
Остварена вредност у 2021.

48,6

56,5

41,3

40,1

46,5

33,2

62,3

69,3

55,2

54,6

62,9

47

50

57,5

42,1

70,2

77,4

63

11

10,2

12,1

20

19,2

21,2

11,4

12,4

10,6

-

Остварена вредност у 2021.

2273593

375525

 -

 -

 -

 -

Остварена вредност у 2021.

9,52

. 

Мера 1.1.01. Интегрисање корисника услуга социјалне заштите на тржиште рада

Носилац: НАЦИОНАЛНА СЛУЖБА ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ

Назив показатеља Почетна вредност и година Циљана вредност у 2021. Напомена

Учешће броја корисника НСП и корисника 

услуга социјалне заштите укључених у мере 

АПЗ у укупном броју ових корисника на 

евиденцији незапослених НСЗ (%)

19 (2019) 21  

Запосленост према врсти рада - Одређено 

(%)

19.5 (2019) 20,9 Још увек нису доступни подаци за 2021. годину 

Запосленост према врсти рада - Сезонски и 

повремени послови (%)

3.3 (2019) 2,6 Још увек нису доступни подаци за 2021. годину 

Стопа ризика од сиромаштва код запослених 

(%)

9.2 (2019) 7,6 Још увек нису доступни подаци за 2021. годину 

Регистрована запосленост (Број) 2.173.135 (2019) 2260930  

Неформална запосленост (15+) (Број) 529.200 (2019) 487100  

Запосленост према врсти рада - Неодређено 

(%)

77.2 (2019) 76,5 Још увек нису доступни подаци за 2021. годину 

Удео рањиве запослености (15+) (%) 24.3 (2019) - Још увек нису доступни подаци за 2021. годину 

. 

Посебан циљ 1.1. Остварен раст квалитетне запослености кроз међусекторске мере политике запошљавања умерене на унапређење понуде рада и тражње за радом

Носилац: НАЦИОНАЛНА СЛУЖБА ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ

Назив показатеља Почетна вредност и година Циљана вредност у 2021. Напомена

Стопа незапослености по старосним групама 

и полу - 15-64 година, Укупно (%)

10.9 (2019) -  

Стопа незапослености по старосним групама 

и полу - 15-64, Жене (%)

11.5 (2019) -  

Стопа незапослености по старосним групама 

и полу - 15-64, Мушкарци (%)

10.4 (2019) -  

Стопа незапослености по старосним групама 

и полу - 15-29 година, Укупно (%)

21.5 (2019) -  

Стопа незапослености по старосним групама 

и полу - 15-29 година, Мушкарци (%)

20.8 (2019) -  

Стопа незапослености по старосним групама 

и полу - 15-29 година, Жене (%)

22.5 (2019) -  

Стопа незапослености по старосним групама 

и полу - 15+, Укупно (%)

10.4 (2019) -  

Стопа незапослености по старосним групама 

и полу - 15+, Мушкарци (%)

9.8 (2019) -  

Стопа незапослености по старосним групама 

и полу - 15+, Жене (%)

11.1 (2019) -  

Стопа активности по старосним групама и 

полу - 15-64 година, Укупно (%)

68.1 (2019) -  

Стопа активности по старосним групама и 

полу - 15-64 година, Мушкарци (%)

74.9 (2019) -  

Стопа активности по старосним групама и 

полу - 15-64 година, Жене (%)

61.3 (2019) -  

Стопа активности по старосним групама и 

полу - 15-29 година, Укупно (%)

47 (2019) -  

Стопа активности по старосним групама и 

полу - 15-29 година, Мушкарци (%)

53.6 (2019) -  

Стопа активности по старосним групама и 

полу - 15-29 година, Жене (%)

40.1 (2019) -  

Стопа активности по старосним групама и 

полу - 15+, Укупно (%)

54.6 (2019) -  

Стопа активности по старосним групама и 

полу - 15+, Мушкарци (%)

62.7 (2019) -  

Стопа активности по старосним групама и 

полу - 15+, Жене (%)

47.1 (2019) -  

Стопа запослености по старосним групама и 

полу - 15-64 година, Укупно (%)

60.7 (2019) -  

Стопа запослености по старосним групама и 

полу - 15-64 година, Мушкарци (%)

67.1 (2019) -  

Стопа запослености по старосним групама и 

полу - 15-64 година, Жене (%)

54.3 (2019) -  

Стопа запослености по старосним групама и 

полу - 15-29 година, Укупно (%)

36.9 (2019) -  

Стопа запослености по старосним групама и 

полу - 15-29 година, Мушкарци (%)

42.4 (2019) -  

Стопа запослености по старосним групама и 

полу - 15-29 година, Жене (%)

31.1 (2019) -  

Стопа запослености по старосним групама и 

полу - 15+, Укупно (%)

49 (2019) -  

Стопа запослености по старосним групама и 

полу - 15+, Мушкарци (%)

56.6 (2019) -  

Стопа запослености по старосним групама и 

полу - 15+, Жене (%)

41.9 (2019) -  

Годишњи извештај о спровођењу за 2021. годину за: СРЕДЊОРОЧНИ ПЛАН (2021 - 2023)

Орган који израђује средњорочни план: НАЦИОНАЛНА СЛУЖБА ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ

Управе у саставу: -

Oпшти циљ 1. Успостављен стабилан и одрживи раст запослености заснован на знању и достојанственом раду

Предлагач документа: НАЦИОНАЛНА СЛУЖБА ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ

Назив показатеља Почетна вредност и година Циљана вредност у 2021. Напомена



24,79

425

Носилац Статус
Реализација 

средстава (%)
Образложење напретка

Разлози за одступање  и 

предузете мере

-

.

- Активност је спроведена у потпуности 

према плану за 2021. годину. Током 

2021. године у мере активне политике 

запошљавања укључено је 5.230 (2.724 

жене) корисника новчане социјалне 

помоћи. Број корисника новчане 

социјалне помоћи са упутом Центра за 

социјални рад укључених у мере 

активне политике запошљавања 

износи 201 (119 жена). .

.

-

.

Остварена вредност у 2021.

147

68,98

5375

49,2

Носилац Статус
Реализација 

средстава (%)
Образложење напретка

Разлози за одступање  и 

предузете мере

-

.

-

.

Остварена вредност у 2021.

19,79

50,03

Остварена вредност у 2021.

107667

67,42

25,11

1,63

69,75

Носилац Статус
Реализација 

средстава (%)
Образложење напретка

Разлози за одступање  и 

предузете мере

- Услед епидемиолошке 

ситуације условљене вирусом 

Ковид дошло је смањења 

исказаних потреба 

послодаваца за 

запошљавањем.

.

-

.

-

.

1.2.1.02. Реализација професионалне 

оријентације и саветовања о планирању 

каријере

4. квартал 2023. НСЗ у току Професионалном оријентациом и 

саветовањем о планирању каријере 

обухваћено је 119.345 лица. .

.

1.2.1.03. Реализација мера активног тражења 

посла

4. квартал 2023. НСЗ у току У мере активног тражења посла у 2021. 

години укључено је 67.542 лица. .

.

Ефекат субвенционисаног запошљавања и 

самозапошљавања - на запошљавање (на 

180-ти дан по завршетку уговорне обавезе) 

(%)

52 (2019) 60  

.

Aктивност Рок -> Нови рок Будући кораци за реализацију

1.2.1.01. Реализација посредовања у 

запошљавању и пружање подршке за 

запошљавање

4. квартал 2023. НСЗ у току  .

.

Задовољење исказане

потребе послодавца за 

запошљавањем/радним ангажовањем (%)

49 (2019) 55  

Удео запошљавања са евиденције НСЗ у 

укупном броју незапослених на евиденцији 

НСЗ (%)

46 (2019) 49  

Удео лица пријављених на евиденцију НСЗ 

као резултат информисања о услугама и 

мерама АПЗ путем каравана запошљавања, у 

односу на укупан број информисаних (%)

0 (2019) 15  

. 

Мера 1.2.01. Реализација мера АПЗ

Носилац: НАЦИОНАЛНА СЛУЖБА ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ

Назив показатеља Почетна вредност и година Циљана вредност у 2021. Напомена

Пријављене потребе послодаваца за 

запошљавањем извршилаца на слободним 

радним местима (Број)

119.950 (2019) 125000  

Назив показатеља Почетна вредност и година Циљана вредност у 2021. Напомена

Удео дугорочно незапослених који су 

запослени са евиденције НСЗ у укупном броју 

дугорочно незапослених на евиденцији НСЗ 

(%)

23.1 (2019) 25  

Ефекат финансијских мера на запошљавање 

(на 180-ти дан по изласку из мере) (%)

60 (2019) 66  

1.1.2.02. Реализација јавних позива/конкурса 

са ЈЛС

4. квартал 2023. НСЗ у току Активност је спроведена у потпуности 

према локалним планским 

документима у области запошљавања 

за 2021. годину. .

.

.

Посебан циљ 1.2. Унапређен положај незапослених лица на тржишту рада

Носилац: НАЦИОНАЛНА СЛУЖБА ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ

.

Aктивност Рок -> Нови рок Будући кораци за реализацију

1.1.2.01. Учешће у  реализацији регионалних 

састанака са ЈЛС

4. квартал 2023. НСЗ није започето Због пандемије COVID-19 у 2021. 

години нису одржани регионални 

састанци са ЈЛС. .

.

Удео издвајања из буџета ЈЛС у укупним 

средствима за реализацију ЛАПЗ (%)

66.83 (2019) 68  

Незапослени са евиденције НСЗ укључени у 

мере АПЗ кроз ЛАПЗ (Број)

7.132 (2019) 7150  

Удео лица са евиденције НСЗ запослених 

након укључивања у мере АПЗ кроз ЛАПЗ (%)

58 (2019) 60  

.

Мера 1.1.02. Јачање локалне политике запошљавања

Носилац: НАЦИОНАЛНА СЛУЖБА ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ

Назив показатеља Почетна вредност и година Циљана вредност у 2021. Напомена

Реализовани ЛАПЗ (Број) 160 (2019) 160  

1.1.1.02. Укључивање корисника НСП и 

корисника услуга социјалне заштите у мере 

АПЗ

4. квартал 2023. НСЗ у току

.

1.1.1.03. Организовање обука запослених у 

ЦСР и НСЗ за пружање интегрисане услуге

4. квартал 2023. НСЗ није започето  .

.

Aктивност Рок -> Нови рок Будући кораци за реализацију

1.1.1.01. Спровођење интегрисане услуге 

ЦСР и НСЗ

4. квартал 2023. НСЗ у току У сарадњи са центрима  за социјални 

рад је проширен обим активности и 

тема које се разматрају на заједничким 

састанцима. .

Наставак активности на 

одржавању састанка са 

представницима центара за 

социјални рад на основу 

потписаних Протокола о сарадњи 

и спровођење активности  у 

складу са Уредбом о мерама 

социјалне укључености, као и 

упутствима у раду са наведеном 

категоријом лица.

.

Учешће броја корисника НСП и коприсника 

услуга социјалне заштите запослених са 

евиденције НСЗ у укупном броју ових 

корисника на евиденцији незапослених НСЗ 

(%)

13 (2019) 13  

Корисници НСП и други корисници услуга 

социјалне заштите обухваћени интегрисаном 

услугом НСЗ и ЦСР (Број)

756 (2019) 800  

.



-

.

-

.

-

.

-

.

Остварена вредност у 2021.

0

 -

Носилац Статус
Реализација 

средстава (%)
Образложење напретка

Разлози за одступање  и 

предузете мере

-

.

-

.

-

.

Остварена вредност у 2021.

 -

 -

 -

 -

Носилац Статус
Реализација 

средстава (%)
Образложење напретка

Разлози за одступање  и 

предузете мере

-

.

-

.

Остварена вредност у 2021.Назив показатеља Почетна вредност и година Циљана вредност у 2021. Напомена

1.2.3.02. Сагледавање тенденција и будућих 

потреба послодаваца

4. квартал 2023. НСЗ   .

.

.

Мера 1.2.04. Унапређење положаја жена на тржишту рада

Носилац: НАЦИОНАЛНА СЛУЖБА ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ

.

Aктивност Рок -> Нови рок Будући кораци за реализацију

1.2.3.01. Обједињавање података из 

различитих извора о потражњи на тржишту 

рада

4. квартал 2023. НСЗ   .

.

Унапређена методологија и начин 

спровођења Анкете послодаваца (0 - не, 1- 

да)

1 (2019) 0  

Успостављена функционална платформа за 

обједињени систем информација тржишта 

рада (0 - не, 1- да)

0 (2020) 0  

Израђена нето евалуација мера АПЗ (0 - не, 1- да)0 (2020) 0  

.

Мера 1.2.03. Унапређење праћења стања и кретања на тржишту рада и система праћења и вредновања исхода и утицаја мера активне политике запошљавања

Носилац: НАЦИОНАЛНА СЛУЖБА ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ

Назив показатеља Почетна вредност и година Циљана вредност у 2021. Напомена

Успостављена јединствена база о слободним 

пословима (0 - не, 1- да)

0 (2020) 0  

1.2.2.02. Унапређење сарадње са 

послодавцима

4. квартал 2023. НСЗ у току Формирано ново Одељење за разој 

односа са послодавцима које ће 

стратешки приступити раду са 

послодавцима на националном и 

локалном нивоу. .

У циљу повећања броја пријава 

потреба за запошљавањем и 

задовољења исказаних потреба 

послодаваца, Национална служба 

за запошљавање ће у 

континуитету спроводити 

активности на интензивирању 

сарадње како са послодавцима са 

којима има успостављену 

сарадњу тако, и са новим 

послодавцима. У циљу повећања 

броја пријављених потреба за 

запошљавањем активности ће се 

спроводити путем информисања 

послодаваца на састанцима уз 

присуство представника 

регионалних привредних комора, 

удружења послодаваца, локалне 

заједнице и других социјалних 

партнера који су укључени у 

област рада и 

запошљавања.Наставиће се 

активности на информисању 

послодаваца путем друштвене 

мреже LinkedIn.

.

1.2.2.03. Редизајнирање мера активног 

тражења посла према потребама лица и 

захтевима тржишта рада Дигитализација 

услуга/мера АПЗ

4. квартал 2023. НСЗ у току Урађене припремне активности за 

увођење  редизајнираног модела Обуке 

за активно тражење посла и обуке Пут 

до успешног предузетника путем 

онлајн платформе. Националне 

службе. .

Имплементација редизајнираног 

модела Обуке за активно 

тражење посла и обуке Пут до 

успешног предузетника путем 

онлајн платформе Националне 

службе.

У сврху ефикасније и брже 

комуникације, као и унапређења 

даље сарадње са послодавцима и 

социјалним партнерима 

Национална служба ће наставити 

умрежавање путем  друштвено - 

пословне мреже LinkedIn. 

Наставиће се активности на 

развијању и пружању услуга 

незапосленим лицима и 

послодавцима на порталу  Е-

управе.

.

Послодавци корисници услуга/мера АПЗ 

(Број)

21.803 (2019) 25000  

.

Aктивност Рок -> Нови рок Будући кораци за реализацију

1.2.2.01. Унапређење инструмента за 

процену запошљивости тражилаца 

запослења

4. квартал 2023. НСЗ у току  . Спровођење припрема на 

надоградњи постојећег система 

статистичким моделом.

.

.

Мера 1.2.02. Унапређење спровођења и креирање нових мера активне политике запошљавања

Носилац: НАЦИОНАЛНА СЛУЖБА ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ

Назив показатеља Почетна вредност и година Циљана вредност у 2021. Напомена

Унапређен инструмент за процену 

запошљивости тражилаца запослења (0 - не, 

1- да)

0 (2019) 0  

1.2.1.06. Реализација програма јавних радова 4. квартал 2023. НСЗ у току У меру јавни радови у 2021. години 

укључено је 3.169 лица, од којих је 800 

особа са инвалидитетом. .

.

1.2.1.07. Реализација мера за ОСИ које се 

запошљавају под посебним условима

4. квартал 2023. НСЗ у току У 2021. години у мере АПЗ за особе са 

инвалидитетом које се запошљавају 

под посебним условима укључене су 

53 особе са инвалидитетом. .

.

1.2.1.04. Реализација програма додатног 

образовања и обука

4. квартал 2023. НСЗ у току У мере додатног образовања и обука у 

2021. години укључено је укупно 

14.492 лица. .

.

1.2.1.05. Реализација субвенционисаног 

запошљавања и самозапошљавања

4. квартал 2023. НСЗ у току У меру субвенција за запошљавање 

незапослених лица из категорије теже 

запошљивих у 2021. години укључено 

је 3.416 лица од којих су 343 особе са 

инвалидитетом.

У меру субвенција за 

самозапошљавање у 2021. години 

укључено је 3.883 лица, од којих је 117 

особа са инвалидитетом.

У меру субвенција зараде за особе са 

инвалидитетом без радног искуства 

укључено је 509 особа са 

инвалидитетом (271 жена).

У меру субвенција за запошљавање 

незапослених лица из категорије теже 

запошљивих (ИПА 2013) укључено је 8 

лица (7 жена . .



56,35

50,49

38,88

54,8

Носилац Статус
Реализација 

средстава (%)
Образложење напретка

Разлози за одступање  и 

предузете мере

-

.

-

.

Остварена вредност у 2021.

39,46

0

Носилац Статус
Реализација 

средстава (%)
Образложење напретка

Разлози за одступање  и 

предузете мере

-

.

-

.

Остварена вредност у 2021.

36,36

68,09

43,84

Носилац Статус
Реализација 

средстава (%)
Образложење напретка

Разлози за одступање  и 

предузете мере

-

.

-

.

-

.

-

.

Остварена вредност у 2021.

19,89

20,17

Носилац Статус
Реализација 

средстава (%)
Образложење напретка

Разлози за одступање  и 

предузете мере

-

.

-

.

1.2.7.02. Укључивање незапослених Рома у 

мотивационо-активационе обуке

4. квартал 2023. НСЗ у току  .

.

.

Aктивност Рок -> Нови рок Будући кораци за реализацију

1.2.7.01. Укључивање незапослених Рома у 

меру ФООО

4. квартал 2023. НСЗ у току У меру функционално основно 

образовање одраслих укључено је 635 

Рома. .

.

Назив показатеља Почетна вредност и година Циљана вредност у 2021. Напомена

Удео незапослених Рома у мерама АПЗ у 

односу на укупан број Рома на евиденцији 

незапослених (%)

25 (2019) 25  

Удео Рома запослених са евиденције НСЗ у 

односу на укупан број Рома на евиденцији 

НСЗ (%)

21 (2019) 22  

1.2.6.04. Креирање флексибилних програма 

мотивационо-активационих обука намењених 

ОСИ

4. квартал 2023. НСЗ није започето  .

.

.

Мера 1.2.07. Побољшање положаја незапослених Рома и Ромкиња на тржишту рада

Носилац: НАЦИОНАЛНА СЛУЖБА ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ

1.2.6.02. Развијање концепта саветодавне и 

стручне подршке послодавцу приликом 

креирања послова и радних задатака, као и 

прилагођавања услова рада и осталих 

аспеката, у складу са потребама ОСИ

4. квартал 2023. НСЗ у току Током 2021. године покренута је 

израда приручника/упутства 

намењеног послодавцима, ради 

упознавања и лакшег сагледавања 

потреба особа са инвалидитетом, 

њихових специфичности у односу на 

врсту инвалидности, као и осталих 

аспеката, а у циљу креирања послова и 

радних задатака, уз одговарајућа 

прилагођавања. .
.

1.2.6.03. Обезбеђивање одржања запослења, 

развијањем нових активности/мера које 

подразумевају праћење и подршку 

послодавцу и запосленој ОСИ у одређеном 

периоду након запошљавања

4. квартал 2023. НСЗ није започето  .

.

Удео ОСИ запослених са евиденције НСЗ у 

односу на укупан број ОСИ на евиденцији 

НСЗ (%)

32 (2019) 29,5  

.

Aктивност Рок -> Нови рок Будући кораци за реализацију

1.2.6.01. Укључивање незапослених ОСИ у 

мере АПЗ

4. квартал 2023. НСЗ у току У 2021. години у мере АПЗ укључене 

су укупно 4.592 особе са 

инвалидитетом. .

.

Назив показатеља Почетна вредност и година Циљана вредност у 2021. Напомена

Удео незапослених ОСИ у мерама АПЗ у 

односу на укупан број ОСИ на евиденцији 

незапослених (%)

44.6 (2019) 45  

Ефекат финансијских мера за запошљавање 

ОСИ под посебним условима (на 180- ти дан 

по изласку из мере/завршетку уговорне 

обавезе) (%)

93 (просек 2016/17/18) 93  

1.2.5.02. Успостављање оквира и пилотирање 

елемената програма Гаранције за младе

4. квартал 2023. НСЗ у току  .

.

.

Мера 1.2.06. Побољшање положаја особа са инвалидитетом на тржишту рада

Носилац: НАЦИОНАЛНА СЛУЖБА ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ

.

Aктивност Рок -> Нови рок Будући кораци за реализацију

1.2.5.01. Укључивање незапослених младих у 

мере АПЗ

4. квартал 2023. НСЗ у току У мере активне политике 

запошљавања у 2021. години 

укључено је 378.876 младих. .

.

Назив показатеља Почетна вредност и година Циљана вредност у 2021. Напомена

Удео незапослених младих у мерама АПЗ у 

односу на укупан број младих на евидецнији 

незапослених (%)

41 (2019) 42  

Пилотирани елементи програма Гаранције за 

младе (0 - не, 1- да)

0 (2019) 0  

1.2.4.02. Спровођење посебних мера за 

активацију и подстицање запошљавања  

неактивних жена у мање развијеним и 

девастираним подручјима (информативне 

кампање каравани запошљавања и др.)

4. квартал 2023. НСЗ у току Спроведене активности на 

укључивању незапослених неактивних 

жена пријављених на евиденцију НСЗ у 

мере активног тражења посла,  а у 

циљу њиховог информисања и 

припреме за интеграцију на тржиште 

рада. Посредством Каравана 

запошљавања спроведене су 

активности на информисању 

неактивних жена које нису пријављене 

на евиденцију  о услугама и мерама 

НСЗ и могућностима пријављивања на 

евиденцију. .
.

.

Мера 1.2.05. Побољшање положаја младих на тржишту рада

Носилац: НАЦИОНАЛНА СЛУЖБА ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ

Aктивност Рок -> Нови рок Будући кораци за реализацију

1.2.4.01. Укључивање незапослених жена из 

посебно осетљивих категорија у мере АПЗ

4. квартал 2023. НСЗ у току Активност је спроведена у потпуности 

према плану за 2021. годину. .

.

Удео жена запослених са евиденције НСЗ у 

односу на укупан број жена на евиденцији 

НСЗ (%)

45 (2019) 47  

Удео жена које су започеле сопствени посао 

уз доделу субвенције за самозапошљавање у 

укупном броју додељених субвенција (%)

49.8 (2019) 51  

.

Удео незапослених жена у  мерама АПЗ у 

односу на укупан број лица укључених у мере 

(%)

55.5 (2019) 56  

Ефекат финансијских мера на запошљавање 

жена (на 180-ти дан по изласку из 

мере/завршетку уговорне обавезе) (%)

60 (2016) 66  



-

.

-

.

-

.

Остварена вредност у 2021.

792

619

Носилац Статус
Реализација 

средстава (%)
Образложење напретка

Разлози за одступање  и 

предузете мере

-

.

-

.

-

.

.

1.2.8.02. Организовање обука за саветнике за 

запошљавање и саветнике за запошљавање 

ОСИ за вођење случаја

4. квартал 2023. НСЗ   .

.

1.2.8.03. Спровођење активности у циљу 

обезбеђења приступачности услуга НСЗ које 

су намењене ОСИ

4. квартал 2023. НСЗ   .

.

Обучени запослени у функцијама 

посредовања, додатног образовања и обука, 

програма запошљавања и професионалне 

рехабилитације ОСИ у НСЗ (Број)

462 (2020) 600  

.

Aктивност Рок -> Нови рок Будући кораци за реализацију

1.2.8.01. Спровођење обука за запослене у 

функцијама посредовања, професионалне 

оријентације и планирање каријере, додатног 

образовања и обука, програма запошљавања 

и професионалне рехабилитације ОСИ у НСЗ

4. квартал 2023. НСЗ   .

.

.

Мера 1.2.08. Јачање капацитета носилаца послова запошљавања, унапређење координисаног деловања и дијалога у области политике запошљавања

Носилац: НАЦИОНАЛНА СЛУЖБА ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ

Назив показатеља Почетна вредност и година Циљана вредност у 2021. Напомена

Просечан број тражилаца запослења по 

саветнику за запошљавање/саветнику за 

запошљавање ОСИ (Број)

827 (2019) 700  

1.2.7.04. Укључивање вишеструко рањивих 

Рома у пакет мера

4. квартал 2023. НСЗ у току  . Наставиће се активности на 

дефинисању услуга и мера 

подршке за лица ромске 

националности која нису 

пријављена на евиденцију 

тражилаца запослења НСЗ, као и 

спровођење активности на 

подстицању запошљавања 

запошљавања без обзира да ли 

су пријављена на евиденцију 

тражилаца запослења НСЗ.

.

1.2.7.05. Подстицање предузетништва уз 

додатну подршку и менторинг

4. квартал 2023. НСЗ у току Информативно саветодавне услуге 

користило је 823 припадника ромске 

националности, обуку за развој 

предузетништва прошло је 673 лица, а 

додељено је укупно 435 субвенција за 

самозапошљавање. .

.

1.2.7.03. Досезање и информисање Рома о 

мерама и услугама НСЗ

4. квартал 2023. НСЗ у току Спроведене активности на 

информисању Рома о мерама и 

услугама НСЗ током:

- индивидуалних разговора и 

закључивања индивидуалног плана 

запошљавања са лицима ромске 

националности;

- учешћем представника НСЗ  на 

састанцима, трибинама, округлим 

столовим са свим заинтересованим 

актерима на тржишту рада;

-континуираном сарадњом НСЗ са 

ромским невладиним организацијама и 

удружењима;

-посредством Каравана запошљавања. 

.

.


