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Данас је у Вршцу одржан први састанак Локалног савета за запошљавање у 2012.
години. Локални савет општине Вршац чини 7 чланова, међу којима су и
представници вршачке филијале Националне службе за запошљавање.
На састанку се разговарало о основној улози локалног савета за запошљавање,
као и о мерама које треба предузети у циљу смањења незапослености у
вршачкој општини.
Главна тема састанка био је Акциони план запошљавања за 2013. годину. Оно у
чему су се чланови савета сложили јесте да: „поред средстава које би Општина
Вршац требало да издвоји за активне мере политике запошљавања треба радити
и на олакшавању процедуре послодавцима за добијање одређене
документације приликом започињања и проширења пословања јер је то
предуслов за отварање нових радних места како бисмо запослили незапослена
лица“, рекао је председник Локалног савета Владимир Грујин и додао да је
потребно утицати на Локалну самоуправу да се у наредној години резервишу
већа финансијска средства у реализацији активних мера запошљавања због чега
је локални савет за запошљавање и формиран.
Директор вршачке филијале, Александар Винћилов обавестио је присустне
чланове савета за запошљавање да се на евиденцији ове филијале тренутно
налази преко 11.500 лица, активних тражилаца запослења, од тог броја 6.500 су
са пребивалиштем у Општини Вршац, те да највећи број ових лица чини
неквалификована радна снага 42%, лица са завршеним III и IV степеном средње
стручне спреме 48% те да 10% чине лица са вишим или високим бразовањем.
Такође је изнет податак да највећи број лица на евиденцији незапослени до
40 година старости који имају средњу стручну спрему те са боравком на
евиденцији до годину дана. То је податак који ће детерминисати садржину
Локалног акционог плана за 2013 годину.
На састанку је договорено да се Локалној самоуправи упути предлог да за 2013.
годину издвоји већи износ средстава за активне мере запошљавања у односу на
претходне године којим би могло да се ангажује бар 1% лица са евиденције
незапослених из Општине Вршац, да се више средстава издвоји посебно за јавне
радове чиме би се смањио број лица који примају социјалну помоћ, као и да се

школе активније укључе у решавање проблема незапослености кроз тренинг
центре где би незапослена лица завршила одређену обуку и тиме повећала
себи шансе за запослење.
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