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  1. УВОД

 

Национална стратегија запошљавања за период 2011–2020. године (у даљем тексту:

Стратегија запошљавања) има за циљ да пружи подршку развоју Републике Србије у оквиру

којег 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

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 града Пирота за 2020.  годину  ( у даљем тексту :

ЛАПЗ ) представља основни инструмент спровођења активне политике запошљавања у 2020.

години. Њиме се дефинишу приоритети и циљеви политике запошљавања и утврђују програми и
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мере које ће се реализовати у 2020. години на територији града Пирота, a све у циљу  повећања

запослености.

Правни основ за утврђивање ЛАПЗ-а за 2020. годину представља Национални акциони

план  запошљавања  за  2020.  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, 88/10, 38/2015 и 113/2017). 

Имајући у виду стање и кретања на тржишту рада, посматрано за средњерочни период

2019-2021.  година,  очекује  се  да  се  уз  побољшање  кључних  макроекономских  индикатора

достигне једноцифрена стопа незапослености на крају тог периода. Таква предвиђања базирају

се и на очекивању ефеката комплексних реформи образовног система, док ће се мерама активне

политике  запошљавања  подстицати  ангажовање  теже  запошљивих  и  социјално  угрожених

категорија лица, чиме ће се додатно обезбедити инклузивност привредног раста. У том смислу,

уважавајући  смернице  и  препоруке  европске  политике  запошљавања,  показатеље  стања  и

кретања на тржишту рада Републике Србије, као и резултате претходно спроведених активности

и налазе процена, утврђени су приоритети политике запошљавања у 2020. години, а то су:

 редуковање  дуалности на  тржишту  рада  кроз  побољшање  услова  и  унапређење

институција тржишта рада,

 подстицање запошљавања и укључивања теже запошљивих лица на тржиште рада кроз

реализацију мера активне политике запошљавања,

 подршка регионалној и локалној политици запошљавања,

 унапређење квалитета радне снаге и улагање у људски капитал.

Прииритети политике  запошљавања  Града  Пирота  за  2020.  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;

- повећање понуде стручно оспособљене радне снаге у складу са потребама које постоје

на локалном тржишту рада.

      Програми  и  мере  активне  политике  запошљавања  утврђени  овим  акционим  планом

реализоваће се  у  складу  са  Законом о  запошљавању и  осигурању за  случај  незапослености,

Законом  о  професионалној  рехабилитацији  и  запошљавању  особа  са  инвалидитетом  и

правилима о контроли државне помоћи.
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                    2. АНАЛИЗА СТАЊА У ЛОКАЛНОЈ ЗАЈЕДНИЦИ И ИДЕНТИФИКАЦИЈА
ПРОБЛЕМА

2.1.  АДМИНИСТРАТИВНИ И ГЕОГРАФСКИ ПОЛОЖАЈ   ГРАДА   ПИРОТ  

Пирот се налази на источној капији Србије, на међународном путу Е – 80 и Коридору 10.

Помиње се  још у  старим римским картама из  II  века  нове  ере  као  Muttatiи  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 са површином од 1232 км2.

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

Град је смештен на надморској висини од 368м, док се опсег надморских висина свих

површина града креће у распону од 368-2169 метара.

Подручје  града  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   ГРАДА   ПИРОТ  А  

Становништво -  Према попису из 2011. године Пиротски округ има 92.479 становника,

а град Пирот  57.928, док тај  број  према процени Републичког завода за статистику из 2018.

године износи 54.432. Од укупног броја 65% је градско становништво.

 Просечна густина насељености града Пирота износи 46 ст/км2 , а просечан број чланова

по домаћинству је 2,85.

Од 1981. године па до данас, број становника у Пироту константно опада, што се може

видети из табеле 1. Такође оно што одликује град Пирот јесте и негативан природни прираштај

који је последњих година посебно изражен. 

Попис становништва из 2011. године  je  показао да је  за 10 година број  становника у

Пироту смањен за 5.863 људи, а у округу за 13.175, са тенденцијом даљег опадања.
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Табела 1 —  Број  становника  у  граду  Пироту  и  Пиротском  округу  по  пописима

становништва  од 1981. до 2011. године

Година 1981 1991 2002 2011

Број становника у Пироту 69500 67700 63791 57928

Промена броја становника у  

Пироту
+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  граду  Пироту  и  Пиротском  округу  по  пописима

становништва  од 1981. до 2011. године

Извор:Републички завод за статистику

       Према попису становништва из 2011. године структура становништва је следећа:  

      Полна  структура  становништва у  граду  Пироту  - 49,75%  је  жена,  а  50,25%  су

мушкарци, што је структура која је приближна просеку у Србији.

 Старосна структура становништва Пирота је претрпела значајне промене, нарочито

последње деценије,  и  то у  прилог  пораста  особа старијих од 60 година,  који  чине  28 % од

укупног становништва.

 По опште прихваћеном критеријуму Популационе комисије  ОУН-a старим се сматра
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становништво ако  је  учешће  старијих  веће  од  7  %.  Пирот  је  захваћен  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  град  Пирот  прелази

републички  просек  и  има  веома  неповољну  старосну  структуру.  Старосна  структура

становништва приказана је у табели 2.

Табела 2 – Старосна структура становништва града Пирота

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 -8.

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

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.
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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 града

Пирот била је 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

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

заостајале су у распону од 15 до 20% уз благу тенденцију смањења заостајања у годинама након

тога.  У периоду од 2010.  до  2015.  године тај  проценат је  сведен на  око 10% уз  израженије

смањење на свега 5% у 2015. години. Од 2016. до 2018. године је просечна зарада у Пироту

премашивала  републички  просек  и  била  виша  на  крају  године  у  просеку  од  5  до  10%.

Посматрајући  просек  зарада  за  првих  девет  месеци  2019.  године  дошло  је  до  потпуног

изједначавања зарада у Пироту са зарадама у Републици.

Табела 5 - Кретање нето зараде у Пироту по годинама  (просек за 12 месеци, у РСД)      

Година 2015 2016 2017  2018 I-IX 2019

Нето зарада 42391 48005 52705 51968 54026
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Графикон 2 - Кретање нето зараде у Пироту по годинама  (у РСД)

Извор: Републички завод за статистику

Када посматрамо ситуацију у Пиротском округу, град Пирот у односу на суседне општине

има далеко бољи просек зарада. Све до 2017. године просечне нето зараде су у свим суседним

општинама  биле  на  приближно  истом  нивоу,  као  и  претходних  година  и  са  непромењеним

заостајањем за републичким просеком. Већ од 2018. године бележи се изразити раст зарада у

Белој Паланци, али и Димитровграду, но и поред тога Бабушница је захваљујући умереном расту

зарада из године у годину задржала место одмах иза Пирота. У првих девет месеци 2019. године

све општине округа бележе раст зарада у потпуности идентичан проценту раста зарада на нивоу

Републике. Оно што је добар показатељ за све општине округа јесте то што је у последње две

године смањено зостајање просечних зарада свих општина округа за републичким просеком, а

то свакако није био случај пре три и више година.

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

2015 2016 2017 2018 I-IX 2019

Република 

Србија

44432 46097 47893 49650 54194

Пирот 42391 48005 52705 51968 54026

Димитровград 30566 30912 31757 38230 41265

Бабушница 35093 37760 38144 41540 45688

Б.Паланка 26799 28060 28009 38293 40823

Извор: Републички завод за статистику
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Графикон 3 – Кретање нето зарада у Пиротском округу и Републици Србији (у РСД)

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.

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 су следили пољопривреда, трговина, саобраћај, грађевинарство, итд.

 

Последњих неколико година Републички Завод за статистику прати регионални БДП који

представља примарни статистички индикатор за мерење економских перформанси региона и

ефективности регионалних политика и програма усмерених на редукцију јаза између региона у

погледу  друштвено-економске  развијености  и  дистрибуције  националног  богатства.  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).
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Табела 7 – Регионални БДП за 2018. годину

РЕГИОНИ БДП
( у мил. РСД)

БДП по становнику
( у хиљ. РСД )

Београдски 2095811 1240

Војводина 1312955 705

Шумадија и Западна Србија 940633 489

Јужна и Источна Србија 716496 476

Графикон 4 – БДП по регионима                Графикон 5 –  БДП по становнику

Извор: Републички завод за статистику

Учешће Београдског региона у БДП-у Републике Србије је водеће са 41,3%, потом следи

регион Војводине са 25,9%, регион Шумадије  и Западне Србије са 18,6% и регион Јужне и

Источне Србије са 14,1%.  Регионални БДП по становнику и индекси нивоа (РС=100) износе:

Београдски  регион  1240  хиљ.  дин.  (170,8),  Регион  Војводине  705  хиљ.  дин.  (97,1),  Регион

Шумадије и Западне Србије 489 хиљ. дин. (67,3) и Регион Јужне и Источне Србије 476 хиљ. дин.

(65,6). 

Београдски регион са 1240 хиљада динара БДП-а по глави становника има 70,8% већи per

capita износ у односу на републички ниво. То је за око 2,7% више у односу на податак из 2017.

године. У апсолутном износу београдски регион имао је виши износ БДП-а у односу на 2017.

годину за 9%.  Индекс нивоа БДП  per capita  за Регион Војводине је за  2,9% нижи у односу на

републички ниво, али је у апсолутном износу за 4,1% већи него ли годину дана раније. За Регион

Шумадије и Западне Србије индекс нивоа је 67,3%, што је за 32,7% мање од републичког нивоа,

али је у апсолутном износу виши за 3% него што је био у 2017. години.  За Регион Јужне и

Источне Србије индекс  је  нивоа 65,6%, што је  34,4% испод републичког нивоа, али је и он у

апсолутном износу виши за 9,2% у односу на 2017. годину.
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Графикон 6 – Упоредни приказ регионалног БДП-а, 2017-2018. год. (у РСД)

Извор: Републички завод за статистику

Сумар БДП-а свих региона идентичан је БДП-у Републике Србије.

2.4.3.   ПРЕДУЗЕТНИШТВ  О  

Предузетништво  у  Пироту  има  дугу  традицију  и  представља  развојну  шансу  за

упошљавање лица која су у периоду транзиције и структурног прилагођавања привреде остала

без посла. Број активних предузетника у октобру 2019. године износио је  1486 што је нешто

више у поређењу са њиховим бројем од пре годину дана, тачније изражено је повећање за око

6%. У 2019.  години  закључно  са  октобром месецом основано  је  219 нових  предузетничких

радњи, те ће према процени њихов укупан број на крају године бити на нешто вишем нивоу него

у претходним годинама. Када је реч и  опстанку новооснованих предузетника, до 2014. године

проценат оних који су престајали са радом у првој години пословања се кретао око 30%, да би

последњих година тај проценат износио око 20%. 

Табела 8 – Број новооснованих/опсталих предузетника у првој години постојања,2016-2018.

ГОДИНА БРОЈ НОВООСНОВАНИХ

ПРЕДУЗЕТНИКА

БРОЈ ОПСТАЛИХ

ПРЕДУЗЕТНИКА У ПРВОЈ

ГОДИНИ ПОСТОЈАЊА 

2016 216 164

2017 172 136

2018 242 197
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График 7– Број новооснованих/опсталих предузетника у првој години постојања,2016-2018.

Извор: Агенција за привредне регистре

У циљу смањења процента предузетничких радњи које не успевају да опстану у првим

годинама  пословања,  неопходно  је  њихово  укључивање  у  програм  менторинга  како  би  се

почетници додатно едуковали и упознали са свим аспектима пословања, могућим проблемима и

потенцијалним решењима за могуће кризне ситуације.

Све предузетничке радње на територији града Пирота разврстане по величини припадају

категорији микро и малих предузетника. Изразито повећање броја предузетника у последње две

године највећим делом је последица издвајања значајних средстава и Републике и Града Пирота

за програм доделе субвенција за самозапошљавање.

У годинама пре 2015. постојала је тенденција да је број угашених предузетничких радњи

у једној години био већи од броја новооснованих предузетника у истој години. Међутим, од

2016.  године је  приметан позитивни помак када је  о  поменутом односу реч,  тако да  је  број

новооснованих радњи у последње четири године већи од броја угашених у истој години.

Табела 9–Број  обрисаних/угашених и новооснованих предузетника у години, 2015-2018.год.

ГОДИНА БРОЈ НОВООСНОВАНИХ

ПРЕДУЗЕТНИКА

 УКУПАН БРОЈ ОБРИСАНИХ/УГАШЕНИХ

ПРЕДУЗЕТНИКА

2015 223 218

2016 216 127

2017 172 129

2018 242 175
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Графикон 8-Број обрисаних/угашених и новооснованих предузетника у години, 2015-2018.

Извор: Агенција за привредне регистре  

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. У односу на претходне године готово да није

било већих промена када је реч о процентуалном учешћу предузетника из појединих сектора у

односу на њихов укупан број. 

Табела 10  –   Секторска припадност предузетничких радњи у Пироту – 2019. год.
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Сектори Број Проценат

Трговина на велико и мало 328 22,1

Прерађивачки сектор 265 17,8

Остале услужне делатности 156 10,5

Саобраћај 142 9,6

Услуге смештаја и исхране 118 7,9

Стручне,научне,иновационе и техничке делатности 118 7,9

Грађевинарство 107 7,2

Остало 252 17
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2.4.4.   ПРИВРЕДНА ДРУШТВА  

У  октобру 2019.  године  на  територији  града  Пирота  регистровано  је  436 активних

привредних друштава, што представља њихово значајно смањење у односу на прошлу годину и

то за 10%. Наиме, само за последњих годину дана обрисана су из регистра АПР-а 72 привредна

дрштва са наше територије.  Посматрајући период од последњих 10 година једино је  у 2013.

години забележен мањи број активних привредних друштава, док у свим осталим годинама тај

број био на много већем нивоу.

Овакву негативну појаву у мањој мери ће ублажити новооснована привредна друштва у

2019. години, чији ће број према процени до краја године бити на нешто вишем нивоу него у

претходним годинама. 

Табела 11– Број новооснованих привредних друштава по годинама, 2015-2019. год.

ГОДИНА БРОЈ НОВООСНОВАНИХ ПРИВРЕДНИХ ДРУШТАВА

2015 24

2016 25

2017 28

2018 18

2019 (I-X) 23

Према финансијским извештајима поднетим АПР-у за  2018.  годину  од  укупног  броја

привредних  друштава  свега  два  припадају  категорији  великих  –  Тигар  Тајерс  и  Тигар  а.д.,

четири су разврстана у средња привредна друштва – S&V Drilling Mine Services d.и.и., Друмови

А&Д д.о.о., Кубиктранс плус д.о.о. и Мармил д.о.о., 52 је малих, док су остало микро привредна

друштва.  

Према броју запослених два највећа привредна друштва у Пироту су  “Tigar  tyres”,  и

“Тигар“  а.д.  који  заједно  запошљавају  око  4500  радника,  што  преставља  учешће  од  58%

запослених у укупном броју лица која ангажују привредна друштва. Учешће броја запослених из

ове две компаније у укупном броју свих запослених на територији града износи 30%.

Средња привредна друштва заједно запошљавају 426 лица, што представља учешће од

5,4%  у  укупном  броју  запослених  код  привредних  друштава,  док  мала  и  микро  привредна

друштва заједно запошљавају 36,6% запослених код привредних друштава.

 Највећи страни инвеститор у Пироту је француски „Michelin“.

Tigar  Тyres тренутно  запошљава  око  3350 лица.  Основна  делатност  предузећа  је

производња  спољних  путничких  и  полутеретних  гума  треће  линије  за  аутомобиле  и  лаке

камионе,  спољних скутер  гума  и разних  унутрашњих  гума.  Преко  90% укупне  производње
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намењено је извозним тржиштима у земљама Француске, Италије, Немачке, Шпаније, а значајно

увећање извоза се очекује на тржиштима Русије,  Пољске, земаља бившег Совјетског Савеза,

Блиског  Истока,  Африке,...  Реализацијом инвестиционог пројекта  вредног 220 милиона евра,

који  је  започет  изградњом  фабрике  „Big  Tigar“  стварају  се  услови  за додатно  повећање

производње, очување тржишног учешћа у традиционалним земљама извоза, и освајање нових

тржишта у Европи, Азији, Африци. 

Пословни  систем  Тигар  функционише  као  мешовити  холдинг  који  чини  матична

компанија  Тигар  а.д.  и  12  зависних  друштава,  од  којих  је  8  друштава  у  100% власништву

матичне  компније,  док  су  преостала  у  њеном  већинском  власништву.  Кључни  производни

програм компаније је производња обуће, која бележи позитивне резултате у свим сегментима

пословања. Према финансијском извештају о пословању компаније Тигра а.д. за 2018. годину

повећани су укупно остварени приходи од продаје робе, производа и  услуга на консолидованом

нивоу  за  4% у  односу  на  претходну  годину,  финасијски  приходи су  вишеструко  смањени у

односу на претходну годину, док су косолидовани пословни приходи већи за 2% у односу на

2017. годину. Исказан је нето губитак на консолидованом нивоу од 568.619 хиљада динара, за

разлику од претходне године када је пословање завршено са исказаним добитком. Компанија

Тигар а.д. тренутно упошљава 1211 лица.

Према финансијским извештајима за 2018. годину остала привредна друштва са већим

бројем запослених јесу:  Creative  Wиrk d.и.и.  са  415 запослена,  Меркатус текстил Београд са

огранком у Пироту са око 300 запослених, Clear д.о.о. са 139 запослених, Мармил д.о.о. са 142

запослених, S&V Drilling Mine Services d.и.и. са 122 запослена, Мустанг д.о.о. са 105 запослених

радника, итд. 

Посматрајући  секторску  припадност  привредних  друштава,  сектор  трговине  и

прерађивачки сектор обухватају близу 56,2% од укупног броја привредних друштава у Пироту,

при чему је структура учешћа привредних друштава из појединих сектора у њиховом укупном

броју веома слична структури из претходних година. 

Табела 12 –   Секторска припадност привредних друштава у Пироту – 2019. год.                     
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Сектор Број Проценат

Трговина на велико и мало 127 29,1

Прерађивачки сектор 118 27,1

Пољопривреда,шумарство и рибарство 38 8,7

Грађевинарство 36 8,3

Саобраћај и складиштење 31 7,1

Стручне, научне, иновационе и техничке делатности 23 5,3

Остало 63 14,4

Укупно 436 100



2.4.5.  ИНДУСТРИЈСКИ ПАРК И СЛОБОДНА ЗОНА ПИРОТ

Слика 3: Индустријски парк

     

Индустријски  парк  представља  развојну  шансу  града  Пирота  и  даје  могућност

потенцијалним инвеститорима да у оквиру истог остваре пословање са бројним олакшицама и

ослобађањима плаћања одређених накнада и такси. Индустријски парк обједињује погодности

које  пружа  Закон  о  слободним  зонама  и  посебне  погодности  за  изградњу  и  експлоатацију

објеката дате од стране градске Скупштине.

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. Градска Управа 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. 

Површина Слободне зоне „Пирот” износи 122 ha 02 a 86 m
2
. Површина канцеларијског

простора у Слободној зони износи 14.479 m², а затвореног производног простора 215.917 m².  

Површина затвореног складишног простора износи 200.920 m², а отвореног 648.491 m².

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

· електричном енергијом/ у функцији (4 трафостанице 10/0.4 КV снаге 4200 KW + једна 

трафостаница 35/10 КV снаге 4000 KV)
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· водом: санитарна, индустријска (Ф 300 мм) + хидрантска мрежа  <12+65+24 ха> (Ф 150 мм)

· канализацијом (Ф 1200/800 мм)

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

·  саобраћајним  везама (коридор  10, интерне  саобраћајнице  више  од  10км,  железница  -

индустријски колосек Л= 3000 м)

Град  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 4: Слободна зона Пирот 

Слободна зона „Пирот” имала је у 2018. години  укупно  80 корисника, од чега  47 домаћих,  11

домаћих корисника чији су оснивачи страна правна и физичка лица и 32 страних. У односу на

2017. годину укупан број корисника  је већи за 5.  Сви корисници заједно запошљавају укупно

6.075 радника. Укупан промет у слободној зони је са 48 милиона евра у 2000. години увећан на

близу 700 милиона евра у 2018. години.

Током 2018. године остварени су следећи резултати:

• извоз у вредности од 433.712.845 евра,

• увоз у вредности од 191.552.150 евра,

• разлика у вредности од 242.160.695 евра,

• покривеност увоза извозом 226%.
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Табела 13: Остварени резултати пословања за 2018. годину према методологији Управе за

слободне зоне ( у ЕУР)

2017 2018 у %

  

ИЗВОЗ РОБЕ 

  ИЗ СЛОБОДНЕ

ЗОНЕ

Производна делатност 391.226.158,00 417.065.998,00 107

Услужна делатност 27.923.524,00 16.867.086,00 60

УКУПНО 419.149.682,00 433.933.084,00 104

Учешће у 

укупном 

извозу (у %)

93,33 93,33 96,11

6,66 6,66 3,89

ПРОИЗВОДНЕ 

ДЕЛАТНОСТИ

Вредност производње 427.237.413,00 456.492.281,00 107

Учешће домаћег репроматеријала 18.246.981,00 17.104.216,00 94

Учешће страног репроматеријала 157.493.408,00 163.255.899,00 104

Вредност робе пласиране на 

домаће тржиште

32.557.313,00 42.639.472,00 131

Вредност робе пласиране на 

инострано тржиште

391.226.158,00 417.065.998,00 107

ИЗВОЗ РОБЕ 419.149.682,00 433.933.084,00 104

РОБА ПРОДАТА НА ТРЖИШТУ СРБИЈЕ 34.472.246,00 45.541.032,00 132

ПРУЖЕНЕ УСЛУГЕ У ЗОНИ 8.081.067,00 2.555.165,00 32

УКУПНА РЕАЛИЗАЦИЈА РОБЕ И УСЛУГА 461.702.995,00 482.029.280,00 104

УНОС РОБЕ

Репроматеријал 179.424.417,00 180.360.114,00 101

Готови производи 20.560.139,00 26.885.585,00 131

УКУПНО УНОС РОБЕ 199.984.556,00 207.245.699,00 104

УКУПАН ПРОМЕТ 661.687.551,00 689.274.979,00 104

Извор: Извештај о пословању слободне зоне Пирот за 2018. годину   

У 2018. години значајнија инвестициона улагања реализовали су: 

- привредно друштво за управљање Слободном зоном – 498.000,00 евра,

- корисник слободне зоне, предузеће „Тигар” А.Д. (домаће производно предузеће) – 1.961.840,00

евра,

-   корисник  слободне  зоне,  предузеће  „Тигар  Tајерс”  (производно  предузеће,  власништво

„Michelin”-а) – 15.653.662,00 евра, 

- корисник слободне зоне, предузеће „Д-компани“ (домаће производно предузеће)– 2.420.042,00

евра, 

-  корисник слободне зоне,  новоосновано преузеће  „Мундорама“  ( предузеће  за складиштење и

промет) – 458.,00 евра, итд.
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2.5. СТАЊЕ НА ТРЖИШТУ РАДА СРБИЈЕ

На основу података Републичког завода за статистику (РЗС) из Анкете о радној снази

(АРС), прате се кретања и врши процена укупне радне снаге у Републици Србији. На основу

резултата  спроведених  полугодишњих  и  кварталних  анкета,  РЗС  сваке  године  објављује

годишњу АРС са просечним подацима за претходну годину. Последњи расположиви подаци из

АРС-а за 2019. годину су из трећег квартала.

Табела  14 – Основни индикатори тржишта рада у Србији, за период 2017-2019.         у %

Старосна категорија 15 и више год. 2017 2018 III квартал 2019

Стопа активности 54,0 54,5 55,5

Стопа запослености 46,7 47,6 49,2

Стопа незапослености 13,5 12,7 11,3

Стопа неактивности 46,0 45,5 44,5

Графикон 9 -  Основни индикатори тржишта рада у Србији, за период 2017-2019.

Извор: Анкета о радној снази, РЗС

Имајући у виду податке Анкете о радној снази из трећег квартала 2019. године, ситуација

на тржишту рада је  доста  повољнија у односу на претходне године с обзиром на то да  сви

индикатори  приказани  у  табели  исказују  тендецију  благог  побољашања  у  односу  на  ранији

период.

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
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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. Млади, старији радници и

лица са нижим степеном образовања 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.  При томе се под старијим радницима сматрају они који су старији од 45

година  и  више  су погођени  процесима  приватизације  и  реструктурирања  предузећа,  док су

млади, нарочито старосне доби од 15-24 године, погођени отказима и немогућношћу продужења

уговора на одређено време,  као и чињеницом да је све мањи број нових послова погодних за

младе.

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.

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. 

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.

2.5.1.  ЗАПОСЛЕНОСТ У ПИРОТ  У  

Број запослених је један од значајнијих критеријума за оцену развоја сваке општине или

града. Број запослених у Пироту се константно смањивао после 2000. године,  а нарочито након

2003. године. Међутим, с обзиром да се и број становника из године у годину смањује, то се

учешће запослених у односу на укупно становништво одржавало на приближно истом нивоу.

Републички завод за статистику је променио систем праћења и оцењивања бројних индикатора

почев од 2015. године, а све у циљу усаглашавања са европским стандардима. Из тог разлога ни
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Анкета  о  радној  снази  која  је  у  претходним  периодима  приказивала  број  запослених  на

тромесечном нивоу на нивоу локалних самоуправа, више не пружа те податке већ их Републички

завод за статистику обрађује на годишњем нивоу. Такође, ревидирани су и подаци запослених за

све раније године при чему су они преточени у ткз. регистровану запосленост1 те ће се на основу

ње вршити даља праћења и анализе. 

Због укључивања и одређених категорија лица у регистровану запосленост, а што раније

није био случај, приказани подаци у следећој табели приказује увећане вредности по годинама, а

у односу на приказане податке из претходних акционих планова. 

Табела 15 – Кретање броја регистрованих запослениху Пироту за период 2013-2018. год.

Опис \ Година 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Број запослених 14635 14126 14449 15136 15172 15088

Проценат запослених у односу

на укупан број становника
25.26 24.39 24,94 26.13 26,19 26,05

Графикон 10 – Кретање броја регистрованих запослених у Пироту за период 2013-2018. год.

Извор: Републички завод за статистику-АРС

1Дефиниција регистроване запослености   -  Под појмом  се подразумевају лица која  имају  формално правни

уговор о запослењу, односно заснован радни однос са послодавцем на одређено или неодређено време и лица која

раде ван радног односа на основу уговора о делу или на основу уговора о обављању привремених и повремених

послова;   лица  која  обављају  самосталне  делатности  или  су  оснивачи  привредних  друштава  или

предузетничких  радњи;  као  и  лица  која  обављају  пољоривредне  делатности  а  налазе  се  у  евиденцији

Централног регистра обавезног социјалног осигурања.
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У 2018. години укупан број регистрованих запослених у Пироту је износио 15088, при

чему су 12174 лица била запослена код правних лица, 2790 код предузетника, а 124 лица су

регистрована као индивидуални пољопривредници. 

Однос броја запослених који раде код правних лица и оних који раде код предузтника,

одржавао се на приближно истом нивоу последњих неколико година, с тим што је у 2018. години

у односу на претходну дошло до мањег пораста броја запослених код предузетника и незнатног

смањења запослених код правних лица.  Учешће жена у укупној запослености одржавало се на

нивоу од 45% као и у претходним годинама.

Табела 16 -  Број запослених по секторима делатности у Пироту за 2018. годину

СЕКТОР БРОЈ ЗАПОСЛЕНИХ %

Прерађивачки 5792 38.38

Трговина на велико и мало 1645 10.9

Здравствена и социјална заштита 1191 7.89

Државна управа и одбрана 927 6.14

Образовање 857 5.68

Административне и помоћне услужне делатности 692 4.58

Грађевинарство 640 4.24

Услуге смештаја и исхране 590 3.91

Саобраћај и складиштење 510 3.38

Остали 2244 14.9

УКУПНО 15088 100

Извор: Републички завод за статистику

Графикон 11 - Број запослених по секторима делатности у Пироту за 2018. годину

Извор: Републички завод за статистику
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 Највећи број запослених је ангажован у оквиру прерађивачког сектора који упошљава

близу 40% укупног броја запослених. Оно што је евидентно је да је укупан број запослених

драстично смањен у односу на период од пре десет и више година као последица неуспелих

приватизација и неадекватно спроведених процеса реструктуирања предузећа, али је евидентно

и да су забележени позитивни помаци у последње т године. 

Што  се  тиче  рада  у  сивој  економији  процена  је  да  близу  10%  радно  активног

становништва ради у сивој економији.

2.5.2.  НЕЗАПОСЛЕНОСТ      У ПИРОТУ  

Незапосленост представља проблем са којим се суочавају многе локалне самоуправе у

Србији,  па  сам  тим  и  наша.  Због  лоше  спроведених  приватизација  друштвених  фирми,

недовољности  директних  страних,  али  и  домаћих  инвестиција,  као  и  слабе  предузетничке

иницијативе за развој сопственог посла, велики број лица се током последњих 20 година нашао

на  евиденцији  филијале  Националне  службе  за  запошљавање  у  Пироту.  Иако  је  број

незапослених од 1999. године па надаље имао тенденцију раста, у периоду од 2009-2011. године

број незапослених се благо смањивао, да би након благог повећања њиховог 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. 

Данас је ситуација још повољнија што се тиче укупног броја незапослених на евиденцији

Националне  службе  за  запошљавање.  Наиме,  од  2015-2018.  године  укупан  број  лица  на

евиденцији  кретао  се  између  6  и  7  хиљада,  да  би  њихово  стање  у  новембру  2019.  године

износило  5.463  лица.  Оваква  ситуација  на  евиденцији  је  најповољнија  за  последњих  десет

година. За утицај на овакво стање постоји више фактора, међу којима већа привредна активност

кључних пословних актера у граду уз покретање нових приватних иницијатива имају највећи

значај,  али свакако томе треба додати и значајна средства која издвајају и Република и Град

Пирот за различите мере запошљавања. Учешће броја незапосених лица која траже запослење у

односу на укупан број становника је после дуже времена испод 10%.

Табела 17 – Кретање броја незапослених у Пироту за период од 2015-2019. године

Опис \ Година 2015 2016 2017 2018 XI 2019

Број незапослених 7080 7175 6666 6003 5463

Проценат лица која траже запослење

у односу на укупан број становника

12,2 12,38 11,51 10,36 9,43
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Графикон 12 - Кретање броја незапослених у Пироту за период од 2015-2019. године

Извор: НСЗ

У односу на укупан број незапослених у пиротском округу само учешће незапослених из

Пирота  је  56,2%.  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  чије

учешће у укупном броју незапослених достиже 84%.

2.5.3.    ОСТАЛЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ ТРЖИШТA РАДНЕ СНАГЕ  

Нa крају новембра 2019. године на нивоу округа регистровано је 9.721  лица која траже

запослење, од чега је 52,8% или 5.140 женског пола. Од укупног броја незапослених лица 1172

лица привремено је неспособно или неспремно за рад, 13 лица су запослена, али траже промену

запослења, на 174 лица мирују права по Закону, док је 27 других лица која траже запослење. На

нивоу града Пирота од 5.463 незапослених лица, 3.122 је женског пола или 55,1%. 

Посматрајући  податке  Националне  службе  за  запошљавање  филијале  Пирот  с  краја

новембра 2019. 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 31,1% је са основним, 52,9% са средњим, а 16% са вишим и високим образовањем.

Табела 18 - Структура незапослених по степену стручне спреме у новембру 2019. године
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Графикон 13 -  Структура незапослених по степену стручне спреме у новембру 2019. године

Извор: НСЗ

Учешће  у  регистрованој  незапослености,  посматрано  према  годинама  старости

незапослених, приказано је у следећој табели.

Табела 19 – Незапослена лица према годинама старости – Новембар 2019.

Године Број лица %

15-19 146 2,7

20-24 446 8,2

25-29 521 9,5

30-34 541 9,9

35-39 536 9,8

40-44 550 10,7

45-49 630 12

50-54 759 13,9

55-59 833 14,1

60-65 501 9,2

Укупно: 5463 100
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Графикон 14 - Незапослена лица према годинама старости (%) - Новембар 2019.

Извор: НСЗ

 Учешће  у  регистрованој  незапослености  посматрано  по  трајању  незапослености  је

следеће: број лица која на посао чекају до 3 месеца је 1014 (18,6%), број лица која чекају на

запослење од 3 до 6 месеци је 545 (9,9%), број лица која чекају од 6 до 9 месеци је 311 (5,7%),

број лица која чекају од 9 до 12 месеци је 310 (5,7%), од 1 до 2 године је 773 (14,1%), од 2 до 3

године је 412 (7,5%), затим број лица која чекају од 3 до 5 година је 585 (10,7%), број лица која

чекају од 5 до 8 година је 519 (9,5%), од 8 до 10 година 223 (4,1%) и коначно број лица која

чекају на запослење преко 10 година  је 771 (14,2%). 

Графикон 15 – Незапослена лица према трајању незапослености – Новембар 2019.

Извор: НСЗ
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Када је реч о категорији теже запошљивих лица можемо рећи да у односу на укупан број

незапослених  лица,  20,4%  чине  незапослени  старости  од  15  до  30  година,  а  37,2%  чине

незапослени старији од 50 година.  Од укупног броја незапослених лица на територији града

60,1%  на запослење чека дуже од годину дана (дуготрајна незапосленост).

Према објављеним подацима из месечног статистичког болтена НСЗ-а у новембру 2019.

године укупно је евидентирано 568 новопријављених лица на евиденцији, од којих 465 први пут

траже запослење, док је 103 лица претходно било у радном односу. У пиротском округу на крају

новембра месеца 2019. год. учешће незапослених са територије града Пирота износи 56,2%, са

територије  општине  Бабушница  13,4%,  са  територије  општине  Бела  Паланка  18,6%  и  са

територије  општине Димитровград 11,8%.  Учешће  лица без  квалификација  у  укупном броју

незапослених на нивоу округа износи 35,8%, појединачно посматрајући по општинама округа

тај однос је највећи у општини Бела Паланка, а најмањи у Пироту. Према подацима о дужини

чекања на запослење, највећи проценат оних који дуже чекају од 12 месеци је у општини Бела

Паланка и износи 69,5%, док је најмањи у Пироту и износи 60,1%.

2.5.4.  ОДНОС ПОНУДЕ И ТРАЖЊЕ НА ТРЖИШТУ РАДА 

Према подацима НСЗ-а филијале Пирот с краја новембра 2019. године квалификације,

односно занимања која су понуђена у највећем обиму на нивоу округа су: произвођачи одеће,

економисти, трговци, обрађивачи метала, прераћивачи хране и пића, занимања угоститељства и

туризма, природно-математича занимања, механичари и машинисти, итд. Оваква ситуација на

тржишту рада када је реч о најзаступљенијим занимањима није трпела битније промене дуги низ

година. Када је реч о потребама  послодаваца за радном снагом коју су они исказали у новембру

2019.  године,  најтраженија су била следећа занимања,  а  то су:   електротехничари,  занимања

угоститељства и туризма, трговци, итд.

Последњих  година  реализоване  су  значајније  инвестиције  у  области  текстилне

индустрије, међутим локално тржиште рада није било у могућности да задовољи потребе нових

и постојећих послодаваца из ове области, а нарочито када је реч о радној снази са занимањима

шивача  и  кројача.  Из  тих  разлога  је  током  2018.  године  спроведена  обука  за  шиваче,

финансирана средствима града. Такође, током 2018. године проистекле су потребе послодаваца

за обукама из области угоститељства и хотелијерства, те је град финансирао обуке за хотелско

домаћинство, за рецепцијско пословање, за услужно особље у ресторану и за упаривање хране и

пића.  Захваљујући  позитивним  искуствима  и  унапређењу  квалитета  понуде  радне  снаге  на

локалном  тржишту  рада,  град  ће  и  у  2020.  години  изаћи  у  сусрет  пословном  сектору  и

финансирати оне обуке за које се установи да постоји дефицит радне снаге.
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3.   УТВРЂИВАЊЕ ЦИЉЕВА И ПРИОРИТЕТА

3.1.  ПРОБЛЕМИ

На основу сагледавања кључних фактора који опредељују ситуацију на тржишту рада

може  се  доћи  до  закључка  да  назапосленост  представља један  од  кључних  проблема  Града

Пирота, који захтева систематско и континуирано решавање. У структури незапослених посебно

доминантна је група незапослених старијих од 50 година која у укупном броју незапослених

учествује са 37,2%, док након тога следе млади незапослени до 30 година старости са учешћем

од 20,4%. Велики број незапослене старије популације је последица неуспешно приватизованих

и угашених фирми, док када је реч о младима њихов велики удео у незапосленој популацији је

последица чињенице да послодавци нерадо примају на посао младе људе без искуства. Поред

тога неповољна образовна структура незапослених лица, при чему незапослени са основним и

средњим образовањем чине 84% незапослене популације, као и дуготрајна незапосленост, при

чему 60,1% 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 2020. год.,

а на основу претходно дефинисаних проблема, произилазе следећи циљеви локалне политике

запошљавања Града Пирота за 2020. годину, а то су:

Општи  циљеви  – повећана  запосленост  младих  и  других  угрожених  категорија

незапослених, повећан број запослених лица из категорије дуготрајно незапослених, повећана

укљученост теже запошљивих лица на тржишту рада.

Специфични циљеви –  припрема  младих  за  тржиште  рада  и  већа  заинтересованост

угрожених категорија незапослених за укључивање у посао и друштвени живот.

3.3.  ПРИОРИТЕТИ

У складу са НАПЗ-ом и Локалним акционим планом запошљавања града Пирота за 2020.

годину  приоритети  у  запошљавању ће  бити  угрожене  категорије  незапослених  које  ће  бити

ближе одређене конкретним условима конкурса за сваки појединачни програм.
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         4.  ПЛАНИРАЊЕ ПРОГРАМА И МЕРА АКТИВНЕ ПОЛИТИКЕ  

    ЗАПОШЉАВАЊА

4.1.  ПРОГРАМ “ЈАВНИ РАДОВИ“  

(ТЕХНИЧКА ПОДРШКА НСЗ-а)

Циљ  програма:  Остваривање  одређеног  друштвеног  интереса  уз  

очување и унапређење радних способности незапослених.

Садржај  програма:  Радно  ангажовање  незапослених  лица  у  циљу  

реализације  послова  из  области  социјалних и  хуманитарних делатности;  

одржавања  и  обнављања  јавне  инфраструктуре  и  одржавања  и  заштите  

животне средине и природе.

Циљна група којој је намењен:  Теже запошљива незапослена лица и лица 

у стању социјалне потребе, остала незапослена лица са евиденције НСЗ-а.

Трајање програма:  Максимум 3 месеца.

Очекивани  резултат:  Запошљавање  незапослених  лица,  постизање  

одговарајућег друштвеног интереса.

Носиоци активности реализације програма: НСЗ - филијала Пирот,  Град 

Пирот. 

Извори финансирања:  Буџет Града Пирота – 6.000.000,00 динара. 

Мониторинг и евалуација: НСЗ - филијала Пирот, Град 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” 

(ТЕХНИЧКА ПОДРШКА НСЗ-а)

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 и услова 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, вишим и средњим образовањем, 

без обзира на године старости.

Трајање програма:  Од 6 до 12 месеци.

Очекивани резултат: Стручно оспособљавање незапослених лица.

Носиоци  активности  реализације  програма:   НСЗ  -  филијала  Пирот,  

Град Пирот. 

Извори финансирања:  Буџет Града Пирота – 8.000.000,00 динара. 

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

Индикатори  успешности:  Број  успешно  положених  приправничких,  

односно, стручних испита.

Извори података:  Извештаји послодаваца.
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          4.3.  ПРОГРАМ “СУБВЕНЦИЈА ЗА САМОЗАПОШЉАВАЊЕ”

            (СУФИНАНИРАЊЕ ГРАДА ПИРОТА И НСЗ-а)

Циљ  програма:  Стручна  и  финансијска  помоћ  незапосленима  за 

отпочињање сопственог бизниса и радно ангажовање корисника субвенције. 

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, при чему се приоритет даје: младима до 30  

година  старости,  вишковима  запослених;  Ромима;  особама  са  

инвалидитетом; женама. С обзиром да локално тржиште не намеће потребу

фаворизовања  одређених  делатности,  то  ће  бити  подржане  све  оне  

делатности као и у јавном позиву Националне службе за запошљавање. 

Трајање програма:  12 месеци.

Очекивани резултат:  Унапређење развоја  приватног  предузетништва уз  

радно ангажовање незапослених лица.

Носиоци  активности  реализације  програма:   НСЗ  -  филијала  Пирот,  

Град Пирот. 

Извори финансирања:  Буџет Града Пирота  -  4.000.000,00 динара

 Буџет РС        - до 3.272.000,00 динара

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

Индикатори  успешности:  Број  самозапослених  лица,  број  основаних  

предузетничких радњи.

Извори података:  Извештаји АПР-а.
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               4.4.  OБУКЕ ЗА ДЕФИЦИТАРНА ЗАНИМАЊА НА ТРЖИШТУ РАДА

         (ТЕХНИЧКА ПОДРШКА УГОВОРНЕ ОКРУЖНЕ ПРИВРЕДНЕ КОМОРЕ ПИРОТ, НСЗ-а И 
ДРУГИХ  ОРГАНИЗАЦИЈА И ИНСТИТУЦИЈА)

Циљ програма:  Обука незапослених лица у складу са потребама локалног  

тржишта рада, а ради стицања теоријских и практичних знања и вештина 

у циљу унапређења њихове запошљивости. 

Садржај  програма:   Спровођење  и  организовање  стручних  обука  за  

усавршавање лица  у  складу  са  потребама тржишта рада,  у  различитима  

областима за које се у току године установи постојање потребе за радном  

снагом. 

Циљна група којој је намењен:  Програм је намењен свим незапосленим  

лицима  којима  су  потребна  додатна  знања  и  вештине  за  обављање  

конкретних послова.

Трајање програма:  До краја 2020. године.

Очекивани  резултат:  Побољшана  понуда  дефицитарних  занимања  на  

тржишту рада.

Носиоци  активности  реализације  програма:  Град  Пирот  и  Уговорна  

окружна  привредна  комора  Пирот,  уз  подршку  НСЗ-а,  и  могућности  

укључивања других институција, организација и послодаваца.

Извори финансирања:  Буџет Града Пирота – 1.000.000,00 динара. 

Мониторинг и евалуација:  Град Пирот, Уговорна окружна  привредна  

комора Пирот, друге институције и организације.

Индикатори успешности: Број успешно обучених лица.

Извори података:  Извештаји Уговорне окружне привредне коморе Пирот и 

других институција и организација.
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5.  ИЗВОРИ ФИНАНСИРАЊА

5.1.ТЕХНИЧКА ПОДРШКА НСЗ-а У РЕАЛИЗАЦИЈИ ПРОГРАМА ИЛИ МЕРА

Табела 20 – Вредност програма и извори финансирања

Назив програма Извори

финансирања

Вредност програма (у РСД)

Јавни радови Град Пирот 6.000.000,00

Стручна пракса 

• 20 лица  са  високом

стручном спремом

• 5 лица  са  вишом

стручном спремом

• 4 лица  са  средњом

стручном спремом

Град Пирот 8.000.000,00

УКУПНО: 14.000.000,00

5.2.СУФИНАНСИРАЊЕ ПРОГРАМА ИЛИ МЕРА-ГРАД ПИРОТ И НСЗ

Табела 21 – Вредност програма и извори финансирања

НАЗИВ

ПРОГРАМА

ПОЈЕДИНАЧНИ

ИЗНОСИ

СУБВЕНЦИЈЕ

ИЗВОРИ ФИНАНСИРАЊА

И ИЗНОСИ (РСД)

УКУПНО

(РСД)

ЈЛС-Град Пирот Буџет РС

Програм 

доделе 

субвенција  за 

самозапошљав

ање

• 250.000 РСД за 

сва незапослена 

лица

• 270.000 РСД за 

особе са 

инвалидитетом

4.000.000,00

до 

3.272.000,00

до

7.272.000,00
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5.3.ТЕХНИЧКА ПОДРШКА УГОВОРНЕ ОКРУЖНЕ ПРИВРЕДНЕ КОМОРЕ ПИРОТ, 
НСЗ-а И ДРУГИХ ОРГАНИЗАЦИЈА И ИНСТИТУЦИЈА

Табела 22 – Вредност програма и извори финансирања

Назив програма Извори

финансирања

Вредност програма (у РСД)

Обуке за дефицитарна

занимања на тржишту

рада

Град Пирот 1.000.000,00

УКУПНО: 1.000.000,00

6.  ПРАЋЕЊЕ И ОЦЕНА ЕФЕКАТА

Праћење и мерење резултата које овај акциони план предвиђа биће извршени  од

стране  Локалног савета за запошљавање Града Пирота, Националне службе за запошљавање

филијале  Пирот,  Уговорне  окружне  привредне  коморе  Пирот  и  других  организација  и

институција 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 обука за дефицитарна занимања на тжишту рада ће се мерити

бројем незапослених лица која су успешно завршила обуку.

7.  НОСИОЦИ ПОСЛОВА РЕАЛИЗАЦИЈЕ ЛАПЗ-а

Техничку  и  стручну  подршку  у  реализацији  програма  и  мера  активне  политике

запошљавања које предвиђа овај акциони план обезбедиће Национална служба за запошљавање

филијала  Пирот  и  то  за  програме  који  се  финансирају  само  из  буџета  Града  Пирота,  и  то:

Програм  јавних  радова  и  Програм  стручне  праксе.  Програм  самозапошљавања  реализоваће

Национална служба за запошљавање филијала Пирот кроз суфинансирање програма из буџета

Града  Пирота  и  буџета  РС.  Програм  обука  за  дефицитарна  занимања  на  тржишту  рада

реализоваће Уговорна окружна привредна комора Пирот,  друге организације и институције у

сарадњи са  Националном службом за  запошљавање-филијалом  Пирот,  а  финансирање обука

обезбедиће се из буџета Града Пирота. 
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Подела  обавеза  и  одговорности  између  Града  Пирота,  Националне  службе  за

запошљавање, Уговорне окружне привредне коморе Пирот и других организација и институција

биће ближе прецизирани Споразумима о уређивању међусобних права и обавеза у реализацији

програма  или  мера  активне  политике  запошљавања  за  2020.  годину  и  Уговором  о

суфинансирању програма или мера активне политике запошљавања на територији града Пирота.

          Председник локалног савета за 

   запошљавање Града Пирота

              
             Славиша Свиларов
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