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У Топличком округу 17.619 незапослених
У четири општине Топличког округа - Куршумлији, Житорађи, Блацу и Прокупљу, има
17.619 незапослених, а половину њих чине жене, речено је у Националној служби за
запошљавање у Прокупљу.

На основу евиденције те службе 8.735 жена чека на запослење, а највише оних који
траже посао има у Прокупљу, њих 7.968. Према броју незапослених особа друга општина
у Топличком округу је Куршумлија са 3.474 евидентираних, затим Житорађа са 2.647 и
Блаце са 2.192 незапослених. Од укупног броја оних који траже посао у Топличком
округу 17,29 одсто на посао чека од једне до три године, 15 одсто посао чека од три до
пет година, а десет одсто посао тражи измедју пет и осам година. На основу година
старости највише је оних измедју 40 и 44 године (13,44 одсто), а одмах за њима су и
најстарији незапослени од 45 до 50 година којих је 12,5 одсто. Незапослених од 30 до 40
година на евиденцији има нешто више од 12 одсто а тај проценет је готово исти и када
се ради о најмлађим евидентираним назапосленим у старосној доби од 20 до 30 година.
У структури незапослених највише је неквалификованих радника чак 5.448, око 1.000
има други степен стручне спреме, 4.453 трећи и док је 4.218 незапослених са четвртим
степеном. Високо образовани су заступљени тоцифреним бројкама, па их је на
евиденцији Националне службе за запошљавање у Прокупљу - 668 са шестим степеном
и 329 са седмим степеном стручности.

У току ове године са евиденције је скинуто 499 особа које су нашле посао и то највише у
Прокупљу у новој фабрици Леони где се запослило 383 радника док је у остале три
општине посао нашло укупно 116 незапослених.
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