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ИЗВЕШТАЈ О ЕВАЛУАЦИЈИ МЕРА АКЦИОНОГ ПЛАНА ЗАПОШЉАВАЊА ОПШТИНЕ 
НОВА ВАРОШ ЗА 2013.ГОДИНУ

Акционим планом запошљавања за 2013.годину предвиђене су следеће мере активне политике 
запошљавања:

1. Подршка самозапошљавању

2. Ново запошљавање кроз давање субвенција послодавцима за отварање нових радних места

3. Организовање јавних радова од интереса за општину

4. Подстицање запошљавања младих путем финансирања запошљавања и стручног 
оспособљавања прирпавника за самосталан рад у струци

5. Програм стицања практичних знања

 Од мера предвиђених Акционим планом запошљавања за 2013.годину, мером  запошљавања 
кроз  давање  субвенција  послодавцима  за  отварање  нових  радних  места,  а  по  програму 
„ Субвенције послодавцима ЛАПЗ 2013.“, која траје наредна 24 месеца, позитивно су решена 73 ( од  
поднетих 91) захтева за 180 лица одлукама председника Општине Нова Варош.
Укупно је закључен 71 Уговор о додели субвенција послодавцима, кроз који је запослено 173 лица са 
евиденције НСЗ. 
Напомена: Два ( 2) послодавца су одустала од Одлука за по једно лице, колико су и Одлуком и добили 
лица. Четири ( 4) послодавца за 5 лица су одустала делимично тј закључили су Уговоре за мању број  
лица. Укупно одустајање је за 7 лица.
Укупан  износ  средстава  по  поменутом  програму  је  51.900.000,00  динара  (300.000,00  динара  по 
запосленом лицу). Сходно одредбама Споразума о реализацији мера активне политике запошљавања 
између  НСЗ-а  филијала  Пријепоље  и  Општине  Нова  Варош  и  Уговора  о  додели  субвенција 
послодавцима,  у  2013.  години  исплаћена  половина  поменутих  средстава 
( 25.950.000,00динара ), а остатак ће бити исплаћен до половине 2014. године.
Напомена:  за  један  Уговор  о  додели  субвенција  послодавцима  који  је  закључен  и  кроз  који  су 
запослена  три  лица  а  с  обзиром  да  послодавац  није  доставио  средства  обезбеђења,  износ  од 
150.000,00  динара  није  уплаћен  у  2013.години,  већ  ће  се  исплатити  у  2014.  години  по  достави 
средстава обезбеђења тако да се у коначном салду види да је исплаћено 25.500.000,00 динара (мање 
450.000,00динара). 
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У прилогу извештаја је преглед НСЗ – Преглед новозапослених лица по послодавцима ( Табела 1) и  
Преглед субвенција по послодавцима ( Табела 2).
Напомена: У Табели 1 налази се податак о 174 лица јер је код једног послодавца извршена замена  
лица тако да су евидентирана оба лица ( и првобитно запослени и замена ).

Поред мере запошљавања кроз давање субвенција послодавцима за отварање нових радних 
места, спроведена је и мера организовања јавних радова од интереса за општину. Јавни радови су 
плаћени и извођени преко Дирекције за грађевинско земљиште и изградњу Општине Нова Варош, а 
рефундацију  трошкова  вршила  је  НСЗ,  филијала  Пријепоље.  Јавни  радови  су  трајали  4  месеца, 
почевши од 24.06.2013. године.
Укупан износ средства утрошен за ангажовање 7 радника у периоду четири месеца је 1.109.219,48 
динара. ( Износом су обухваћене плате радника, превоз, ХТЗ опрема, провизије).

Списак  радника који су били ангажовани кроз јавне радове у 2013. години:

1. Адис Рамчевић,
2. Драган Миловановић,
3. Радован Марковић,
4. Ико Јашаревић,
5. Милосав Глишић,
6. Илија Палић,
7. Велибор Милекић.

На www.novavaros.rs можете пронаћи електронска документа о Акционом плану запошљавања, табеле 
са презентованим подацима, Извештај НСЗ филијала Пријепоље и Извештај о евалуацији мера ЛАПЗ 
2013.

Одељење за привреду и локални економски развој
Маријана Ђокић

 
 ------------------------------------

Извештај предала
Миљка Дучић

 ------------------------------------
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