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                                                                      КОНКУРСИ 

Националнa служба за запошљавање је  за реализацију активних мера запошљавања у 
2022.години, обезбедила 6,5 милијарди динара , што је за 1,3 милијарде више него прошле године. 
Дана 31.01.2022.год расписано је 12  јавних позива, и то: 

1.Субвенција за самозапошљавање ( +  ЈП за Роме ) траје до 31.03.2022.год. 

Намењена је незапосленима који имају завршену обуку за започињање сопственог бизниса у 
износу од 300.000,00 динара ( 330.000,00 за ОСИ  ), за оснивање неког облика предузетништва. 

Не финансирају се примарна пољ.производња, такси, мењачнице, коцкање и трговина. 
Приоритетне категорије су млади до 30 год, вишкови запослених, Роми, ОСИ и жене. 
 
2. Субвенције послодавцима за запошљавање незапослених лица из категорије теже 

запошљивих на новоотвореним радним местима-  траје до 30.11.2022. 

--теже запошљиве категорије су: млади до 30 год који су без квалификација или без 
род.старања ; старији од 50 год ;  Роми;  ОСИ; радно способни кориснии нсп ; дугорочно незапослени 
и жртве породичног насиља. 

- 200.000,00 ( за ОСИ ,КНСП, младе до 30 год  без род. старања и жртве 240.000 ) 1-2 група 
- 225.000,00 (за ОСИ ,КНСП, младе до 30 год  без род. Старања и жртве  270.000 )- 3.група 
- 250.000,00 (за ОСИ ,КНСП, младе до 30 год  без род. Старања и жртве  300.000 )- 4.група 
 
3.Спровођење јавних радова  ( + ЈП за ОСИ )–траје до 15.03.2022.год. 

Програм је намењен радном ангажовању теже запошљивих категорија ради очувања њихових 
радних способности и општег друштвеног инетереса. Незапослена лица морају бити у једној од 
категорија : КНСП, Роми , лица без квалификација,  и дугорочно незапослена лица која су на 
евиденцијиНСЗ дуже од 18 месеци и ОСИ 

Приоритет имају лица из наведених категорија која се први пут ангажују на јавним радовима. 
Ангажовање је на припв.и повр.пословима и исплату накнаде од 22.000,00 динара која 

обухвата и трошкове превоза, а извођачу се надокнађују трошкови спровођења јр од 1.000-2000 по 
лицу у зависности од трајања јавног рада. 

Могу се организовати само у локалним самоуправама 3. и 4. степена развијености, а за ОСИ 
могу у свим ЛС. 

4. Програм стицања практичних знања-  траје до 30.11.2022. 

- подразумева стицање практичних знања и вештина за обављање конкретних послова код 
послодавца. Могу се укључити лица: 

-  без завршене средње школе и ФОО 
- и са средњим образовањем уколико су на евиденцији НСЗ дуже од 12 месеци 

Реализује се кроз : 
1.Заснивање радног односа на одређено време уз рефундацију минималне нето зараде са 
порезима и доприносима 3 месеца + обавеза задржавања у р.односу  још 3 месеца 
2. Заснивање радног односа на неодређено време уз рефундацију минималне нето зараде са 
порезима и доприносима 6 месеци + обавеза задржавања у р.односу  још 6 месеци 
 

5. Програм стручне праксе-  траје до 30.11.2022. 

Стручно оспособљавање незапосленог лица за самосталан рад у струци ради приправничког 
стажа или полагања стручног испита , без заснивања радног односа, где НСЗ финансира програм 
најдуже 12 месеци ако се спроводи у складу са законом, односно  6,9 или најдуже 12 месеци ако се 
спроводи у складу са актом о систематизацији..НСЗ ангажованим лицима исплаћује новчану помоћ у 
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месечном износу од: 22.000 ссс,24.000 всс, или 27.000 динара всс и доприносе за случај повреде на 
раду и професионалне болести. 

Право учешћа има приватни сектор, а јавни сектор до 40% од укупно планиране квоте по 
следећим приоритетима : 

- На пословима здравствених радника, социјалне заштите , образовања и васпитања и на 
пословима правосуђа. 

 
6. Програм обуке на захтев послодавца-  траје до 30.11.2022. 

Стицање знања и вештина за обављање послова на конкретном радном месту, где је након 
обуке ( до 960 часова ) послодавац дужан да прими најмање 50% обучених лица и задржи их у 
радном односу најмање 6 месеци 

-послодавцу се исплаћују трошкови обуке, у зависности од дужине и врсте обуке, највише до 
170.000 по полазнику ( из два дела- на почетку и по завршетку обуке) 

-незапосленима се исплаћују новчана помоћ од 20.000 динара и трошкови превоза 
 
7.Програм приправништва за младе са ССС-млади до 30 год са 6 месеци чекања, ОСИ, 

Роми и млади без родитељског старања 
Стручно оспособљавање за самосталан рад у струци ради полагања испита или 

приправничког стажа, уз заснивање радног односа, у складу са законом или систематизацијом, а 
најдуже 6 месеци. 

. НСЗ рефундира минималну нето зараду  + порезе и доприносе у трајању од 6 месеци. 
 

8.Програм приправника за незапослене са ВСС- лица са најмање 6. нивоом 
квалификација, млађа од 30 год , са просеком најмање  8,0 

Стручно оспособљавање за самосталан рад у струци ради полагања стручног испита или 
обављања приправничког стажа, уз заснивање радног односа у складу са законом или 
систематизацијом, а најдуже 12 месеци. ( систематизација 9 месеци 180 ЕСПБ, 12 месеци 240 
бодова ) 

НСЗ рефундира минималну нето зараду  увећану за 20% у периоду најдуже до 12 месеци                     
 

9.Субвенција зараде за особе са инвалидитетом без радног искуства до 31.12.2022. 
 
- послодавац који на неодређено време запосли ОСИ без радног искуства има право на 

субвенцију зараде за ту особу у висини до 75% укупних трошкова зараде са припадајућим 
доприносима ( али не више од миним.зар.) , у трајању од 12 месеци. 

 
- OСИ не сме имати искуства за рад на пословима на којима се запошљава 
-захтев се подноси у року од 30 дана од заснивања радног односа. 
-послодавац не сме смањивати бр. ОСИ у наредних 12 месеци, осим природног одлива 
 
10. Рефундација трошкова подршке особама са инвалидитетом које се запошљавају 
под посебним условима до 31.12.2022 
 
- послодавац који запосли ОСИ која се запошљава под посебним условима (ОСИ из II 
категорије  ), може да оствари право на: 
1. рефундацију трошкова зараде  радном асистенту ( макс. до 50.000 ) док траје помоћ, а 

најдуже 12 месеци и 
2. рефундацију трошкова прилагођавања радног места ( техничко и технолошко опремање 

радног места ), уколико је у складу са проценом радне способности 
 


