
 

 

 
 

 
 
 

 
Данас је у Вршцу одржан први у низу регионални састанак локалних савета за запошљавање. Састанку 

су присуствовали представници локалних савета за запошљавање све три општине које покрива 

Филијала Вршац, представници локалне самоуправе Општине Вршац, као и заменица директора 

покрајинске службе, Снежана Седлар. 

 

Међу три општине које покрива филијала Вршац налазе се Пландиште које спада у IV групу развијености 

заједно са девастираним подручјима, Бела Црква која је у III групи и Вршац који се налази у групи 

развијених општина. Све три општине исказале су велику заинтересованост за међусобну сарадњу како 

би заједничким снагама утицале на повећање развијености у региону и смањење степена 

незапослености. 

 

Покрајински секретаријат за привреду, запошљавање и равноправност полова прошле године покренуо 

је иницијативу јачања локалних савета за запошљавање кроз учешће у суфинансирању мера активне 

политике запошљавања путем  покрајинског акционог плана запошљавања тзв. ПАПЗ-а. Ових дана се 

очекује усвајање ПАПЗ-а за 2013. годину, након чега ће уследити расписивање конкурса за мере коју се 

предвиђене овим планом. Покрајински секретаријат је за 2013. годину предвидео конкурс за 

приправнике, јавне радове, обуке и образовање у оквиру Едукативног центра који је основала Влада 

Војводине, као и доделу субвенције за самозапошљавање и отварање нових радних места. 

Из републичког буџета биће, такође издвојена средства за удруживање са локалним средствима у циљу 

запошљавања лица са евиденције НСЗ. Национална служба за запошљавање  ће финансијски 

подпомоћи финансирање субвенције за самозапошљавање која ће и ове године износити 160.000 

динара, субвенције за отварање нових радних места чија ће се висина кретати од 100.000 за 

новоотворено радно место у општини Вршац, 200.000 динара у општини Бела Црква и 300.000 динара у 

општини Пландиште, а за послодавце који запосле преко 10 радника субвенција ће износити 400.000 

динара у овој општини, стручне праксе, радно сопособљавање за оне који немају никакву квалификацију 

уз заснивање радног односа и јавне радове, рекла је Седлар. 

Свака општина која усвоји ЛАПЗ мора да издвоји мин 51% средстава за аплицирање било републичких 

било покрајинских средстава, једино општине из IV категорије каква је Пландиште моћи ће да конкуришу 
са мањим постотком, нагласила је Седлар. 

 

Општина Бела Црква је за 2013. годину предвидела издвајање 3 милиона динара за активне мере 

запошљавања, општина Пландиште 2 милиона, док ће општина Вршац издвојити око 10 милиона 

динара, рекли су представници ове три општине. Још увек није јасно дефинисано за које програме ће 

ове општине издвојити новац, али ће се у наредних неколико дана донети одлука по овом питању. 
С обзиром на велики број младих на евиденцији вршачке филијале и мере у оквиру Локалих акционих 

планова запошљавања биће усмерене углавном на радно ангажовање ове категорије, као и на 

ангажовање социјално угрожених категорија, речено је од стране представника локалних савета за 

запошљавање. 

За разлику од претходних година Општина Вршац ће у 2013. години издвојити значајно  више средстава 

за активне мере запошљавања што ће, надају се из локалног савета, уз редовне републичке и 

покрајинске мере помоћи смањењу незапослености у овој општини која је у претходној години  

забележила пораст броја незапослених на евиденцији НСЗ.

Датум: 21.01.2013. 

У Вршцу  

 


