 5 – Кретање друштвеног производа општине Пирот по годинама

Извор: Републички завод за статистику

Обрачун регионалног БДП-а заснован је на принципима и методологији ЕУ тј. Европског
система националних рачуна (ЕSA 2010) и Номенклатури статистичких територијалних јединица
Републике Србије (НСТЈ), при чему су обухваћене следеће статистичке територијалне јединице:
регион Београда, регион Војводине, регион Шумадије и Западне Србије, регион Јужне и Источне
Србије ( за регион Косова и Метохије не постоје поуздани статистички подаци).

Табела 8 – Регионални БДП за 2013. годину

РЕГИОНИ БДП
( у мил. РСД)

БДП по становнику
( у хиљ. РСД )

Београдски 1544109 855

Војводина 1064752 557

Шумадија и Западна Србија 729048 364

Јужна и Источна Србија 536208 340
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Графикон 6 – БДП по регионима                Графикон 7 –  БДП по становнику

Извор: Републички завод за статистику

Учешће Београдског региона у БДП-у Републике Србије је водеће са 39.8%, потом следи
регион Војводине са  27.5%, регион Шумадије  и Западне Србије  са  18.8% и регион Јужне и
Источне Србије са 13.8%.  Регионални БДП по становнику и индекси нивоа (РС=100) износе:
Београдски  регион  925  хиљ.  дин.  (170,9),  Регион  Војводине  557  хиљ.  дин.  (102,9),  Регион
Шумадије и Западне Србије 364 хиљ. дин. (67,3) и Регион Јужне и Источне Србије 340 хиљ. дин.
(62,7). 

Графикон 8 – Регионални БДП, 2012-2013. год.

Извор: Републички завод за статистику
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2.4.3.   ПРЕДУЗЕТНИШТВ  О

Предузетништво у Пироту има дугу традицију и представља развојну шансу општине
Пирот, а с друге стране од великог је значаја за упошљавање лица која су у периоду транзиције и
структурног прилагођавања привреде остала без посла. Број активних предузетника у децембру
2014. године, на нивоу општине Пирот, био је 1217, што представља смањење у односу на исти
период прошле године за око 5%. Иако је у 2013. години основано највише предузетничких
радњи  у  односу  на  претходне  године,  смањење  њиховог  укупног  броја  је  последица
немогућности  да  предузетници  свој  бизнис  учине  одрживим,  а  што  неминовно  води  ка
затварању њихових радњи. Још један забрињавајући податак је тај да је до средине децембра
2014.  године  регистровано  новосонованих  159  предузетничких  радњи  у  истој  години,  што
представља осетан пад у односу на 2013. годину. У просеку око 30% предузетника не успевају да
одрже свој бизнис у првој години пословања. 

Табела 9 –  Број опсталих  предузетничких радњи у првој години постојања, 2011-2013.

ГОДИНА БРОЈ НОВООСНОВАНИХ
ПРЕДУЗЕТНИКА

БРОЈ ОПСТАЛИХ

2011 192 139

2012 163 136

2013 203 148

Посматрајући предузетничке радње према секторској припадности долази се до сазнања
да сектор трговине обухвата највећи број предузетника, потом следи прерађивачки сектор, док је
њихово учешће у осталим секторима знатно мање.

Табела 10 –   Секторска припадност предузетничких радњи у општини Пирот

13

395 32.5
230 18.9
112 9.2
110 9
106 8.7
73 6
58 4.8
133 10.9

УКУПНО: 1217 100
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Прерађивачка сектор
Услуге смештаја и исхране
Саобраћај
Остале услужне делатности
Стручне,научне,иновационе и техничке делатности
Грађевинарство
Остало



2.4.4. ИНДУСТРИЈА

Економску базу општине Пирот чини индустрија чије је учешће у укупном друштвеном
производу привреде увек било доминантно и повремено прелазило 50%. При крају 2014. године
је  на  територији  општине  Пирот  регистровано  447  активних  привредних  друштава,  што
представља смањење у односу 480 из прошле године. 

Посматрајући  секторску  припадност  привредних  друштава,  сектор  трговине  и
прерађивачки сектор обухватају близу 50% од укупног броја привредних друштава у општини
Пирот.

Табела 11 –   Секторска припадност привредних друштава у општини Пирот

Највећа привредна друштва у општини Пирот су  “Tigar tyres”,  “Тигар“ а.д. и „Aha Mura
Prvi maj“  које је тренутно у процесу реорганизације. Највећи страни инвеститор је француски
„Michelin“.
                   

Tigar  Тyres тренутно запошљава 2850 лица. У 2014. години је отворен нови производни
погон  под   називом  „Биг  Тигар“  што  представља  прву  инвестициону  фазу  у  реализацији
целокупног пројекта. Вредност спроведених грађевинских радова је преко 45 милиона евра, док
вредност целокупне инвестиције, која треба да буде реализована до 2016. године, износи око 170
милиона евра. Планира се да након завршетка свих инвестиција годишњи обим производње буде
на нивоу од 12 милиона пнеуматика. Tigar Tyres данас извози скоро 90% своје производње. До
децембра  2014.  године  остварен  је  извоз  од  близу 215  милиона  евра, а  нови  капацитети  су
намењени искључиво извозу,  првенствено у источну Европу,  Русију,  Блиски исток и Африку.
Према подацима Министарства финансија Tigar Tyres је трећи највећи извозник у земљи.
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Према Извештају пословања Тигра а.д.  за  период јануар-јун  2014.  године остварен је
нижи обим производње за  12% у односу на  исти период прошле године.  Тиме су и укупно
остварени приходи од продаје  на  консолидованом нивоу за  исти период били нижи за  10%.
Према подацима Регионалне привредне коморе Ниш који се односе на период јануар-октобар
2014. године Тигар а.д. је трећи по оствареном извозу у Пироту. Тигар а.д. упошљава 1622 лица,
а недавно је усвојен Унапред припремљени план реорганизације.

У „Aha Mura -  Prvi maj” се не одвија производни процес од 25. септембра 2014. године,
када  су  радници  ступили  у  генерални  штрајк  због  неизвесне  судбине  фабрике,  а  што  је
последица стечаја у коме се нашла словеначка фирма „Aha Mura“ koja je  у септембру 2012.
године приватизовала „Први мај - Пирот“. Тренутно се спроводи унапред припремљени план
реорганизације са циљем превазилажења насталих проблема и оживљавања производње. Пре
прекида процеса производње фабрика је упошљавала око 1300 радника.

Поред три наведена привредна друштва која су уједно и највећа, треба поменути и средња
предузећа која свакако играју значајну улогу у развоју локалне привреде, а то су :  Меркатус
текстил са 120 радника, D-Company са 99 радника, Мустанг са 97 радника, Kar-mod International
са 78 радника, итд.

Када је у питању обим спољнотрговинске размене фирми са територије општине Пирот
он у 2014. години бележи значајан пораст у односу на претходне године, а што се може видети
из приложене табеле.

Табела 12–Спољнотрговинска размена фирми са територије општине Пирот( у 000.000 УСД)

Година Извоз Увоз Салдо

2010 221,23 169,46 51,77

2011 301,65 191,43 110,22

2012 264,48 193,23 71,25

2013 317,02 195,28 121,74

I-X 2014 293,84 150,28 143,56

Извор: Регионална привредна комора Ниш
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2.4.5.  ИНДУСТРИЈСКИ ПАРК И СЛОБОДНА ЗОНА ПИРОТ

 Слика 4: Индустријски парк

 

Индустријски  парк  представља  развојну  шансу  општине  Пирот  и  даје  могућност
потенцијалним инвеститорима да у оквиру истог остваре пословање са бројним олакшицама и
ослобађањима  плаћања  одређених  накнада.  Индустријски  парк  обједињује  погодности  које
пружа Закон о слободним зонама и специјалне повољности за изградњу и експлоатацију објеката
дате од стране СО Пирот.

За изградњу и коришћење објеката у оквиру Индустријског парка важе следеће олакшице:
општина Пирот ослобађа плаћања локалних јавних пореза,  као и плаћања накнаде за акте и
радње  из  области  урбанизма  и  грађевинарства,  Дирекција  за  изградњу  ослобађа  плаћања
накнаде  за  издавање  планских  докумената,  накнаде  за  уређење  и  коришћење  грађевинског
земљишта, а сва јавна предузећа, у првих пет година пословања, наплаћиваће инвеститорима
цене својих услуга које су ниже и до 50%.

АД  Слободна  зона  „Пирот“  као  инкубатор локалног  развоја  има  велики  утицај  на
привлачење страних инвестиција.  Слободна зона  „Пирот”  основана је 8. августа 1996. године
Решењем Савезне владе СРЈ,  а  са радом је почела 1.  априла 1998. године.  Општина је дала
значајне  подстицаје  за  развој  бизниса  у  зони,  ослобађајући  инвеститоре  од  такси  приликом
добијања грађевинских дозвола, планских документација, прикључака на инфраструктуру, итд.
Погодности за пословање у оквиру Слободне зоне огледају се и у ослобађању следећих плаћања:
царине, ПДВ-а на енергенте, пореза на добит корпорације, дела пореза на зараде и имовину. 
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Општина Пирот је тренутно власник 13.5% акција у зони и то је најбољи облик јавно-
приватног партнерства. Тренутно се улажу заједнички напори на реализацији пројекта који има
за  циљ  подизање  Интермодалног  терминала  који  би  пружио  бројне  погодности  својим
корисницима и унапредио пословање Слободне зоне.

Слика 5: Слободна зона Пирот 

 
Површина  Слободне зоне  „Пирот” износи 102 ha 65 a 63 m2.  Слободна зона „Пирот”

имала је у 2013. години 96 корисника, од чега 51 домаћих и 45 страних.  У односу на 2012.
годину укупан број корисника се повећао за 21 (28,00%). 

Производњом се бави 12 корисника: „Тигар” А.Д. Пирот, „Тигар Обућа” Пирот, „Тигар
Tајерс” Пирот, „Тигар техничка гума”  Пирот, „Елиса Про” Панчево, „Новадис” Пирот, „Тигар
заштитна радионица” Пирот, „Тери Инжењеринг”, „Бест Тобако”, „Зелени пут”, „Сербпекиџинг”
и „Пиротекс Трико” Пирот, док се остали корисници баве складиштењем робе.  У 2013. години
број запослених радника код корисника зоне био је 4.881 и тај број се у односу на 2012. годину
повећао за 25,22%.

Површина  канцеларијског  простора  у  Слободној  зони  износи  9.255  m²,  а  затвореног
производног простора 121.043 m². Површина затвореног складишног простора износи 46.176 m²,
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а отвореног 475.652 m².

Зона је инфраструктурно опремљена (на подручју за greenfield инвестиције):

· електричном енергијом/ у функцији (4 трафостанице 10/0.4 КV снаге 2,88 МW + 35/10 КV 
снаге 4МW)

· водом: санитарна, индустријска (Ф 300 мм) + хидрантска мрежа  <12+65 ха> (Ф 150 мм)

· канализацијом (Ф 1200/800 мм)

· телекомуникацијама (150 независних линија, брзи интернет, оптички кабл)

· саобраћајним везама (међународни пут Е-80, интерне саобраћајнице више од 10км, железница -
индустријски колосек Л= 3000 м)

У  2013.години  привредно  друштво  Слободна  зона  „Пирот”  А.Д. остварило  је  укупне
приходе у износу од 275.963.000,00 динара, расходи износе 257.605.000,00 динара, а остварена
нето добит је 18.358.000,00 динара. У односу на 2012. годину нето добит је смањена за 52,40%.
Основни разлог смањења добити у односу на 2012. годину је тежња привредног друштва за
управљање Слободном зоном „Пирот” да кроз ниже цене својих услуга привуче још корисника
слободне зоне.

Слободна зона „Пирот” остварила је укупан извоз робе, у износу од 277.567.753,00 евра.
У односу на 2012. годину укупан извоз робе већи је за 10,27%, а  и извоз робе произведене у
слободној  зони повећан  је  за  17,29%. Увоз робе у односу на  2012.  годину такође је  већи за
33,49%.

У Слободној  зони  „Пирот”  је  у  2013.  години  реализован  укупан  промет  у  износу од
547.874.006,00 евра. У односу на 2012. годину промет у зони је већи за 14,18%. Укупна вредност
продате робе и пружених услуга већа је за 3,84%.

У 2013. години је у Слободној зони „Пирот” реализовано инвестиционо улагање у износу
од 22.542.550,00 евра. Инвестиције су остварили:

- привредно друштво за управљање слободном зоном - 26.200,00 евра,

- корисник слободне зоне, предузеће „Новадис” (100% власништво страног  улагача) - 34.745,00 
евра, 

-  корисник слободне зоне, предузеће „Пиротекс Трико” (домаће производно предузеће) - 
127.224,00 евра,

- корисник слободне зоне, предузеће „Бест табако”(инострано производно предузеће) - 
219.657,00 евра, 
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- корисник слободне зоне, предузеће „Тери инжењеринг” - 34.000,00 евра, 

- корисник слободне зоне, предузеће „Серб Пекиџинг” (инострано производно предузеће) - 
358.205,00 евра, 

- корисник слободне зоне, предузеће „Тигар” А.Д. (домаће производно предузеће) - 89.916,00 
евра,

-  корисник слободне зоне, предузеће „Тигар Tајерс” (власништво „Michelin”-а) - 21.644.603,00 
евра, и

- корисник слободне зоне, производно предузеће „Зелени пут” - 8.000,00 евра.

Привредно  друштво  за  управљање  слободном  зоном  инвестирало  је  у  куповину
земљишта од општине,  грађевинске објекте и опрему.  Обим остварених инвестиција у 2013.
години већи је за 132,12% у односу на 2012. годину.

У  Слободној  зони  „Пирот” укупна  вредност  реализоване  производње  у  2013.  години
износи 285.324.401,00 евра. Вредност реализоване производње по произвођачима износи:

- „Тигар Tајерс ” - 242.454.000,00 евра, 

- „Тигар” А.Д. - 25.785.000,00 евра

- „Тигар Обућа” - 11.320.300,00 евра,

- „Тигар Техничка Гума” - 3.076.000,00 евра,

-  „Тигар Заштитна Радионица” - 1.691.000,00 евра,

-  „Новадис” - 40.527,00 евра, 

-  „Зелени пут” - 29.000,00 евра,

-  „Тери Инжињеринг” - 359.000,00 евра,

-  „Бест Тобако” - 215.907,00 евра,

-  „Сербпакеџинг” - 71.369,00 евра,

-  „Пиротекс Трико” - 148.000,00 евра и

-  „Сарлах” - 135.305,00 евра.

У  2013. у  односу на 2012. годину  је  укупна вредност реализоване производње  већа за
8,37%.  Вредност  робе  пласиране  на  инострано  тржиште  већа  је  за  17,29%,  док  је  вредност
производње пласиране на домаће тржиште порасла за 6,64%.
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2.5.  СТАЊЕ НА ТРЖИШТУ РАДА СРБИЈЕ

Имајући у виду податке Анкете о радној снази из трећег квартала 2014. године, ситуација
на тржишту рада је таква да су стопе запослености и незапослености забележиле позитивне
помаке у односу на претходне године.

Табела  13– Основни индикатори тржишта рада у Србији, за период 2012-2014          у %
Старосна категорија 15-64 2012 2013 III квартал 2014

Стопа активности 60,4 61,6 62,2

Стопа запослености 46,4 47,5 50,8

Стопа незапослености 23,1 23 18,4

Стопа неактивности 39,6 38,4 37,8

Графикон 9 -  Основни индикатори тржишта рада у Србији, за период 2012-2014

Извор: Анкета о радној снази, РЗС

Сагледавање трендова на тржишту рада у периоду од почетка кризе пружа пунију слику о
тешком  стању  на  тржишту  рада  и  посебно  о  драматичном  утицају  кризе  на  положај  теже
запошљивих лица и посебно осетљивих категорија незапослених. Анализа трендова тржишта
рада током кризе открива даље апсолутно, али и релативно погоршање положаја највећег броја
ових лица на тржишту рада које се прате Анкетом о радној снази. Само жене су биле у стању да
задрже своју релативну позицију, захваљујући њиховом натпросечном учешћу у запослености у
заштићеном јавном сектору.  Млади,  старији радници и лица са нижим степеном образовања
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претрпели су даље погоршање положаја, што је довело до њихове додатне маргинализације за
време кризе. Такав развој не изненађује – у периодима кризе лица која припадају овим групама
највише су погођена губитком радних места и најтеже поново налазе запослење. Друга група
која  је  погођена  у  натпросечној  мери  јесу  старији  радници  (изнад  45  година  старости).  За
разлику  од  младих  у  овој  групи  пад  запослености  иде  уз  релативно  велико  повећање
незапослености. Док је старосна група од 15-24 погођена отказима и немогућношћу да продужи
уговоре на одређено време, а и све мањим бројем нових послова погодних за младе, старији
радници више су погођени процесима приватизације и реструктурирања предузећа.

Средњорочна  пројекција  запослености  за  период  2014-2016.  године  заснива  се  на
пројектованом расту БДП и повећању инвестиција,  а  такође је  укључен и ефекат завршетка
процеса реструктурирања предузећа. Очекује се да ће укупна запосленост успорити пад у 2014.
и 2015. години, након оштрог пада у претходним годинама, док се у 2016. години очекује благи
раст запослености у приватном сектору. 

Да би се ефикасно допринело смањењу ефеката економске кризе пружањем подршке теже
запошљивим  лицима  и  посебно  осетљивим  категоријама  незапослених,  у  складу  са
Националном  стратегијом  запошљавања  за  период  2011–2020.  године  потребно  је  поред
повећања економске активности и повећање средстава за мере активне политике запошљавања.
Међутим  средства  за  мере  активне  политике  запошљавања  остала  су  испод  0,2%  БДП  у
последње три године што је недовољно за изазове које доноси криза. 

Од почетка  кризе  спроведене  су две  значајне  нове  мере  са  трајним ефектом.  Најпре,
програм  широког  обухвата  који  за  циљну групу  има  квалификоване  младе  незапослене  без
радног искуства, Прва шанса, који је уведен 2009. године и трајао до 2011. године, био је у стању
да  брзо  заустави  и  донекле  преокрене  тренд  раста  незапослености  међу  младима.  Друго,
увођење и постепена имплементација Закона о професионалној рехабилитацији и запошљавању
особа  са  инвалидитетом  помогло  је  финансирању  запошљавања  неколико  хиљада  особа  са
инвалидитетом  и  допринело  је  њиховој  бољој  социо-економској  интеграцији  упркос  веома
неповољним условима економске кризе.

Резултати  неколико  студија  евалуације  индивидуалних  програма  спроведених  у
Републици Србији последњих година могли би се резимирати у оквиру следећих закључака.
Показало се да су посредовање у запошљавању и саветовање веома ефикасни, што потврђује и
међународно искуство. Што се тиче програма обука, евалуације дају мешовите резултате, али
установљени су дугорочни позитивни ефекти. Програми директног субвенционисања запослења
имају јаче директне ефекте, али је примећено и да су они генерално скупи. Програми јавних
радова, у складу са међународним искуством, имају веће ефекте као мера социјалне политике и
инклузије него као средство за побољшање шанси за налажење посла. Ипак, уочени су изузетно
јаки позитивни психолошки утицаји на кориснике.
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2.5.1.  ЗАПОСЛЕНОСТ У ОПШТИНИ ПИРОТ

Број запослених је свакако један од најзначајнијих критеријума за оцену развоја сваке
општине или града.  Број запослених у општини Пирот се константно смањивао у последњој
деценији,   при  чему  од  2010.  године  долази  до  осетнијег  пада  укупног  броја  запослених.
Међутим, с обзиром да се број становника константно смањује, то се и учешће запослених у
односу на укупно становништво одржава на приближно истом нивоу.

Табела 14 – Кретање броја запослених у општини Пирот у периоду од 2009-2014. године

Опис \ Година 2009 2010 2011 2012 2013 III 2014

Број запослених 18108 15248 14721 13762 13462 12786

Проценат запослених у односу
на укупан број становника

30,27 25,74 25,41 23,75 23,23 22,07

Графикон 10 – Кретање броја запослених у општини Пирот у периоду од 2009-2014. године

Извор: Републички завод за статистику-АРС
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Однос броја запослених који раде код правних лица и оних који раде код предузтника,
одржавао се на приближно истом нивоу последњих неколико година, тј.  сразмерно се смањиво
број  запослених  код  правних  лица,  односно  предузетника.  Израженије  смањење  њиховог
укупног броја бележи се након 2009. године. Иако је према званичним подацима АПР-а из марта
2014. године запосленост на нижем нивоу у односу на претходну годину, процене су да ће до
краја године тај јаз бити превазиђен, превасходно због великог броја запослених у току друге
половине године од стране Тigar Tyres-a, отварањем новог производног погона - Big Tigar.

Табела 15 –Број запослених код правних лица и предузетника у општини Пирот, 2010-2014.
2010 2011 2012 2013 III 2014

Правна лица 11856 11681 10870 10821 10271

Предузетници 3392 3040 2891 2641 2515

Графикон 11 - Број запослених код правних лица и предузетника у Пироту, 2010-2014.   

Извор: Републички завод за статистику

Табела 16 – Учешће жена у укупној запослености - општина Пирот, период 2010-2014.

Број запослених 2010 2011 2012 2013 III 2014

Укупно 15248 14721 13762 13462 12786

Жене 6533 6426 5975 6020 5709
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Графикон 12 - Учешће жена у укупној запослености - општина Пирот, период 2010-2014.

Извор : Републички завод за статистику 

У периоду од 2010-2014. године учешће жена у укупној запослености се одржавало на
приближно истом нивоу, и то у распону од 42-45%. 

Табела 17 -  Запослени код правних лица по секторима, 2011-2014.год. (у %)

СЕКТОР 2011 2012 2013 III 2014.

Пољопривреда,шумарство и рибарство 1,3 1,5 1,4 1,4

Прерађивачки 46,9 45,5 46,6 46,9

Грађевинарство 2,6 2,7 2,6 2,5

Трговина на велико и мало 6,9 5,3 4,8 4,5

Саобраћај и складиштење 3,7 3,6 3,9 3,3

Државна управа и одбрана 4 4,3 4,8 4,3

Образовање 8,4 8,9 8,9 9,4

Здравствена и социјална заштита 11 11,6 11,5 11,9

Остало 15,2 16,6 15,5 15,8
Извор: Републички завод за статистику

24

2010 2011 2012 2013 III 2014

0

2000

4000

6000

8000

10000

12000

14000

16000

Укупно

Ж ене

Година

Б
р

о
ј з

а
п

о
сл

е
н

и
х



Графикон 13 - Запослени код правних лица по секторима (у %), март 2014.год.

Према подацима Републичког Завода за статистику  можемо уочити да се код правних
лица  учешће запослених из  појединих сектора у  односу на  њихов укупан  број  одржавао на
приближно  истом  нивоу  последњих  година.  Највећи  број  запослених  код  правних  лица  је
ангажован у оквиру прерађивачког сектора који упошљава нешто мање од половине укупног
броја запослених код правних лица. Међутим, када се тај податак пореди са бројем запослених
лица  у  прерађивачком  сектору  пре  десет  и  више  година,  уочава  се  значајније  смањење
запослених у тој области. Проценат запослених у осталим секторима је остао на приближно
истом нивоу, али је укупан број запослених драстично смањен у последњих неколико година.

У 2014. години је учешће броја запослених из појединих привредних сектора у њиховом
укупном броју остало на приближно истом нивоу као и у 2013. години. У односу на укупан број
запослених код правних лица,  у  прерађивачкој  индустрији је  тај  проценат износио 46,9%,  у
области здравствене и социјалне заштите 11.9%, у образовању 9.4%, у трговини 4.5%, итд.

Што  се  тиче  рада  у  сивој  економији  процена  је  да  преко  10%  радно  активног
становништва ради у сивој економији.
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2.5.2.  НЕЗАПОСЛЕНОСТ      У ОПШТИНИ ПИРОТ

Највећи  проблем  привреде  Пирота  јесте незапосленост.  Број лица  са  евиденције
Националне службе за запошљавање која траже посао чини нешто мање од 12% укупног броја
становништва општине  Пирот. Иако  је  број  незапослених  од  1999.  године  имао  тенденцију
раста, у периоду од 2009-2011.године број незапослених се благо смањивао, да би након благог
повећања тог броја у 2012. и 2013 години, 2014. године било забележено осетније смањење броја
незапослених, чиме је после дужи низ година та бројка спала испод 7000. Тачније, у октобру
2014.године регистровано је 6748 незапослених лица на евиденцији НСЗ-а.

Табела 18 – Кретање броја незапослених у општини Пирот у периоду од 2010-2014. године

Опис \ Година 2010 2011 2012 2013 X 2014

Број незапослених 7657 7317 7704 7503 6748

Проценат лица која траже запослење у 
односу на укупан број становника

12,92 12,63 13,2 12.9 11,6

Графикон 14- Кретање броја незапослених у општини Пирот у периоду од 2009-2013. године

Извор: НСЗ

Структура  незапослених  који  траже  посао  је  јако  неповољна,  међу  незапосленима
доминирају лица са  првим  степеном средње стручне спреме, односно неквалификовани, као и
лица са трећим и четвртим степеном средње стручне спреме.  
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2.5.3.    ОСТАЛЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ ТРЖИШТA РАДНЕ СНАГЕ

Октобра 2014. године на нивоу округа регистрована су 13.362 незапослена лица, од чега
је  47.96% или  6.409  жена.  Поред  овог  броја  незапослених  (активних)  лица,  још 1200  лица
привремено  је  неспособно  или  неспремно  за  рад,  7  лица  су  запослена,  али  траже  промену
запослења, а на 94 лица мирују права по Закону. 

У општини Пирот од 6.748 незапослених лица, 3.501 је женског пола или 51.9%. 

Посматрајући податке Националне службе за запошљавање филијале Пирот из октобра
2014. године, а имајући у виду укупан број лица која траже посао према образовној структури,
може се уочити да је иста јако неповољна. У односу на укупан број лица која траже посао, 34.9%
је са основним, 50.2% са средњим, а 14.9% са вишим и високим образовањем.

Табела 19 - Структура незапослених по степену стручне спреме у октобру 2014. године

Графикон 15 -  Структура незапослених по степену стручне спреме у октобру 2014. године

Извор: НСЗ
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Учешће  у  регистрованој  незапослености,  посматрано  према  годинама  старости
незапослених, приказано је у следећој табели.

Табела 20 – Незапослена лица према годинама старости – Октобар 2014.
Године Број лица %

15-19 193 2,9

20-24 661 9,8

25-29 827 12,3

30-34 671 9,9

35-39 651 9,6

40-44 736 10,9

45-49 890 13,2

50-54 977 14,5

55-59 812 12

60-65 330 4,9

Укупно: 6748 100

Графикон 16 - Незапослена лица према годинама старости (%) - Октобар 2014.

Извор: НСЗ
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Када је реч о категорији теже запошљивих лица можемо рећи да у односу на укупан број
незапослених  лица,  34,9%  чине  незапослени  старости  од  15  до  35  година,  а  44.6%  чине
незапослени старији од 45 година. 

Учешће  у  регистрованој  незапослености  посматрано  по  трајању  незапослености  је
следеће: број лица која на посао чекају до 3 месеца је 726 (10.76%), број лица која чекају на
запослење од 3 до 6 месеци је 574 (8.50%), број лица која чекају од 6 до 9 месеци је 445 (6.59%),
број лица која чекају од 9 до 12 месеци је 449 (6.65%), од 1 до 2 године је 1.324 (19.62%), од 2 до
3 године је 639 (9.86%), затим број лица која чекају од 3 до 5 година је 828 (12.27%), број лица
која чекају од 5 до 8 година је 908 (13.45%), од 8 до 10 година 278 (4.12%) и коначно број лица
која чекају на запослење преко 10 година  је 577 (8.55%). Од укупног броја незапослених лица,
67.5%  на запослење чека дуже од годину дана(дуготрајна незапосленост).

Графикон 17 – Незапослена лица према трајању незапослености – Октобар 2014.

Извор: НСЗ

2.5.4.  ОДНОС ПОНУДЕ И ТРАЖЊЕ НА ТРЖИШТУ РАДА 

Према подацима НСЗ-а филијале Пирот из октобра 2014. године квалификације, односно
занимања  која  су  понуђена  у  највећем  обиму  на  нивоу  округа  су:  произвођачи  одеће,
економисти, обрађивачи метала, трговци, прераћивачи хране и пића, занимања угоститељства и
туризма,  итд. У исто време највише потреба  послодаваца исказано је за следећим занимањима,
а то су: занимања угоститељства и туризма, произвођачи одеће, обрађивачи метала, граћевинари,
гумари и пластичари, комуналци,  итд.
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3.   УТВРЂИВАЊЕ ЦИЉЕВА И ПРИОРИТЕТА

3.1.  ПРОБЛЕМИ

На основу сагледавања кључних фактора који опредељују ситуацију на тржишту рада
општине  Пирот,  може се  доћи  до закључка  да  назапосленост  представља један  од  кључних
проблема  општине  Пирот,  који  захтева  систематско  и  континуирано  решавање.  У  структури
незапослених посебно доминантна је група незапослених до 35 година старости која у укупном
броју незапослених учествује са 34.9%. Последица таквог стања је чињеница послодавци нерадо
примају на посао младе људе без искуства. Неповољна образовна структура незапослених лица,
при чему незапослени са основним и средњим образовањем чине 85,1% незапослене популације,
као  и  дуготрајна  незапосленост,  при  чему 67.5% незапослених  лица  чека  на  посао  дуже од
годину дана  јесу проблеми који  захтевају дубљу анализу и  систематски  приступ  у  њиховом
решавању.

3.2.  ЦИЉЕВИ

У  складу  са  Европском  стратегијом  „Европа  2020.“,  Националном  стратегијом
запошљавања за период 2011-2020. и Националним акционим планом запошљавња за 2015. год.,
а на основу претходно дефинисаних проблема, произилазе следећи циљеви локалне политике
запошљавања општине Пирот за 2015. годину, а то су:

Општи  циљеви  – повећана  запосленост  младих,  повећан  број  запослених  лица  из
категорије дуготрајно незапослених, повећана укљученост теже запошљивих категорија лица на
тржишту рада.

Специфични циљеви – припрема младих за тржиште рада и већа заинтересованост  за
укључивање у друштвени живот.

3.3.  ПРИОРИТЕТИ

У складу са НАПЗ-ом за 2015. годину,  а имајући у виду положај лица из тзв.  рањиве
категорије,  посебна  пажња  ће  се  приликом  запошљавања  усмерити  ка  млађим  особама  у
поменутој старосној доби до 35 година, особама женског пола, самохраним мајкама и осталим
теже запошљивим категоријама становништва, који ће имати приоритет у односу на остале при
коришћењу стимулативних мера запошљавања предвиђених овим планом. 
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 4.  ПЛАНИРАЊЕ ПРОГРАМА И МЕРА АКТИВНЕ ПОЛИТИКЕ  

ЗАПОШЉАВАЊА

4.1.  ПРОГРАМ “ЈАВНИ РАДОВИ“ 

Намена и циљ програма:  Запошљавање теже запошљивих незапослених   
лица.

Садржај  програма:  Остваривање  одређеног  друштвеног  интереса  уз  
очување и унапређење радних способности незапослених.

Циљна  група  којој  је  намењен:  Млади,  незапослени,  узраста  18-35  
година, самохране мајке, жене, дугорочно незапослена лица.

Трајање програма:  Максимум 3 месеца.

Очекивани  резултат:  Запошљавање  незапослених  лица,  постизање  
одговарајућег друштвеног интереса.

Носиоци  активности  реализације  програма:  НСЗ  -  филијала  Пирот, 
Општина Пирот. 

Извори финансирања:  Буџет општине Пирот – 3.600.000,00 динара. 

Мониторинг и евалуација: НСЗ - филијала Пирот, Општина Пирот.          

Индикатори  успешности:  Број  успешно  реализованих  пројеката,  број  
запослених лица.

Извори података:  Месечни и завршни извештаји извођача јавних радова.
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4.2.  ПРОГРАМ “СТРУЧНА ПРАКСА” 

Намена  и  циљ  програма:   Стицање  практичних  знања  и  вештина  
ангажованих лица за самосталан рад  у струци.

Садржај програма: Оспособљавање незапослених лица за самосталан рад у 
струци без заснивања радног односа, ради стицања искуства за полагање  
приправничког, односно, стручног испита у складу са Законом или општим 
актом послодавца.

Циљна група којој је намењен:  Програм је намењен незапосленим лицима 
без радног искуства у струци, са високим образовањем, без обзира на године 
живота.

Трајање програма:  12 месеци.

Очекивани резултат: Стручно оспособљавање незапослених лица.

Носиоци  активности  реализације  програма:   НСЗ  -  филијала  Пирот,  
Општина Пирот. 

Извори финансирања:  Буџет општине Пирот – 2.800.000,00 динара. 

Мониторинг и евалуација:  НСЗ - филијала Пирот, Општина Пирот. 

Индикатори  успешности:  Број  успешно  положених  приправничких,  
односно, стручних испита.

Извори података:  Извештаји послодаваца.
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4.3.  ПРОГРАМ “ПОДРШКА САМОЗАПОШЉАВАЊУ” 

Намена и  циљ програма:   Пружање  стручне  помоћи,  обуке  из  области  
предузетништва и субвенције за самозапошљавање.

Садржај програма:   Средства за самозапошљавање се одобравају у виду  
субвенције  ради  оснивања  радње,  задруге,  или  другог  облика  
предузетништва,  од  стране  незапосленог  или  удруживањем  више  
незапослених,  као  и  за  оснивање  привредног  друштва  уколико  оснивач  
заснива у њему радни однос.  

Циљна група којој је намењен:  Програм је намењен незапосленим лицима 
без обзира на године живота.

Трајање програма:  12 месеци.

Очекивани резултат: Покретање сопственог бизниса уз радно ангажовање 
незапослених лица.

Носиоци  активности  реализације  програма:   НСЗ  -  филијала  Пирот,  
Општина Пирот. 

Извори финансирања:  Буџет општине Пирот -  2.400.000,00 динара. 

Мониторинг и евалуација:  НСЗ - филијала Пирот, Општина Пирот. 

Индикатори успешности: Број самозапослених лица.

Извори података:  Извештаји АПР-а.
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4.4.  ПРОГРАМ “СУБВЕНЦИЈЕ ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ НЕЗАПОСЛЕНИХ ЛИЦА ИЗ
КАТЕГОРИЈЕ ТЕЖЕ ЗАПОШЉИВИХ”                          

Намена и циљ програма:  Радно ангажовање теже запошљивих лица.

Садржај програма:  Додела субвенција послодавцима из приватног сектора 
који запошљавају лица из категорије теже запошљивих, на новоотвореним  
радним местима.

Циљна група којој је намењен:  Програм је намењен незапосленим лицима, 
и то: младима до 30 година старости, старијима од 50 година, вишковима  
запослених, Ромима, особама са инвалидитетом.  

Трајање програма:  12 месеци.

Очекивани резултат: Запошљавање лица из категорије теже запошљивих.

Носиоци  активности  реализације  програма:   НСЗ  -  филијала  Пирот,  
Општина Пирот. 

Извори финансирања:  Буџет општине Пирот - 1.200.000,00 динара. 

Мониторинг и евалуација:  НСЗ - филијала Пирот, Општина Пирот.

Индикатори успешности: Број новозапослених лица.

Извори података:  Извештаји РФЗО-а и послодаваца.
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5.  ИЗВОРИ ФИНАНСИРАЊА 

Табела 21 – Вредност програма и извори финансирања

Назив програма Извори финансирања Вредност програма (у РСД)

Јавни радови Општина Пирот 3.600.000,00

Стручна пракса Општина Пирот

(10  лица x 280.000 динара)
 

2.800.000,00

Програм
самозапошљавања Општина Пирот

(15 субвенција x 160.000 динара)

2.400.000,00

Субвенције за 
запошљавање 
незапослених лица из 
категорије теже 
запошљивих

Општина Пирот

(8 субвенција x 150.000 динара)

1.200.000,00

УКУПНО: 10.000.000,00

6.  ПРАЋЕЊЕ И ОЦЕНА ЕФЕКАТА

Праћење и мерење резултата које овај акциони план предвиђа биће извршени  од
стране  Локалног савета за запошљавање општине Пирот и Националне службе за запошљавање
филијале Пирот, које ће се старати о динамици и квалитету реализације предвиђених програма. 

Успешност  програма  јавних  радова  ће  се  мерити  кроз  остварење  планираних
активности у оквиру одобрених јавних радова  и броја запослених лица на њима.

Успешност  програма  стручне  праксе  ће  се  мерити  бројем  положених
приправничких, односно, стручних исптита.

Успешност програма самозапошљавања ће се мерити кроз успешност опстанка и
рада покренутих бизниса.

Успешност програма за доделу субвенција за запошљавање незапослених лица из
категорије теже запошљивих ће се мерити бројем новозапослених лица из поменуте категорије.
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7.  НОСИОЦИ ПОСЛОВА РЕАЛИЗАЦИЈЕ ЛАПЗ-а

Национална служба за запошљавање филијала Пирот и Општина Пирот ће заједнички
реализовати  програме  и  мере  предвиђене  овим  Акционим  планом.  Подела  обавеза  и
одговорности  између  поменутих  страна  ће  бити  накнадно  ближе  уређена  потписивањем
Споразума о уређивању међусобних права и обавеза у реализацији програма и мера активне
политике запошљавања  за 2015. годину.

          Председник локалног савета за 
запошљавање Општине Пирот 

              
             Славиша Свиларов
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