Уз подршку НСЗ до
најбољих кандидата за
запошљавање
СВЕОБУХВАТНА ПОДРШКА ПОСЛОДАВЦИМА

Национална институција која је усмерена на пружање услуга у
запошљавању

➢послодавцима олакшава сналажење на променљивом тржишту рада и обезбеђује успех
у креирању и вођењу кадровске политике
➢тражиоцима запослења обезбеђује припрему за приступ тржишту рада и запошљавање

Прелиминарна селекција кандидата
➢ Поступак посредовања у запошљавању покрећемо на основу попуњеног
обрасца Пријаве потребе за запошљавањем
➢ Вршимо одабир одговарајућих кандидата за запошљавање на основу
потреба послодавца и радног места

Оглашавање
Национална служба пружа услугу бесплатног оглашавања послодавцима путем:
➢ Сајта Националне службе

➢ Огласних табли у свим филијалама широм Републике Србије
➢ Недељне публикације „Послови“

ЈАВНИ ПОЗИВИ/КОНКУРСИ ЗА
РЕАЛИЗАЦИЈУ МЕРА АКТИВНЕ ПОЛИТИКЕ
ЗАПОШЉАВАЊА ЗА 2022. ГОДИНУ
• Објављени:
31.01.2022. године
• Доступни:
➢На сајту www.nsz.gov.rs
➢Публикацији Послови – број 971 WEB
➢У филијалама Националне службе за запошљавање
➢На друштвеној мрежи – LinkedIn
• Рокови: Уколико то није посебно наглашено, захтеви се могу
поднети до 30.11.2022. године, односно до 31.12.2022. године
када су у питању конкурси намењени особама са
инвалидитетом

www.nsz.gov.rs

НАЦИОНАЛНА СЛУЖБА ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ

ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ МЕРЕ
СТРУЧНЕ ПРАКСЕ
Мера подразумева стручно оспособљавање незапосленог за
самосталан рад у струци ради обављања приправничког стажа,
односно стицања услова за полагање стручног испита
У меру се укључују лица:
• са најмање трећим нивоом квалификација
• која немају радног искуства у струци

Приоритет имају особе са инвалидитетом и Роми
Код послодаваца који припадају приватном сектору (осим КиМ
девастираних општина и 40% за радна места у области
здравства, образовања, социјалне заштите и правосуђа)

Без заснивања радног односа
Трајање - најдуже 12 месеци

www.nsz.gov.rs

СРЕДСТВА НАЦИОНАЛНЕ СЛУЖБЕ ЗА
ЗАПОШЉАВАЊЕ
Новчана помоћ ангажованим лицима која укључује и трошкове
превоза на месечном нивоу:
• 22.000,00 динара за лица са трећим и четвртим нивоом
квалификација
• 24.000,00 динара за лица са шестим нивоом квалификација и/или 180
ЕСПБ
• 27.000,00 динара за лица са најмање шестим нивоом квалификација
и 240 ЕСПБ
Обрачун и уплата доприноса за случај повреде на раду и
професионалне болести, у складу са законом

www.nsz.gov.rs

ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ МЕРЕ
ПРИПРАВНИШТВА ЗА НЕЗАПОСЛЕНЕ СА
СРЕДЊИМ ОБРАЗОВАЊЕМ
Мера подразумева стручно оспособљавање незапосленог за
самосталан рад у струци за коју је стечено средње образовање
ради обављања приправничког стажа, односно стицања услова за
полагање стручног испита, када је то законом, односно
правилником, предвиђено као посебан услов за рад на одређеним
пословима
У меру се укључују лица:
• млади до 30 година који су на евиденцији дуже од 6 месеци
• особе са инвалидитетом и Роми
• млади у домском смештају, хранитељским и старатељским
породицама

www.nsz.gov.rs

ОСНОВНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ
Мера се реализује:
• Код послодаваца из приватног сектора
• Уз заснивање радног односа
• Трајање – до 6 месеци
Средства Националне службе
Послодавцу се током реализације мере рефундира на месечном
нивоу нето минимална зарада лица (за пун фонд радних часова) и
припадајући порез и доприноси за обавезно социјално осигурање

www.nsz.gov.rs

ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ МЕРЕ
ПРИПРАВНИШТАВА ЗА МЛАДЕ СА ВИСОКИМ
ОБРАЗОВАЊЕМ
Мера подразумева стручно оспособљавање незапосленог за
самосталан рад у струци ради обављања приправничког стажа,
односно стицања услова за полагање стручног испита, када је то
законом, односно правилником, предвиђено као посебан услов за
рад на одређеним пословима.
У меру се укључују лица:
• са најмање шестим нивоом квалификација
• нема радног искуства у струци за које је стечена
квалификација
• има до 30 година старости
• просечном осеном најмање 8,0 на студијама

www.nsz.gov.rs

ОСНОВНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ
Мера се реализује код послодаваца из приватног сектора
Уз заснивање радног односа
Трајање:
• до 9 месеци за лица са шестим ниоом квалификација и/или
180 ЕСПБ
• до 12 месеци за лица са најмање шестим нивоом
квалификација и 240 ЕСПБ
Послодавцу се рефундира на месечном нивоу нето минимална
зарада лица увећана за 20% (за пун фонд радних часова) и
припадајући порез и доприноси за обавезно социјално осигурање

www.nsz.gov.rs

ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ МЕРЕ
СТИЦАЊА ПРАКТИЧНИХ ЗНАЊА
Подразумева стицање практичних знања и вештина
незапосленог кроз обављање конкретних послова
У меру се укључују лица:
• без завршене средње школе, односно без квалификација,
укључујући и лица која су завршила функционално основно
образовање одраслих - ФООО (учествују са најмање 40%)
• са средњим образовањем која се налазе на евиденцији
незапослених дуже од 12 месеци, без обзира на врсту
квалификације и радно искуство
Послодавцу се током реализације мере рефундира на месечном
нивоу нето минимална зарада лица (за пун фонд радних часова) и
припадајући порез и доприноси за обавезно социјално осигурање
Приорите за укључивање у меру имају особе са инвалидитетом и
Роми

www.nsz.gov.rs

ОСНОВНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ
Мера се реализује: Код послодаваца из приватног сектора
Врста радног односа и трајање:
▪ заснивање радног односа на одређено време
3 месеца период стицања знања и вештина и 3 месеца уговорне
обавезе послодавца
▪ заснивање радног односа на неодређено време
3 месеца период стицања знања и вештина, 3 месеца продуженог
финансирања лица и 6 месеци уговорне обавезе послодавца

www.nsz.gov.rs

ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА УЧЕШЋЕ У ФИНАНСИРАЊУ МЕРЕ
ОБУКА НА ЗАХТЕВ ПОСЛОДАВЦА
Мера подразумева учешће у финансирању обуке, уколико на
евиденцији незапослених нема лица са знањима и вештинама
потребним за рад на конкретном радном месту
У меру се укључују незапослена лица без обзира на степен
стручне спреме која немају адекватна знања
Послодавцу на име учешћа у финансирању трошкова обуке – до
170.000,00 динара по полазнику
Незапосленом полазнику месечна новчана помоћ од 20.000,00
динара за пун фонд часова и средства за трошкове превоза
Особи са инвалидитетом месечна новчана помоћ у висини 20%
минималне зараде, средства за трошкове превоза, и за пратиоца
ако је потребан, у висини неопорезивог износа, у складу са законом

www.nsz.gov.rs

ОСНОВНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ
Мера се реализује:
• Код послодаваца из приватног сектора
• Уз заснивање радног односа на одређено/неодређено време са
најмање 50% полазника који су са успехом завршили обуку (уз
могућност заснивања радног односа и за време трајања обуке)
Трајање:
• Обука – до 6 месеци (960 часова)
• Лица задржи у радном односу најкраће 6 месеци од датума
заснивања радног односа

www.nsz.gov.rs

ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ДОДЕЛУ СУБВЕНЦИЈЕ ЗА
ЗАПОШЉАВАЊЕ НЕЗАПОСЛЕНИХ ЛИЦА ИЗ
КАТЕГОРИЈЕ ТЕЖЕ ЗАПОШЉИВИХ
У меру се укључују следеће категорије теже запошљивих:
млади до 30 година старости – без завршеног средњег
образовања, млади у домском смештају, хранитељским и
старатељским породицама, старији од 50 година, Роми, особе
са инвалидитетом, радно способни корисници новчане
социјалне помоћи, незапослени који се налазе на евиденцији
незапослених дуже од 12 месеци и жртве породичног насиља
Код послодаваца из приватног сектора
Уз заснивање радног односа на неодређено време
Трајање: Национална служба прати реализацију уговорне обавезе
12 месеци

www.nsz.gov.rs

СРЕДСТВА НАЦИОНАЛНЕ СЛУЖБЕ ЗА
ЗАПОШЉАВАЊЕ
Послодавцу у једнократном износу:
Прва и друга група ЈЛС - 200.000,00 динара / 240.000,00 динара по
лицу
Трећа група ЈЛС - 225.000,00 динара / 270.000,00 динара по лицу
Четврта група ЈЛС и девастирана подручја - 250.000,00 динара /
300.000,00 динара по лицу
Већи износ се одобрава за:
• особе са инвалидитетом
• радно способне кориснике новчане социјалне помоћи
• младе у домском смештају, хранитељским и старатељским
породицама
• жртве породичног насиља

www.nsz.gov.rs

ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ОРГАНИЗОВАЊЕ
ЈАВНИХ РАДОВА
У меру се укључују следеће категорије теже запошљивих: радно способни
корисници новчане социјалне помоћи, Роми, лица без завршене средње
школе, лица која посао траже дуже од 18 месеци и особе са
инвалидитетом
Радно се може ангажовати најмање 5 (пет) лица
Право учешћа имају: органи аутономне покрајине и јединица локалне самоуправе,
јавне установе и предузећа, привредна друштва, предузетници, задруге и удружења
(уписана у АПР)
Организују се на подручју ЈЛС које према степену развијености припадају:
• трећој групи
• четвртој групи и девастираним подручјима
Трајање: максимална дужина 4 месеца

www.nsz.gov.rs

Област спровођења:
• социјална заштита и хуманитарни рад
• одржавање и обнављање јавне инфраструктуре
• одржавање и заштита животне средине и природе
Средства се користе за:
• исплату накнаде за обављен посао лицима ангажованим на
јавним радовима (у висини до 22.000,00 динара по лицу)
• накнаду спровођења јавних радова послодавцу (од 1.000,00 до
2.000,00 динара у зависности од дужине трајања)
• накнаду трошкова обуке (1.000,00 динара по лицу)
Рок за подношење пријава за учешће – 15.03.2022. године

www.nsz.gov.rs

ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ДОДЕЛУ СУБВЕНЦИЈЕ ЗА
САМОЗАПОШЉАВАЊЕ
Незапосленима који се воде на евиденцији Националне службе за
запошљавање и имају завршену обуку за развој предузетништва
Додељује се у једнократном износу од 300.000,00 динара, односно
330.000,00 динара за незапослене особе са инвалидитетом
Праћење реализације уговорне обавезе 12 месеци
Одобрава се незапосленима ради оснивања радње, задруге или
другог облика предузетништва, као и оснивања привредног
друштва, уколико оснивач заснива у њему радни однос
Постоји могућност удруживања више незапослених

Рок за подношење захтева – 31.03.2022. године
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ЈАВНИ КОНКУРС ЗА СУБВЕНЦИЈУ ЗАРАДЕ ЗА ОСОБЕ
СА ИНВАЛИДИТЕТОМ БЕЗ РАДНОГ ИСКУСТВА
Мера се реализује код послодавца - привредног субјекта, односно
сваког правног и физичког лица, независно од правног облика и
начина финансирања, које у обављању економске делатности
учествује у производњи и промету робе или пружању услуга на
тржишту.
Уз заснивање радног односа на неодређено време
Трајање: НСЗ прати реализацију уговорне обавезе 12 месеци
Субвенција зараде, на месечном нивоу, у висини до 75% укупних
трошкова зараде са припадајућим доприносима за обавезно
социјално осигурање, али не више од износа минималне зараде
утврђене у складу са прописима о раду.

www.nsz.gov.rs

ЈАВНИ КОНКУРС ЗА РЕФУНДАЦИЈУ ТРОШКОВА
ПОДРШКЕ ОСОБАМА СА ИНВАЛИДИТЕТОМ КОЈЕ СЕ
ЗАПОШЉАВАЈУ ПОД ПОСЕБНИМ УСЛОВИМА
Одобрава се послодавцима ради запошљавања особа са
инвалидитетом које се запошљавају под посебним условима
(други степен процењене радне способности), и то:
✓ Програм А) Рефундација трошкова зараде лицу ангажованом на
пружању стручне подршке особи са инвалидитетом на радном
месту, за време док пружа стручну подршку – радна асистенција,
а најдуже 12 месеци

✓ Програм Б) Рефундација примерених трошкова прилагођавања
радног места у једнократном износу (техничко и технолошко
опремање радног места, средстава за рад, простора и опреме у
складу са могућностима и потребама запослене особе са
инвалидитетом)

www.nsz.gov.rs

СРЕДСТВА НАЦИОНАЛНЕ СЛУЖБЕ ЗА
ЗАПОШЉАВАЊЕ
За Програм А) Рефундација трошкова зараде лицу ангажованом на
пружању подршке на радном месту – радна асистенција,
рефундирају се трошкови исплаћене зараде, сразмерно броју
сати пружене стручне подршке особи са инвалидитетом у односу на
месечни фонд радних сати, у висини до 50.000 динара месечно и
трошкови припадајућих пореза и доприноса за обавезно
социјално осигурање
За Програм Б) Рефундација примерених трошкова прилагођавања
радног места – рефундирају се трошкови прилагођавања
радног места у једнократном износу до 400.000,00 динара

www.nsz.gov.rs

ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ОРГАНИЗОВАЊЕ
СПРОВОЂЕЊА ЈАВНИХ РАДОВА ЗА ОСОБЕ
СА ИНВАЛИДИТЕТОМ
Посебне напомене:
• Могу се организовати у свим јединицама локалне
самоуправе, независно од степена развијености
• Могу се спроводити и у области културне делатности
• Ангажују се најмање 3 (три) незапослене особе са
инвалидитетом
Рок за подношење пријаве за учешће – 15.03.2022. године
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Све информације за учешће у мерама активне политике запошљавања
су доступне на сајту www.nsz.gov.rs као и путем званичне странице на
друштвеној мрежи LinkedIn.
Хвала на пажњи!

www.nsz.gov.rs

