КАНЦЕЛАРИЈА ЗА ЛОКАЛНИ ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ
Ативности Канцеларије за локални економски развој у 2016. години:
1. Рад на припреми и реализацији пројеката локалног економског развоја града
Пирота,
2. Организовање, спровођење и контрола јавних радова на локалном нивоу,
3. Контакт са потенцијалним инвеститорима,
4. Промотивне активности (презентације, израда новог промо материјала),
5. Праћење рада јавних предузећа, односно усвајање и примена „Програма
пословања“, исплата зарада, извештавање, промена цена на које сагласност даје локална
самоуправа као оснивач,
6. Ажуриране база за потребе КЛЕР-а (база локација, база привредних друштава,
база предузетника, базе економских индикатора),
7. Израда локалног акционог плана запошљавања за 2017. годину, припрема
текстова конкурса за програма запошљавања,
8. Стручна подршка сектору МСПП-а при аплицирању за кредитна и друга
бесповратна средства код државних институција, фондова и невладиних организација.
9. Реализација програма стручног оспособљавања незапослених – стручна пракса,
субвенције за самозапошљавање и субвенције за запошњаваље незапослених лица из
категорије теже запослених.

1. У протеклој години у оквиру другог позива ИПА Програма прекограничне сарадње
Бугарска - Србија је реализован пројекат „ Модернизација и обнова образовних установа
у прекограничном региону Монтана – Пирот”.
Канцеларија је у 2016. години аплицирала са 12 пројеката у оквиру позива ИнтеррегИПА Програма прекограничне сарадње Бугарска – Србија од којих су четири одобрена.
Укупна вредност одобрених пројеката по новом позиву је 1.125.976 еура.

2. Канцеларија за ЛЕР је током 2016. године расписала конкурс за организовање јавних
радова на локалном нивоу. На конкурсу је одобрено укупно 25 пројекта у вредности од
око 3.609.000,00 динара. На њима је било упошљено 49 лица са евиденције НСЗ-а.
Комплетан надзор и контрола реализације јавних радова вршена је од стране Канцеларије
за ЛЕР и сви пројекти су успешно реализовани.

3. Током године остварени су контакти са бројним инвеститорима из различитих области
текстилне индустрије. Извршен је обилазак терена у циљу упознавања инвеститора са
потенцијалним браунфилд и гринфилд локацијама. Након посете инвеститора
успостављена је стандардна процедура коореспонденције по упиту инвеститора.
4. Канцеларија сваке године ажурира и штампа промотивни материјал који има значајну
улогу у информисању потенцијалних инвеститора о нашој општини. Своје активности и
постигнуте резултате је путем разних презентација представила на бројним скуповима.
Осим тога све информације о активностима се достављају јавности путем општинског
сајта, сајта ЛЕР-а, електронских и штампаних медија. КЛЕР пружа и логистичку помоћ
за учешће на сајмовима и изложбама, која се састоји у пружању информација о времену
одржавања сајамских манифестација, помоћи и савета око припреме промотивног
материјала и упознавања са примерима добре праксе. Током године се континуирано
радило и на обради података о граду Пироту у разним сегментима у циљу презентације
града као и конкурисања за доступна донаторска средства.
5. Приликом доношења „Програма пословања“ за 2016. годину, јавна предузећа су била у
обавези да се придржавају Инструкција о изради и праћењу реализације годишњих
програма локалних јавних предузећа, а према упутствима Министарства привреде РС.
Оснивач, односно стручна служба Градске управе Пирот је поред давања сагласности на
исплате зараде, током године имала и обавезу достављања усвојених „Програма
пословања јавних предузећа“ а потом и достављање образаца о кретању цена производа и
услуга на које сагласност даје оснивач, прописаних месечних (образац 1 и 2 ), и
тромесечних
извештаја ( образац 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14) надлежном
Министарставу, као и достављање попуњених табела, зип образаца, извода и пропратне
документације као доказ уплате средстава у буџет републике Србије по основу закона о
привременом уређивању основица за обрачун и исплату зарада и других сталних
примања код корисника јавних средстава.
6. Канцеларија је формирала базу greenfield и brownfield локација која се сваке године
ажурира и која служи потенцијалним инвеститорима за проналажење повољне локације
за пословање. Такође, на основу вишегодишње сарадње са Агнцијом за привредне
регистре, Канцеларија ажурира своју базу привредних друштава и предузетника, врши
анализе и прати њихово пословање. Поред тога редовно ажурира базе са основним
економским индикаторима као што су: просечна зарада у Пироту, регионални БДП, стање
запослености и незапослености у Пироту, прати стање на тржишту рада и предлаже
конкретне мере у циљу правзилажења одређених проблема.
7. Канцеларија израђује локални акциони план запошљавања који се доноси на годишњем
нивоу. Акционим планом за 2017. год. анализирана је економска ситуација на локалном
нивоу са циљем предлагања конткретних мера запошљавања и усмерењу истих према
најугроженијим групама незапослених. ЛАПЗ-ом за 2017. год. предвиђено је 15 милиона
динара за запошљавање и то за следеће програме: јавни радови (4,5 милиона динара ),
стручна пракса (5.8 милиона динара), програм самозапошљавања (3,2 милиона динара) и
програм новог запошљавања теже запошљивих лица (1,5 милиона динара). Канцеларија је

учествовала у припреми текстова конкурса наведених програма који ће бити објављени
током 2017. године.
8. Током 2016. године Канцеларија је пружала стручну помоћ заинтересованим
клијентима који су аплицирали за кредитна средства Фонда за развој, пружала подршку у
реализацији и презентацији програма Развојне агенције Србије и Регионалне развојне
агенције „ЈУГ“, пружала помоћ при организацији обуке Невладине организације
„ENECA„ Ниш за програм „Покрени се за посао“ и пружала помоћ при аплицирању код
разних других фондација. Подршка се пре свега огледала у помоћи при изради бизнис
планова, попуњавању апликационих формулара, прибављању потребне документације,
итд.
9. У 2016.години је Канцеларија за локални економски развој у сарадњи са Националном
службом за запошљавање реализовала следеће програме запошљавања и то: 1. програм
стручног оспособљавања незапослених лица – стручна пракса на коме је било упослено
23 лица на годину дана. Вредност програма стручне праксе била је 6,44 милиона динара,
2. програм доделе субвенција за самозапошљавање које су биле у укупном износу од 3,2
милиона динара и захваљујући којима је упослено 20 лица, 3. програм доделе субвенција
послодавцима за запошљаваље незапослених лица из категорије теже запослених којима
су ангажована 8 лица, а вредност програма је била 1,2 милона динара, и 4. програм јавних
радова укупне вредности 3 милиона динара на којима је одобрено 13 пројеката и
запослена 36 лица са евиденције НСЗ-а.

