
Уз подршку НСЗ до 
најбољих кандидата за 

запошљавање 

СВЕОБУХВАТНА ПОДРШКА ПОСЛОДАВЦИМА 



 
Незапослени по општинама 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Незапосленост је, на нивоу филијале, смањена у односу на децембар 2020.године за 10,5%, а по 
општинама - Краљево за 11,8%, Врњачка Бања 3,9% и Рашка 12,9%. 



 
Структура незапослених по општинама и степену стручне 

спреме 
 

 

 
 
 

 



 
Структура незапослених по општинама и старосној структури 

 

 

 



 
 

Структура незапослених по општинама и дужини тражења посла 
 
 
 

 

 

 



 
 

Категорије теже запошљивих 
 
 
 

 

 

 

Општина Жене Млад
и до 
30г. 

Стариј
и од 
50г. 

КНСП  ОСИ Роми Вишков
и 
запосле
них 

Лица 
без 
квалиф
икација 

Дугоро
чно 
незапос
лени 

Краљево 4.682 1.335 3.106 699 305 417 778 2.274 4.821 

В.Бања 1.339 476 986 119 20 139 326 733 1.496 

Рашка 902 330 625 93 38 43 172 385 1.075 

Укупно 6.923 

58,3% 

2.141 

18% 

4.717 

39,8% 

911 

7,7% 

363 

3% 

599 

5% 

1.276 

10,8% 

3.392 

28,6% 

7.392 

62,3% 



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 

http://www.nsz.gov.rs/


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 

ПРОГРАМИ И МЕРЕ ДОДАТНОГ ОБРАЗОВАЊА И 
ОБУКА СТРУЧНА ПРАКСА  

- реализација 2021.- 



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 

ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ МЕРЕ 
СТИЦАЊА ПРАКТИЧНИХ ЗНАЊА 



www.nsz.gov.rs 

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 

ОСНОВНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ 



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 
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 

ПРОГРАМИ И МЕРЕ ДОДАТНОГ ОБРАЗОВАЊА И ОБУКА 

- реализација 2021. - 



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 

 
ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА УЧЕШЋЕ У ФИНАНСИРАЊУ МЕРЕ ОБУКА НА ЗАХТЕВ 
ПОСЛОДАВЦА 
 



www.nsz.gov.rs 

 

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 

 

 

ОСНОВНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ 



www.nsz.gov.rs 

 
ПРОГРАМИ И МЕРЕ ДОДАТНОГ ОБРАЗОВАЊА И ОБУКА 

  Обука на захтев послодавца 

- реализација 2021. - 
 



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 

ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ДОДЕЛУ СУБВЕНЦИЈЕ ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ 
НЕЗАПОСЛЕНИХ ЛИЦА ИЗ КАТЕГОРИЈЕ ТЕЖЕ ЗАПОШЉИВИХ 



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 

СУБВЕНЦИЈА ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ НЕЗАПОСЛЕНИХ ЛИЦА ИЗ КАТЕГОРИЈЕ 
ТЕЖЕ ЗАПОШЉИВИХ - Kраљево 

- реализација 2021. - 



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 
 

www.nsz.gov.rs 

 
ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ДОДЕЛУ СУБВЕНЦИЈЕ ЗА 
САМОЗАПОШЉАВАЊЕ 
 



www.nsz.gov.rs 

 
СУБВЕНЦИЈА ЗА САМОЗАПОШЉАВАЊЕ 

- реализација 2021. - 
 



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 

ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ОРГАНИЗОВАЊЕ 
ЈАВНИХ РАДОВА 



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 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 

    



www.nsz.gov.rs 

 
ЈАВНИ РАДОВИ 

- реализација 2021. - 
 



www.nsz.gov.rs 

 
ЛАПЗ Краљево 2021. 

 

 

 Из буџета града издвојено 8 милиона динара за реализацију 
мера АПЗ у 2021. години: 

 
- Споразум о суфинансирању програма и мера АПЗ,  

 
        8.000.000,00 Град Краљево + 7.850.000,00 НСЗ = 15.850.000,00 
 
      стручна пракса – 20 лица,  
      самозапошљавање – 19 корисника, 
       јавни радови – 53 лица, реализовано 8 пројеката 
 
 

  Кроз све програме ангажовано 92 лица, издвојено 
15.626.852,00 

 
 



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 СУБВЕНЦИЈУ ЗАРАДЕ ЗА ОСОБЕ 
СА ИНВАЛИДИТЕТОМ БЕЗ РАДНОГ ИСКУСТВА 
 



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 

ЈАВНИ КОНКУРС ЗА РЕФУНДАЦИЈУ ТРОШКОВА 
ПОДРШКЕ ОСОБАМА СА ИНВАЛИДИТЕТОМ КОЈЕ СЕ 
ЗАПОШЉАВАЈУ ПОД ПОСЕБНИМ УСЛОВИМА 



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 

Реализација услуга за незапослена лица 
ОСИ 

 

 

Мере активног тражења посла Краљево Рашка В. Бања Укупно 

Обука за активно тражење 
посла 

40 3 2 45 

Мотивационо активациона 
обука 

38 1 1 40 

Клуб за тражење посла 9 9 

Саветовање за запошљавање 1.028 72 55 1.155 

Индивидуални план 
запошљавања 

621 78 64 762 

Сајмови запошљавања 84 84 

Укупно – 554 ОСИ, од тога активно траже посао 363 (Краљево – 305, Врњачка Бања – 20, Рашка – 38) 

Запослени ОСИ са евиденције – 179 лица  
(Краљево-106, Врњачка Бања-34, Рашка-39)  



www.nsz.gov.rs 

Реализација услуга за незапослена лица ромске 
популације 

 

 

Укупно – 599 лица (Краљево – 417 , Врњачка Бања – 139, Рашка – 43) 

 

Укључени у мере: 
 

Функционално основно образовање - 27 

Субвенције послодавцима за запошљавање - 8 

Субвенције за самозапошљавање - 7 

Јавни радови – 29 

Мотивационо активациона обука – 45 

Едукативне услуге у пословном центру – 10 

Стручна пракса – 1 

Посета сајму запошљавања – 72 

 

У току 2021.године запослено је укупно 80 Рома. 
 

 



www.nsz.gov.rs 

Спровођење протокола о сарадњи са 
Центрима за социјални рад 

 

  

На евиденцији НСЗ, према подацима из децембра 2021.године, налази се 911 незапослених лица из 

категорије Корисника новчане социјалне помоћи (Краљево 699, Врњачка Бања 119 и Рашка 93). 

 

Настављано је са спровођењем Протокола о сарадњи и упућивањем лица КНСП, од стране ЦСР, 
што је резултирало већем укључивању лица у активне мере политике запошљавања. 

 

У току 2021.године запослено је 130 лица (83 лица на одређено време, 25 на неодређено и 22 на ПП 

пословима=. 



 
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. У току 2021.године остварено је 1.176 
обилазака послодаваца (Краљево 794, Врњачка Бања 170, Рашка 212). Анкетирано је 73 
послодавца на нивоу филијале – истраживање потреба тржишта рада. 
 
 

тражиоцима запослења обезбеђује припрему за приступ тржишту рада и запошљавање  

 

 



Обавештења  
-  о релевантним законима, подзаконским прописима и другим општима актима који су на снази 

 

Информације  
- о правима, обавезама и одговорностима и послодаваца и запослених, као и њихових удружења, а који се односе на 

запошљавање и осигурање за време незапослености 
 
Групно информисање  
-    Групно информисање кандидата и уступање просторија послодавцу за разговоре са кандидатима 

 

 Савете  
- о начину и поступку остваривања права и извршавања обавеза и помоћ о начину попуњавања и  
достављања образаца и докумената Националној служби  
 

 

 

Подршка и помоћ послодавцу 



 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 

 Вршимо услугу психолошке процене за потребу селекције за запошљавање 
код послодавца тј додатну проверу усклађености професионалних 
потенцијала кандидата захтевима радног места  

Прелиминарна и професионална селекција 
кандидата 



Национална служба пружа услугу бесплатног оглашавања послодавцима путем: 
 

 Сајта Националне службе 

 Огласних табли у свим филијалама широм Републике Србије 

 Недељне публикације „Послови“ 

 

Достављање огласа електронски путем мејла Oglasi.Kraljevo@nsz.gov.rs  
 

  

 

Оглашавање 

mailto:Oglasi.Kraljevo@nsz.gov.rs


 подршка приликом регистрације и ауторизације послодаваца на сајту 
www.nsz.gov.rs 

 претрага базе кандидата након постављеног огласа у складу са захтеваном 
позицијом 

 електронско подношење захтева 

 информисање путем званичне странице на друштвеној мрежи LinkedIn 

 

 

Online подршка Националне службе  

http://www.nsz.gov.rs/


Национална служба организује сајмове запошљавања и на захтев 
послодаваца.  
 
Сајмови гарантују прави избор радника и омогућавају да се Ваша компанија 
промовише на најбољи начин. 
 
На једном месту, у истом дану, поразговарајте са већим бројем кандидата за 
посао и одаберите најбоље. 
 

 

 

Сајам запошљавања 
 



Пролећни сајам запошљавања одржаће се у Краљеву, средином априла, на 
Тргу Јована Сарића. 
 

Јесењи сајам запошљавања одржаће се у Рашки, крајем октобра,пред 
зимску сезону на Копаонику. 

 

 

НАЈАВА САЈМОВА ЗАПОШЉАВАЊА ЗА 2022.ГОДИНУ 

 
 



Национална служба је у  2020. години организовала Сајам запошљавања путем виртуелне 3D 
платформе 

 

Директна – online комуникација путем chat опције  
 

Јединствена прилика да се покрену и остваре значајни кораци ка дигитализацији, да подстакнемо 
кретивност и иновације  
 

Регрутовање на даљину и персонализовани развој каријере пружа идеални оквир у свету након COVID-
19, уз очување здравља путем минимизације личног контакта 

 
 

 

 

 

 

 

Виртуелни сајам запошљавања 
 



www.nsz.gov.rs 
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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! 


