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Промоција јавних позива и конкурса краљевачке филијале НСЗ
Национална служба за запошљавање - Филијала Краљево, у сарадњи са
градом Краљевом, организовала је промоцију јавних позива односно конкурса
Националне службе за запошљавање у 2019. години.
Градоначелник града Краљева др Предраг Терзић је подсетио на то да је
град Краљево претходне године обезбедио 12.000.000 динара за мере активне
политике запошљавања, али ипак мање но ове године.
„Већ ове године смо износ средстава увећали на 13.050.000 динара и
искористићемо их како би наши суграђани добили прилику да, путем стручне
праксе или јавних радова, дођу до посла. Тако бисмо омогућили својим
привредницима да увећају број запослених, а са друге стране, како бисмо
омогућили људима који желе да покрену сопствени бизнис, да се и сами запосле,
запосле своју породицу, рођаке, комшије и пријатеље, како би се број
незапослених лица на евиденцији Националне службе за запошљавање смањио“,
рекао је Терзић нагласивши да се на евиденцији Националне службе за
запошљавање 2012. године налазило више од 14.000 лица, а данас око 10.450.
Он је додао да, поред средстава које удружује са Националном службом за
запошљавање, како би упослио суграђане, град Краљево обезбеђује и боље
привредно окружење за ново запошљавање.
„Претходне године смо обезбедили 35.000.000 динара и заједно са
средствима фирми које послују у индустријској зони Шеовац изградили
саобраћајницу, тротоар и јавну расвету која води од Ибарске магистрале ка овим
предузећима. И ове године ћемо обезбеђивати додатна средства као помоћ
страним и домаћим инвеститорима. У Програму уређивања грађевинског
земљишта обезбедили смо новац као помоћ фабрици „Леони“ и „Тај групи“, али
ћемо обезбедити и новац за нове трафостанице укупне снаге 16 мегавата, где ће
осам мегавата бити коришћено за фабрику „Тај“ корпорације, а преосталих осам
ће користити наше домаће фирме у индустријској зони Шеовац. Ми помажемо
страним инвеститорима и трудимо се да пронађемо решење за њихове
пробелеме, али обезбеђујемо новац и за наше инвеститоре како би могли да
послују у бољем окружењу“, рекао је градоначелник Краљева.
Снежана Прелић, директорка Филијале Националне службе за
запошљавање у Краљеву, нагласила је да су ове године промоција и презентација
мера спроведене у сарадњи, пре свега, са градом Краљевом, али и са
Регионалном привредном комором Моравичког и Рашког управног округа.
Позивајући послодавце из приватног сектора консултована је и локална
самоуправа - да ли има одређена сазнања које ће то привредне активности
послодавци преузимати у наредом периоду, али и Регионална привредна комора.
Дванаест јавних позива је објављено 22. фебруара ове године и углавном трају до
краја новембра, изузев Јавног позива за организовање и спровођење јавних
радова и Јавног позива који је упућен незапосленим лицима који желе да покрену
предузетништво.

„Финансијско-подстицајним мерама у току протекле године, углавном путем
ових јавних позива, ангажовано је више од 10.500.000 динара и око 700 лица је
укључено у ове програме, једним делом ради запошљавања, другим делом ради
стицања знања и вештина и први пут искуства за рад у струци. Након дужег низа
година, имамо и програм приправника, који се реализује искључиво у приватном
сектору, за лица са средњим и високим степеном стручне спреме“, изјавила је
директорка, истакавши да су на промоцију, поред послодаваца који си били циљна
група, позвани и представници одређених институција и удружења чији чланови и
корисници су представили теже запошљиве категорије на тржишту рада,
регионалном и локалном, као што су Центар за социјални рад, СОС Дечје село,
Центар за локалне услуге, Удружење особа са инвалидитетом, Ромско удружење,
Канцеларија за младе, која промовише и информише све младе до 30 година
старости везано за све програме и мере које Национална служба за
запошљавање спроводи у току ове године.
Генерални директор турске текстилне компаније „Еуро тај“ за Србију Мурат
Цаглар је изразио задовољство због присуства данашњој презентацији
краљевачке филијале Националне службе за запошљавање, са којом има јако
добру и успешну сарадњу у досадашњем раду. Он је нагласио да је „Тај група“ у
Краљеву до сада запослила 130 људи, кроз програме у сарадњи са Националном
службом за запошљавање, а да је следећи корак да до јуна ове године достигну
број од 250 запослених односно 1.000 људи до краја ове године.
„Наш дугорочни циљ је 2.500 људи у року од наредне три године. Врло смо
задовољни својим присуством у Краљеву и људи са којима сарађујемо су врло
пријатни и имамо врло добру сарадњу са њима“, истакао је Цаглар.
Презентацију програма и мера представили су начелник Одељења за
посредовање у запошљавању и планирање каријере Александра Божовић,
начелник Одељења за предузетништво, програме, запошљавања, образовање и
обуку Владан Шекуларац и организатор за програме запошљавања Тамара
Бугарић. Поред великог броја послодаваца из приватног и јавног сектора,
презентацији су присуствовали и представници локалне самоуправе, Рашког
управног округа, Регионалне привредне коморе Краљево, Школске управе,
Регионалне развојне агенције, НВО, Удружења особа са инвалидитетом,
Удружења Рома...

