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Пријавом на евиденцију незапослених лица Националне службе за 
запошљавање (НСЗ) остварујете право на:

-обавештавање о могућностима и условима за запошљавање
-посредовање у запошљавању у земљи и иностранству
-професионалну орјентацију и саветовање о планирању каријере
-учешће у мерама активне политике запошљавања
-процену радне способности
-професионалну р-професионалну рехабилитацију и учешће у програмима и мерама 
прилагођеним особама са инвалидитетом
-новчану накнаду за време незапослености, у складу са законом
-друга прaва утврђена законом и општим актима НСЗ

Подршка НСЗ у активном тражењу посла:

-Индиви-Индивидуални разговор са саветником за запошљавање (у сарадњи 
са саветником договорићете индивидуални план запошљавања,који 
обухвата све активности које воде ка вашем запошљавању.)

Информисање
1. Слободна радна места:
(саветник за запошљавање, самоуслужни систем, публикација 
„Послови“,огласна табла,сајт НСЗ: www.nsz.gov.rs
2.2.  Запошљавање у иностранству
(Миграциони сервисни центар – МСЦ)



1. Обука за активно тражење посла
Кроз Обуку за активно тражење посла одредићете свој професионални циљ, 
усавршићете технике активног тражење посла и бићете припремљени да се успешно 
представите послодавцу,путем радне биографије и на разговору за посао.
2. Клуб за тражење посла
ТТражење посла захтева одређена знања и вештине, које ћете стећи у Клубу за 
тражење посла, уз помоћ и подршку вође и других чланова.Обука у клубу за 
тражење посла траје једну или две недеље.
3. Тренинг самоефикасности
Уз помоћ психолога ојачаћете своје самопоуздање, мотивацију,личну одговорност и 
стећи додатне компетенције за лакше сналажење на тржишту рада.
4. Радионица за превладавање стреса услед губитка посла
УУз помоћ психолога научићете како да на најбољи начин прођете кроз стресне 
ситуације ,унапредићете вештине комуникације и на много бољи начин решавати 
проблеме.
5. Програми обука
ООбучите се за рад на новим пословима и тако повећајте своје шансе за 
запошљавање. НСЗ организује обуке за стицање стручних знања и вештина, у складу 
са потребама на тржишту рада.Трошкове обука сноси Национална служба за 
запошљавање.
6. Програми оспособљавања за самостални рад у струци
Незапослени са срНезапослени са средњим, вишим или високим образовањем који немају радног 
искуства у струци или немају радног искуства у струци довољног за стицање услова 
за полагање приправничког, односно стручног испита, кроз ове програме могу стећи 
прво радно искуство у струци. Радни однос се заснива  у својству приправника или 
се радно ангажовање остварује кроз програм стручне праксе или  моје прве плате, 
уз одговарајућу новћану подршку.
7. Програм оспособљавања за стицање практичних знања
ААко имате завршену само основну школу, немате стручне квалификације, нити 
радно искуство за потребне послове,можете да се укључите у програм стицање 
практичних знања.

Мере активне политике запошљавања



8. Функционално основно образовање
Уколико немате завршену основну школу,обратите се свом саветнику за запошљавање 
да вас упути у овај програм.Завршићете основно образовање,а потом се укључити у 
програм обука за обављање једноставних послова.
9. Развој предузетништва
-помоћ ст-помоћ стручног тима у пружању информација и савета значајних за отпочињање 
сопственог бизниса (правна регулатива,извори финансирања,израда бизнис плана)
-Инструктивне обуке из области предузетништва
-једнократна исплата новчане накнаде за самозапошљавање
10.  Субвенција за самозапошљавање
ООдобрава се незапосленим лицима са евиденције НСЗ која имају бизнис 
идеју,завршили су инструктивну обуку из предузетништва и желе да започну сопствени 
посао.Субвенција се додељује у једнократном износу од 300.000 динара, односно 
330.000 динара за незапослене особе са инвалидитетом.
11. Јавни радови
Јавни раЈавни радови се организују у циљу радног ангажовања теже запошљивих незапослених 
лица и незапослених у стању социјалне потребе, ради очувања и унапређења радних 
способности незапослених.Спроводе се у области социјалних и хуманитарних 
делатности,одржавања и обнављања јавне инфраструктуре и одржавања и заштите 
животне средине и природе и трају до 4 месеца.
12. Субвенција за запошљавање незапослених лица из категорије теже 
запошљивих
ООдобравају се послодавцима који припадају приватном сектору,првенствено малим и 
средњим предузећима која планирају запошљавање незапослених са евиденције НСЗ 
из категорије теже запошљивих.Висина субвенције зависи од степена развијености 
општине и износи од 200.000 динара до 300.000 динара по лицу.
13. Сајмови запошљавања
Сајам запошљавања вам пружа могућност да се у непосредном контакту представите 
већем броју послодаваца који имају потребу за запошљавањем нових кадрова.




