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1.

Увод

Локални акциони план запошљавања за 2015. годину
Локални акциони план запошљавања општине Мали Иђош за
2014. годину представља основни инструмент спровођења
активне политике запошљавања на локалном нивоу у 2015.
години. Њиме се дефинишу циљеви и приоритети политике
запошљавања на локалном нивоу и утврђују програми и мере
које ће се реализовати како би се достигли постављени циљеви
и омогућило одрживо повећање запослености.
Локални акциони план запошљавања општине Мали Иђош за
2015. годину усклађен је са постојећим
националним
документом запошљавања – Националним Акционим Планом
запошљавања (у даљем тексту НАПЗ) за 2015. годину. Правни
основ за утврђивање НАПЗ представља Закон о запошљавању и
осигурању за случај незапослености („Службени гласник РС“,
број 36/09) којим је дефинисано спровођење активне политике
запошљавања и утврђена обавеза израде Националног акционог
плана запошљавања на годишњем нивоу.
При изради НАПЗ за 2015. годину узети су у обзир циљеви,
приоритети и смернице европске стратегије за период до 2020.
године које се односе на запошљавање и којом паметан, одржив
и инклузиван раст економије ствара могућност за висок ниво
запослености, продуктивности, социјалну и територијалну
кохезију; као и циљеви, приоритети и планиране активности
усвојених националних стратегија и развојних докумената.
Поред горе наведених националних оквира Локални акциони
план запошљавања општине Мали Иђош за 2015. годину је
усклађен са постојећим локалним стратегијским документима.
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2. Развој Општине Мали Иђош 2010 – 2015, (делови те
анализе су приказане у наставку овог документа у
овом и у следећем поглављу):

2.1 Општина Мали Иђош у бројкама

Површина: 181 км2
Број насеља: 3 (Мали Иђош, Ловћенац и Фекетић)
Број становника: 12.289
Густина насељености: 68 ст/км2
Пољопривредних површина: 93,6%
Стопа годишњег пада становништва (1991-2002): -6,0‰
Број запослених (2011): 1.730
Број незапослених (2014): 2.386 у целој општини
-Мали Иђош- 877 (М 458, Ж 419)
-Фекетић- 694 (М 362, Ж 332)
-Ловћенац- 563 (М 310, Ж 253)
НД по становнику (2005): 43,1% нивоа Републике Србије
Структура НД по секторима:
пољопривреда (59,4%), индустрија
(21,9%), трговина (14,2%), саобраћај (2,2%), грађевинарство (0,9%),
остало (1,7%)
Број МСП: 46 микро, 13 малих и 6 средњих предузећа
Друмски саобраћај: Аутопут Е-75 Нови Сад-Суботица (15,7 км),
Магистрални М-22 Србобран-Мали Иђош-Суботица (17,8 км),
Регионални пут П-118 Фекетић-Врбас (4,5 км)
Железничка пруга: Међународни колосек Београд-Нови Сад-Суботица
4
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Реке: Криваја (73 км)Установљено ловиште: Ловачко удружење
«Криваја» и ловачка друштва: Ловћенац– Ловћенац, Јелен- Фекетић,
Фазан- Мали Иђош
Културне манифестације и сеоски туризам: Катаи салаш и Етно кућа,
Домбош Фест, Дани фекетићке вишње, Спомен дани ЧÉПЕ ИМРЕ, Дани
бербе и вина, Дани Подолсзки Јожеф, Дани свете Ане, Племенске и
витешке игре, Његошеви дани .

2.2 Географски положај
У централном делу Бачке, у подножју
Телечке висоравни и долини реке Криваје
простире се општина Мали Иђош (181 км²),
која представља једну од најмањих
општина (после Бачког Петровца и
Темерина) у Војводини. У три насеља –
Фекетић, Ловћенац и Мали Иђош према
попису из 2011. године живи 12.289
становника.
Међународни пут Е-75, као и главна
железничка пруга, који повезују БеоградСуботицу и државну границу (Хоргош и
Келебија) са средњом Европом, пролазе
кроз сва три насеља општине.
Општина Мали Иђош се налази на 50
километара од Суботице (на северу) и
Новог Сада (на југу), док је главни град,
Београд удаљен око 130 км.
Већи привредни центри, Врбас и Бачка
Топола су удаљени на око 12 км од општине, а у непосредном
територијалном контакту је и са општинама Бечеј, Србобран и Кула.

2.3 Природни потенцијали
Природне потенцијале у општини чине плодно земљиште више лесне
заравни и ниже лесне терасе, умерена континентална клима и речица
Криваја. Ови услови представљају изузетно повољне географске одлике,
како за људске активности, тако и за њихово станиште. Највеће природно
богатство општине је изузетно квалитетно пољопривредно земљиште.
Земљиште по педолошком саставу чине церноземи ливадске црнице и
ритска црница на лесној подлози.
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Пољопривредно земљиште простире се на 16.929 ха и обухвата 93,6%
територије општине. Највећи део је под ораницама и баштама (98,3%) у
оквиру којих је најзаступљенија површина под житом (64,0%) и
индустријским биљем (27,8%). Мање површине су под крмним (5,4%) и
повртним (2,1%) биљем. Воћњаци и виногради простиру се на мање од 1%
пољопривредног земљишта и углавном се налазе у насељима. Необрађено
земљиште које захвата површине под ливадама и пашњацима као и
рибњаке, трстике и баре такође заузима 1% пољопривредног земљишта.
Шуме се простиру на свега 44 ха територије општине, тј чине свега 0,2% од
укупне површине општине и представљају недовољно заступљен ресурс.
Стање шумског зеленила како по величини, тако и по саставу, типу узгоја и
другим особеностима не задовољава функције које зеленило има у домену
привредних и еколошких захтева.
Најзначајнији природни потенцијал поред пољопривредног земљишта је
речица Криваја и њене притоке. Протиче кроз сва три насеља и својим
током правца северозапад-југоисток пресеца део бачке лесне заравни на
два дела. За разлику од осталих равничарских река Криваја има довољно
воде током целе године. Плодно тле и хидрографске одлике Криваје
представљају природне потенцијале и вредности за динамичнији развој
општине.

2.4 Демографија
Општина Мали Иђош, као територијално најмања општина у Војводини,
заузима простор од 181 км2 на коме живи 12.289 становника према
прелиминарним резултатима пописа становништва из 2011. године или 68
становника на км2, што је сврстава у релативно густо насељена подручја
(према критеријуму да густо насељени простори имају 51-100 становника на
км2). Изразит је вишедеценијски тренд смањења густине насељености
(1953. године износила је 92,6; 1961. - 94,7; 1971. - 86,4; 1981. - 82,7; 1991.80, 2002. - 75 и 2011. године 68 становника на км2).
Taбела 1: Пораст-пад становништва општине Maли Иђош(1948-2011.)
Godina
Broj
Lančani
Indeks
stanovnika
indeks
porasta
(1948 = 100)
1948
17683
100,00
1953
16767
94,8
94,8
1961
17144
102,2
97,0
1971
15651
91,3
88,5
1981
14975
95,7
84,7
1991
14137
94,4
79,9
2002
13494
95,5
76,3
2011
12289
91,2
69,3
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Кретање становништва на подручју општине Мали Иђош, поред апсолутног
смањења становништва, карактеришу три основне детерминанте: (а) низак
наталитет, (б) повећање стопе морталитета и (ц) миграциони процеси.
Подручје општине Мали Иђош спада у групу емиграционих и
депопулационих подручја. Кретање становништва на подручју општине
Мали Иђош могуће је пратити од првог званичног пописа 1869. године до
данас. Квантитативно посматрано, укупан број становника се у посматраном
периоду повећао за свега 2,5% (са 11.992 становника, колико је
регистровано 1869. године, на 12.289 становника по последњем попису
2011. године).
Међутим, овај период карактеришу различита раздобља. У периоду 18691948. укупно становништво бележи узлазни тренд, при чему је 1948. године
у општини регистрован максималан број становника (17.683), затим следи
кратак нестабилан период емиграционих токова до 1961. године (17.144) и
негативно демографско раздобље од 1961. до данас, када се укупно
становништво смањило за 27%.
Сва три насеља бележе пад броја становништва, при чему највећи одлив
становништва у последњих 20 година има насеље Мали Иђош (са 6.603 1971.године на 5.465 – 2002. године). У последњим декадама 1971-1981. и
1991-2002. године општина Мали Иђош бележи негативне стопе просечног
годишњег раста становништва (-3,9 и -4,2 на 1.000 становника). За разлику
од већине војвођанских општина, Мали Иђош није моноцентрична општина
и становништво је равномерно распоређено у сва три насеља.
Основно обележје демографских кретања општине Мали Иђош јесте низак
природни прираштај, тако да више није осигурана ни проста репродукција
становништва. Кретање природног прираштаја, посебно у периоду после
1990. године, је изузетно неповољно и 1996. године достиже негативних
6,4‰, да би 2004. године пао на чак -9,3‰.
Стопе наталитета су веома ниске (просек последњих пет година је испод
10‰), док су стопе морталитета једне од највећих у Војводини (нпр. у 2000.
износила је 17,2‰). Негативна стопа природног прираштаја у дужем
временском периоду указује на проблем депопулације, односно "беле куге".
Механички прираштај је био врло значајан извор популационог раста.
(Графикон 1)
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2.4.1 Старосна структура становништва
Старосна структура становништва општине Мали Иђош све више има
карактеристике «регресивног», односно старијег типа становништва, будући
да се смањују фертилни и омладински контингент становништва, што се
може уочити из облика старосне пирамиде за 2011. годину.
Полна и старосна структура становништва општине Мали Иђош 2011.

Пад наталитета убрзао је старење становништва од базе старосне
пирамиде, а повећање просечног трајања живота средовечног и старог
становништва, интензивирало је старење с врха пирамиде. Доминантан
број становника спада у категорију радно-способног становништва (68,69%),
што се може узети у обзир као значајан развојни потенцијал који ће
опредељујуће утицати на тржиште рада и запосленост.
Један од најпоузданијих аналитичких показатеља старосне структуре
становништва, а тиме и процеса демографског старења јесте индекс
старења, који изражава однос старог и младог становништва. Уколико
8
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индекс старења премаши вредност 40 (старих на 100 младих становника),
говоримо о старој популацији. Индекс старења од 86,6 на подручју општине

Мали Иђош, евидентно премашује граничну вредност, али је и даље испод
просека Северно-бачког округа, односно АП Војводине.Према резултатима
пописа 2011. просечна старост у општини Мали Иђош износи 41,1 године,
што значајно превазилази граничну вредност од 30 година, која је у
демографској
теорији
прихваћена
као
медијална
вредност.

2.4.2 Образовна структура становништва
Образовна структура становништва има посебан значај у демографским
истраживањима, с обзиром на утицај који има на природно и миграционо
кретање становништва.
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.
У образовној структури становништва старог 15 и више година на подручју
Мали Иђош (2011.), завршена средња школа је најчешћи вид образовања
код оба пола (41% становника), на другом месту је основно образовање
(29% углавном старијег слоја становништва), док је 5,6% становништва
општине са вишом и високом стручном спремом.
Значајно је напоменути да је више од 50% становништва општине на нивоу
основног и нижег образовања, што неспорно захтева веће ангажовање на
образовању становништва кроз доквалификацију, преквалификацију и
програме перманентног образовања.
Такође, број становника са средњим образовањем је 2,9% испод просека
АП Војводине. Иако је забележен тренд смањења броја неписмених у
последњих десет година и даље је присутан значајан проценат неписменог
становништва (235 становника), посебно женског становништва (2,7%
становништва старог 10 и више година).

2.4.3 Економска структура становништва
Радноспособно становништво по попису из 2011.године износи 8.441 тј.
68,69% од укупног броја становника. Проценат издржаваног становништва
је 27,51%.
Учешће пољопривредног у укупном становништву износи 14,6%, док је
учешће његовог активног дела у укупном активном становништву 75%. На
основу прегледа економске структуре становништва општине Мали Иђош
добија се потврда тезе да од привредне структуре зависе промене у општој
активности и њеним појединачним стопама (запослености и
10
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незапослености). Такође, развијен привредни сектор детерминисао је да у
економској структури становништва жене чине чак 63% издражаване
популације, тачније, због структуре радних места женска радна снага се
теже запошљава.
На даље кретање оног дела популације које врши економску функцију, а то
је активно становништво и његову «репродукцију», може се утицати
садејством демографских и социоекономских чинилаца. У основи првих
налази се биолошко или друштвено модификовано кретање наталитета и
морталитета, док су у другим садржани значајни социјални, економски и
технолошки елементи активности. Ови други опредељују стопу по којој ће
становништво сваке староснополне групе учествовати у економској
делатности, па према томе опредељују и општу стопу, обим и карактер
активног становништва.
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2.4.4 Социална заштита

-У Општини се повећава број корисника социалне заштите на евиденцији
Центра за социални рад, као и услуге смештаја и новчана давања.
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3. ЛОКАЛНИ САВЕТ ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ – ЛСЗ
3.1

Правни основ
запошљавање

за

формирање

локалних

савета

за

Могућност формирања
локалних савета за запошљавање (ЛСЗ),
предвиђена је Законом о запошљавању и осигурању за случај
незапослености (Сл. гласник РС, бр.36/2009, члан 28). Локални савет за
запошљавање може основати надлежни орган локалне самоуправе, а у
његовом саставу могу се наћи представници локалне самоуправе,
репрезентативних синдиката, репрезентативних удружења послодаваца,
организационе јединице Националне службе за запошљавање, агенција,
регионалне Привредне коморе, као и представници удружења и појединци
који су релевантни за област запошљавања.
Савет запшљавања:
-Марко Ровчанин - представник локалне самоуправе
-Мохачи Золтан - представник локалне самоуправе
-Барањи Силард - представник локалне самоуправе
-Дејан Радовановић - представник локалне самоуправе
-Јаблан Анико - Представник Националне службе за запошљавање Филијала
Суботица
-Обрад Богдановић - Представник послодавца „ЛТС“ доо
-Мараз Јожеф - Представник Удружења предузетника
-Нађмељкути Кишковач Илдико – представник Центра за социјални рад
-Биро Анико – представник ССС општине Мали Иђош
-Бојтош Ирен - Представник послодавца „Small Steps“ доо
-Керекеш Золтан - представник локалне самоуправе

3.2 Улога локалних савета за запошљавање
Локални савети за запошљавање проблеме незапослености и запошљавања
решавају на принципима партнерства, а у складу са специфичностима,
потребама и могућностима локалне средине. ЛСЗ на основу праћења и
пројекције социоекономских кретања на локалном нивоу иницирају мере и
програме органу локалне самоуправе са циљем смањења незапослености, у
циљу помоћи потенцијалним вишковима да не пређу у отворену
незапосленост, за подршку развоју малих и средњих предузећа и развоја
људских ресурса.
Области утицаја могу бити разноврсне, а нарочито се односе на:
- мере за подстицање новог запошљавања,
- запошљавање одређених категорија незапослених са већим
ризиком од дугорочне незапослености
- жене, млађи од 30 година, старији од 50 година...
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- запошљавање избеглих и расељених,
- професионална рехабилитација и запошљавање инвалида и
особа са смањеном радном способношћу,
- запошљавање припадника етничких мањина код којих је
израженија стопа незапослености,
- запошљавање оних који су проглашени технолошким вишком,
- самозапошљавање,
- запошљавање на јавним радовима
- спровођење обука за незапослене, у складу са захтевима
тржишта рада,
Упркос многобројним могућностима, функција локалних савета за
запошљавање се до сада, у већини локалних самоуправа, сводила на
давање мишљења о оправданости спровођења јавних радова и мишљења за
усвајање ЛАПЗ-а.

3.3 Начин рада и активности ЛСЗ-а
Решавање проблема незапослености подразумева креирање програма
активних мера запошљавања у складу са локалним потребама и
могућностима, што одражава став да се проблем незапослености решава
тамо где и настаје.
Локални савети за запошљавање представљају тело које функционише при
извршној власти и даје савете и мишљења представницима локалне
самоуправе о питањима везаним за област запошљавања.
Због изражених регионалних различитости у Србији, Национална стратегија
запошљавања предвиђа израду регионалних стратегија ЛОКАЛНИ
САВЕТИ ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ ПРИРУЧНИК ЗА РАД ЛОКАЛНИХ САВЕТА
ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ и планова запошљавања. Локални савети за
запошљавање преузимају улогу стратешког актера који својим
активностима афирмише Националну стратегију за смањивање разлика
измеђ регионалних тржишта рада и то нарочито кроз:
- развијање свеобухватног концепта регионалне политике који би обухватио и
све постојеће инструменте финансијске подршке бизнису и тржишту рада;
- израду посебних регионалних стратегија развоја и стратегија запошљавања
у кооперацији свих релевантних локалних актера, као и активирање
социјалних партнера у области запошљавања, образовања и развоја на
регионалном развоју;
- наставак процеса развоја локалне самоуправе који подразумава
проширење делокруга и одговорности тела локалне власти (овај процес
прати одговарајућа буџетска децентрализација и омогућава препознавање
локалних потреба и бригу за развој стратегије локалног економског
развоја);
- израду јединствене методологије и одговарајуће регулативне основе за
оцењивање степена развијености појединих општина, ради сагледавања
потреба за пружање помоћи општинама које заостају у развоју;
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- усавршавање системских мера ради побољшавања могућности за
покретање посла и запошљавања;
- развој инфраструктуре која обезбеђује услове за уравнотежен регионални
развој,
- развој конкретних програма који би привукли стране и домаће инвестиције;
- експанзија активних мера политике тржишта рада, са посебном пажњом и
додатним средствима усмереним према мање развијеним регионима и
- усмеравање међународне развојне кредитне подршке и донаторских пилот
пројеката према посебно погођеним регионима.

3.4 Израда годишњег програма рада ЛСЗ-а
На почетку сваке године ЛСЗ има обавезу да усвоји програм рада који ће
садржати све приоритетне теме и смернице рада савета. Сваки ЛСЗ у складу
са актуелним потребама, расположивим ресурсима и специфичностима своје
локалне самоуправе доноси свој програм рада, који треба да усмери и
олакша рад савета.

3.5 Предности локалних самоуправа које имају формиран
локални савет запошљавања
Локалне самоуправе које имају активне локалне савете за запошљавање
бележе видљиве резултате и у несумњивој су предности у односу на оне
општине које немају формиран савет или оне код којих (иако је
установљен) савет не функционише.
Предности општина код којих савет успешно остварује своју улогу су:
- ЛСЗ је канал за регистровање и артикулисање локалних потреба у
запошљавању,
- ЛСЗ кроз израду локалних акционих планова запошљавања ствара
основу за решавање проблема незапослености,
- у могућности су да креирају нове, оригиналне мере активне политике
запошљавања, прилагођене локалним потребама,
- у могућности су да аплицирају за суфинансирање програма и мера
активне политике запошљавања код покрајинских и републичких
институција,
- у неким случајевима општине које имају активан ЛСЗ имају предност
приликом конкурисања за средства из
међународних и донаторских извора (УСАИД, УНДП, ЦАРДС, ГТЗ,
ОЕЦД...),
- постоји богатство идеја и утицаја, користе се различита искуства,
- унапређује се социјални дијалог и
- јача се свест о значају остваривања локалне стратегије развоја,
привлачењу инвестиција и о изградњи инфраструктуре, као
претпоставкама за ново запошљавање.
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3.6 Позитивни примери рада ЛСЗ-а
Социјални дијалог у великој мери утиче на креирање политике запошљавања
у Шведској. Процес је почео 1950. године када су услед потреса на тржишту
рада, синдикати схватили да једино у сарадњи са државом и
Конфедерацијом шведских предузетникамогу допринети стабилизацији
стања и заштити права радника. Улога државе била је да људима који су
остали без посла Заједнички рад омогућио је послодавцима да попуне своја
радна места, а незапосленима брзо проналажење посла. Потписивањем
омогући стицање додатних знања и вештина, како би се боље прилагодили
новим потребама тржишта рада и што пре поново запослили. Нордијске
конвенције о заједничком тржишту рада, 1954. године, почиње период
просперитета, иницијатива, удруживања - са добром покретљивошћу радне
снаге и пуном заштитом права радника. Начин на који се то данас ради у
оквиру земаља чланица ЕУ, примењују се у свих пет нордијских земаља још
од средине прошлог века.
У Аустрији постоје Територијални пактови за запошљавање (ТЕП). То су
уговорена регионална партнерства за боље повезивање политике
запошљавања са осталим политикама, да би се унапредила ситуација у
запошљавању на регионалном и локалном нивоу. ТЕП-ови су успостављени
у свих девет федералних покрајина, али и на подрегионалним нивоима. Они
имају свој менаџмент, буџет и координирају са 700.000.000 евра за активну
политику тржишта рада годишње. Буџет обезбеђују партнери у
партнерствима за мере и циљне групе. Развој и имплементација ТЕП-ова је
била прекретница у аустријској политици тржишта рада и бољем решавању
регионалних проблема. Они су повећали укљученост актера у тржиште рада
и политику запошљавања, успешно су повезали области политике и
допринели повећаној ефективности и транспарентности политике
запошљавања.
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4.

Имплементацијa Локалнog Акционog Планa
запошљавања општине Мали Иђош за 2015. годину.
За имплементацију Локалног акционог плана запошљавања општине
Мали Иђош за 2015. годину у буџету општине предвиђено је 2.500.000,00
динара, која средства ће се евентуално додати средствима Покрајинског
Секретаријата за привреду, запошљавање и равноправност полова или
средствима Министарства за запошљавање.
Планирано је да ће Општина Мали Иђош и Национална служба за
запошљавање заједно расписати конкурс за :
- Самозапошљавање
- Послодавцима за запошљавање на новоотвореним радним местима
- Стицање практичних знања уз заснивање радног односа, за лица без
квалификације
- Јавни радови
- стручна пракса

5.

Кретање незапослености у општини Мали Иђош
На бироу за запошљавање регистровано је 2.160 незапослених лица (
децембар 2014.) и то женске популације (1.015). Додатни проблем чини
велика прикривена незапосленост, која премашује размере реалне
незапослености. Проблем незапослености је присутан не само код лица
која се воде на тржишту рада већ и код једног броја радника који су
формално
запослени, али због привредне неактивности њихових
предузећа немају посла.
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5.1

Незапослена лица по степену стручне спреме и полу у 2013.
године

Квалификациона структура незапослених је изузетно неповољна. Највећи
је проценат незапослених неквалификованих радника са само основним
образовањем. Њихове радне способности захтевају значајно унапређење,
како би се испунили будући захтеви привреде, такође, високо је учешће
незапослених са III. и IV. степеном стручне спреме што указује на
нефлексибилност образовног система и његову неприлагођеност
потребама привреде.
Још једна у низу неповољних околности је да већина незапослених лица
први пут тражи запослење, што неминовно указује на чињеницу да регион
није у довољној мери кренуо у неопходна прилагођавања и
реструктурирање.
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5.2

Незапослена лица по степену стручне спреме и полу у 2013.
године
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5.3 Незапослена лица по старости и полу
Највеће учешће у регистрованој незапослености посматрано према
старости, имају незапослена лица преко 50 година старости (27,6%), затим
лица од 41-50 година (23,1%), од 31-40 година старости (22,5%), од 19-25
година (11,3%), од 26-30 година (12,4%), док је у старосној групи до 18
година 2,8% незапослених лица.
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5.4 Запослени са евиденције
-У односу на исти месец предходне године уочено је смањење запослења
за 6,15%.
-У односу на предходни месец забележено је смањење броја незапослених
лица у Малом Иђошу за 0,76%.
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6. Јавни Радови у 2014. години
На основу ЛАПЗ 2014 у Општини Мали Иђош реализован и су Јавни радови.
У оквиру програма запослено је 31 особа.
носиоц јавног рада
Форум жена
Ецо-енјој
Каритас
Изида
Црвени крст
Киш-комунал
Еко-комунал
укупно

број запослених
4 особа на 5 месеци
1 особа на 5 месеци
1 oсоба на 5 месеца
3 особа на 5 месеци и
1 особа на 4 месеци
1 особа на 5 месеци
12 особа на 4 месеци
8 особа на 4 месеци
31 особа

-Форум жена је преко јавних радова запослио 3 медицинске сестре и једног
геронто-домаћина
-Ецо-енјој је помоћу јавних радова запослио једног културног –
организатора.
-Унапређен је рад Геронто Службе у Каритаса захваљујући јавном раду.
-Преко јавног рада је обезбеђен превоз лица са посебним потребама у
Изиди и васпитивање деце што је запослена су 3 васпитачица.
-Сређивање гробља, чишћење одводних канала, сређивање зелених
површина је урађено у општини помоћу јавног рада у организацији Кишкомунала у Малом Иђошу и преко Еко-комунала у Фекетићу.
-У Црвеном крсту је био решен проблем возача.
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7. СТАЊЕ НА ТРЖИШТУ РАДА
SWOТ анализа - процена ризика и потенцијала тржишта рада
Strengths (Снаге):
Повољан положај општине
Млади
Вишејезичност
Постојање
стратегије
развоја,
савет за запошљавање
Искуство
у
пољопривредној
производњи, велики број средње
пољопривредно образованих
Постојање индустријске зоне
Добра сарадња са невладиним
организацијама
и
државним
службама
Отвореност
за
нове
идеје,
међународна сарадња
Разноликост
делатности
приватних послодаваца
Opportunities (Шансе):
Привлачење страних инвестиција
Претприступни фондови
Развој туризма
Изградња инфраструктуре
Развој пољопривреде
Стварање бољих услова за бизнис
Новозапошљавање
обућарских
радника

Weaknesses (Слабости)
Недостатак
средстава
за
инвестиције
Лоше
стање,
развијеност
привреде
Недостатак средњег и високог
образовања у општини
Еколошка и инфраструктуална
питања
Нова радна места, Недовољна
стимулација за отварање нових
радних места
Старо становништво
Висок степен незапослености
Недостатак заливнпог система
Недовољна организованост
привредника (мали, велики)
Threats (Опасности):
Смањење броја радних места
Одлив кадрова
Нестабилна економска ситуација
у земљи
Велики трошкови код покретање
нових технологија
Инфлација
Затварање малих предузећа
Старење становништва

Резултати SWOT анализе одражавају виђење сва три сектора, имајући у виду
да је анализа резултат радионичарског рада учесника из свих сектора.
Као снаге Општине Мали Иђош на пољу запошљавања и тржишта рада,
препознате су географски положај, и расположиви ресурси (пољопривреда,
индустријска зона), постојање стратегија, искуство у пољопривредној
производњи и велики број школованих обућарских радника.
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Као слабости Општине Мали Иђош на пољу запошљавања и тржишта рада
идентификовани су: недостатак средстава за инвестиције, недостатак
средњег и високог образовања у општини, неодговарајућа квалификациона
структура незапослених, отворена еколошка питања, мало нових радних
места, недовољна стимулација за отварање нових радних места, висок удео
старих људи у радној снази, висок степен незапослености, недовољна
организованост привредника.
Као шансе општине Мали Иђош на пољу запошљавања и тржишта рада
препознате су: даљи развој, модернизација пољопривреде, изградња
квалитетне инфраструктуре, развој туризма, привлачење страних
инвестиција, ефикасно коришћење претприступних фондова, стварање
бољих услова за бизнис, новозапошљавање обућарских радника, шанса за
изградњу заливног система.

Као опасности на пољу запошљавања и тржишта рада у општини Мали
Иђош идентификовани су цледећи проблеми: смањење броја радних места,
одлазак кадрова, нестабилна економска ситуација у земљи, велики трошкови
код покретање нових технологија, инфлација, затварање малих предузећа,
старење становништва

8. Стратешки Циљеви:
1. Запошљавање лица без школске спреме, или са
образовањем.
2. Запошљавање угрожене категорије.
3. Повећање броја запослених у производњи
4. Запошљавање младих
5. Преквалификација незапослених лица (курсеви, обуке)
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9. Акциони План Заспошљавања за 2015. годину Општине Мали Иђош
Бр.

Циљ

Мера

Извор
финансирања
ЛС
(НСЗ
АПВ)

Финснсијска
средства
2.500.000,00

1.

Запошљавање лица без
школске спреме, или са
основним образовањем

Јавни радови

2.

Запошљавање
угрожене категорије

3.

Повећање броја
запослених у
производњи

4.

Запошљављње младих

5.

Преквалификација
незапослених лица
(курсеви, обуке)

Индикатори

Подстицајни програми
државе за
запошљавање,
новозапошљавање и
самозапошљавање
млади до 30 година
старости, старији од 50
година, вишкови
запослених, Роми,
особе са
инвалидитетом

НСЗ
АПВ

+

Субвенције
послодавцима за
новоотворена радна
места
Програм приправника
Стручна пракса

НСЗ
АПВ

+

Број нових
радних места

НСЗ
АПВ

+

преквалификација
незапослених

НСЗ
АПВ
ЛС

+

Број запослених
приправника и
лица на стручној
пракси
Број лица која су
завршила обуку
и курсеве

Број
незапослених
ангажованих на
јавном раду
Број нових
радних места на
којима су се
запослили
припадници
циљне групе
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10. Стабло проблема
Ниска стопа запослености
младих

Висока неактивност
младих који су завршили
шлолу

Млади су искључени са тржишта рада

Недостатак младих са
вештинама које су траже на
тржишту рада

Локални послодавци не
могу да нађу међу
младима одговарајуће
раднике

Млади нису довољно
припремљени за тржиште
рада

Недостатак образовних
планова и програма
прилагођених потребама
тржишта

Недовољно
професионално
усмерење ученика

Недостатак
послодаваца и радних
места

одлазак младих

Недостатак средњег и
вишег образовања
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11. Стабло циљева – Стабло решења
Новозапошљавање,
самозапошљавање

Учешће у јавним радовима

Повећана активности младих
који су завршили школовање

Већа стопа запослености
младих, смањен број младих
коју одлазе

Млади су укључени на тржишту рада

Локални послодавци налазе
одговарајуће раднике међу
младима

Повећан број младих радника
са вештинама траженим на
локалном тржиту рада

Млади су добро припремљени
за тржиште рада

Понуда послодавцима за
разне обуке

Обуке преко НСЗ

Покренута анализа потреба локалних
послодаваца у погледу знања и
вештина
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Сарадња са невладиним
институцијама

Покренута сарадња са
центрима за обуку

