


Документ јавне политике и
основни инструмент политике
запошљавања којим се доприноси
остваривању основног циља
утврђеног Националном
стратегијом запошљавања за
период 2011 – 2020. године, а који
се односи на успостављање
ефикасног, стабилног и одрживог
тренда раста запослености у
Републици Србији до краја 2020.
године, уз усаглашавање политике
запошљавања и институција
тржишта рада са правним
тековинама ЕУ.



К о н с у л т а т и в н и  п р о ц е с

Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања објавило је на сајту да је дана 7. јуна
2019. године донело одлуку о отпочињању консултативног процеса у циљу припреме Националног
акционог плана запошљавања за 2020. годину.

У месецу јулу и октобру 2019. године одржани су састанци Радне групе за израду НАПЗ, док су током
месеца октобра реализована два регионална састанка са представницима 51 јединице локалних
самоуправа (ЈЛС).

Одржане су консултације и са организацијама цивилног друштва.

Прихваћени предлози и сугестије:

• Да се повећа износ новчане помоћи лицима ангажованим на Програму стручне праксе;

• Да се код Програма приправника за младе са високим образовањем релаксирају услови за незапослена
лица (без обавезног периода од најмање 6 месеци на евиденцији незапослених), као и обавезе за 
послодавце (без обавезе задржавања лица у радном односу након истека финансирања програма) и да се 
повећа износ зараде за приправнике;



• Да се код Програма приправника за незапослене са средњим образовањем релаксирају обавезе за 
послодавце (без обавезе задржавања лица у радном односу након истека финансирања програма) и 
повећа зарада приправницима ради усклађивања са минималном зарадом;

• Да се код Програма стицања практичних знања повећа износ зараде ангажованим лицима ради 
усклађивања са минималном зарадом;

• Да се посебно прикажу обуке за тржиште рада за неквалификована лица и лица која завршавају
основно образовање по моделу функционалног основног образовања одраслих (ФООО), које спроводе
јавно признати организатори активности образовања одраслих (ЈПОА) и издају јавно признату исправу;

• Да се код обуке на захтев послодавца – за незапослене релаксирају обавезе послодавца тако да 
послодавац има обавезу да са најмање 50% лица која су успешно завршила обуку заснује радни однос у
трајању од најмање 6 месеци;

• Да се код програма Подршка самозапошљавању повећа износ субвенције незапосленим лицима и 
особама са инвалидитетом;



• Да се код Субвенције за запошљавање незапослених лица из категорије теже запошљивих уместо
категорије „старији од 50 година који имају статус вишка запослених” уведу две посебне категорије: 
„старији од 50 година” и „вишкови запослених”, као и да се повећа износ субвенције за послодавце
који послују у ЈЛС са I и II степеном развијености и у мање развијеним ЈЛС (III степен развијености);

• Да се планирају активности на промоцији и информисању о стандарду услуга каријерног вођења и 
саветовања, укључујући и едукације организација које пружају те услуге (запослени у НСЗ,
агенцијама за запошљавање, канцеларијама за младе…).

У оквиру процеса припреме планског документа јавне политике израђене су еx-post анализа НАПЗ за 
2017. годину и НАПЗ за 2018. годину, као и ex-ante анализа НАПЗ за 2020. годину.

Јавна расправа о Предлогу националног акционог плана запошљавања за 2020. годину спроведена је
електронски у периоду од 22. новембра до 12. децембра 2019. године.



С т а њ е  н а  т р ж и ш т у  р а д а

➢ Запосленост по секторима: услужне делатности 56,2%, индустрија 22,4%, пољопривреда, 

шумарство и рибарство 16,6% и грађевина 4,8%;

➢ Стопа неформалне запослености 18,8% (ван пољопривреде 8,5%);

➢ Стопа дугорочне незапослености 54,9%;

➢ Родни јаз у стопи запослености 16 п.п., док је код стопе незапослености 1,3 п.п.;

➢ Стопа запослености младих (15-24) 22,6%, док је стопа незапослености 26%.

Старосна категорија
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Стопа активности 

(у %)
52,9 55,2 55,5 54,4 54,5 53,9 54,8 54,8 ↓

Стопа запослености 

(у %)
45,1 48,6 49,2 47,4 47,6 47,4 49,2 49,6 ↑

Стопа незапослености

(у %)
14,8 11,9 11,3 12,9 12,7 12,1 10,3 9,5 ↓

Стопа неактивности

(у %)
47,1 44,8 44,5 45,6 45,5 46,1 45,2 45,2 ↑



УКУПНО 506.865

ПОЛ

Мушкарци 45,2%

Жене 54,8%

ОБРАЗОВАЊЕ

Лица без квалификација или са ниским квалификацијама(I и II ниво образовања) 33,7%

Други ниво квалификација (III – V) 51,6%

Виши и високи нивои квалификација (VI – VIII) 14,7%

СТАРОСНЕ ГРУПЕ

15-29 20,5%

30-49 45,3%

50-65 34,2%

ДУЖИНА ТРАЖЕЊА ПОСЛА

до једне године 33,3%

дугорочно незапослени (12 месеци +) 66,7%

наглашена дугорочна незапослености (24 месеца +) 52%

Стање на дан 31. децембар 2019. године 

Регистрована незапосленост - карактеристике



КАТЕГОРИЈЕ ТЕЖЕ ЗАПОШЉИВИХ ЛИЦА

Укључивање у мере активне политике запошљавања врши се у складу са извршеном проценом запошљивости
и индивидуалним планом запошљавања. У оквиру појединих мера АПЗ дефинисане су категорије теже
запошљивих лица која се укључују у меру, а у мерама у оквиру којих нису дефинисане категорије, приоритет за
укључивање имају незапослена лица из следећих категорија:

- лица без квалификација и нискоквалификована лица;
- лица старости 50 и више година;
- дугорочно незапослена лица која посао траже дуже од 12 месеци, а посебно незапослена лица која посао
траже дуже од 18 месеци;
- жене, посебно дугорочно незапослене жене;
- млади до 30 година старости, а посебно младе жене, млади без квалификација и нискоквалификовани, као
и млади без радног искуства;
- особе са инвалидитетом;
- Роми;
- корисници новчане социјалне помоћи и
-лица у статусу вишка запослених.

У локалном акционом плану запошљавања могу се утврдити и друге категорије теже запошљивих
лица према утврђеном стању на локалном тржишту рада.



О п ш т и ц и љ ,  п о с е б н и ц и љ е в и и  м е р е  и  
а к т и в н о с т и  з а  њ и х о в о п о с т и з а њ е

Општи циљ: ПОВЕЋАЊЕ ЗАПОСЛЕНОСТИ
Институција одговорна за праћење и контролу реализације: Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања

Показатељи на нивоу oпштег циља

(показатељи eфекта):
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Унапређење нормативног и 
аналитичког оквира за 
потребе тржишта рада

Јачање капацитета актера 
тржишта рада

Посредовање у запошљавању лица која
траже запослење и професионална
оријентација и саветовање о 
планирању каријере

Подршка запошљавању кроз
субвенционисано запошљавање и 
самозапошљавање

Подршка социјалној инклузији

Подршка запошљавању особа са
инвалидитетом

Изградња и унапређење
капацитета локалних
самоуправа за развој локалне
политике запошљавања

Подршка изради и 
реализацији локалних
акционих планова
запошљавања

Промовисати и даље развијати
каријерно вођење и саветовање

Реализација програма додатног
образовања и обука

Даље развијати Национални
оквир квалификација

Наставак реформе стручног
образовања

Даље развијати НСКЗ

ПОВЕЋАЊЕ ЗАПОСЛЕНОСТИ

РЕДУКОВАЊЕ 
ДУАЛНОСТИ НА ТРЖИШТУ 
РАДА КРОЗ ПОБОЉШАЊЕ 
УСЛОВА И УНАПРЕЂЕЊЕ 
ИНСТИТУЦИЈА ТРЖИШТА 

РАДА 

ПОДСТИЦАЊЕ 
ЗАПОШЉАВАЊА И 

УКЉУЧИВАЊА ТЕЖЕ 
ЗАПОШЉИВИХ ЛИЦА НА 

ТРЖИШТЕ РАДА КРОЗ 
РЕАЛИЗАЦИЈУ МЕРА 
АКТИВНЕ ПОЛИТИКЕ 

ЗАПОШЉАВАЊА 

ПОДРШКА РЕГИОНАЛНОЈ 
И ЛОКАЛНОЈ ПОЛИТИЦИ 

ЗАПОШЉАВАЊА

УНАПРЕЂЕЊЕ КВАЛИТЕТА 
РАДНЕ СНАГЕ И УЛАГАЊЕ 

У ЉУДСКИ КАПИТАЛ



Мера 1.1. Унапређење нормативног и аналитичког оквира за потребе тржишта рада

Посебни циљ 1. РЕДУКОВАЊЕ ДУАЛНОСТИ НА ТРЖИШТУ РАДА КРОЗ ПОБОЉШАЊЕ УСЛОВА И 

УНАПРЕЂЕЊЕ ИНСТИТУЦИЈА ТРЖИШТА РАДА 

АКТИВНОСТИ

1.1.1. Доношење прописа:

Закон о социјалном предузетништву

Измена и допуна Закона о запошљавању и осигурању за случај незапослености

1.1.2. Израда студија и анализа:

-Модел радних пракси – нормативна решења,

-Студија изводљивости увођења Гаранције за младе,

-Еx-post анализа Националне стратегије запошљавања за период 2011-2020. године, и ex-ante анализа Стратегије

запошљавања за период 2021-2026. године,

-Еx-ante анализа у циљу припреме Стратегије о економским миграцијама за период 2021-2027. г. ,

-Анализа ефеката Закона о професионалној рехабилитацији и запошљавању особа са инвалидитетом (еx-post и ex-

ante анализа),

-Анализа реализације програма стручне праксе у јавном и приватном сектору,

-Анализа потешкоћа са којима се суочавају категорије теже запошљивих лица у приступу тржишту рада и мерама

активне политике запошљавања.



1.1.3. Доношење Стратегије запошљавања за период 2021-2026. године са Националним акционим планом 
запошљавања за период 2021-2023. године.

1.1.4. Доношење Стратегије о економским миграцијама за период 2021-2027. године, са акционим планом

1.1.5. Спровођење активности из Националног програма за сузбијање сиве економије са пратећим Акционим
планом за период 2019-2020. године

Мера 1.2. Јачање капацитета актера тржишта рада

АКТИВНОСТИ

1.2.1. Спровођење обука за запослене у НСЗ који пружају услуге клијентима

1.2.2. Спровођење обука за саветнике за запошљавање и службенике за методологију планирања каријере и 

каријерно информисање за пружање услуга каријерног вођења и саветовања у складу са усвојеним стандардима

1.2.3. Спровођење обука за државне службенике из области рада и запошљавања

1.2.4. Спровођење обука за представнике предузећа за професионалну рехабилитацију и запошљавање особа са

инвалидитетом

1.2.5. Спровођење обука за представнике агенција за запошљавање за пружање услуга каријерног вођења и 

саветовања у складу са усвојеним стандардима



Посебни циљ 2. ПОДСТИЦАЊЕ ЗАПОШЉАВАЊА И УКЉУЧИВАЊА ТЕЖЕ ЗАПОШЉИВИХ ЛИЦА НА 

ТРЖИШТЕ РАДА КРОЗ РЕАЛИЗАЦИЈУ МЕРА АКТИВНЕ ПОЛИТИКЕ ЗАПОШЉАВАЊА 

Мера 2.1. Посредовање у запошљавању лица која траже запослење и професионална

оријентација и саветовање о планирању каријере

АКТИВНОСТИ

2.1.1. Информисање о могућностима за развој каријере – у центрима за информисање и професионално

саветовање и преко сајта НСЗ

2.1.2. Саветовање за запошљавање – саветодавни разговори са тражиоцима запослења

2.1.3. Утврђивање индивидуалних планова запошљавања са тражиоцима запослења, укључујући и ревизије

2.1.4. Саветовање о могућностима за развој каријере

2.1.5. Организација и спровођење сајмова запошљавања

2.1.6. Стицање знања и вештина за активно тражење посла oрганизовањем обуке за активно тражење посла, 

тренинга самоефикасности, клуба за тражење посла, радионице за превладавање стреса услед губитка посла и 

радионице за психолошку подршку планирању каријере

2.1.7. Информисање о услугама и мерама НСЗ лица која се не налазе на евиденцији незапослених организовањем

каравана запошљавања

2.1.8. Информисање послодаваца о услугама и мерама НСЗ



Мера 2.2. Подршка запошљавању кроз субвенционисано запошљавање и самозапошљавање

АКТИВНОСТИ

2.2.1. Информисање тражилаца запослења о могућностима за покретање властитог посла

2.2.2. Реализација субвенција за запошљавање незапослених из категорије теже запошљивих

2.2.3. Стручна помоћ за незапослене који се самозапошљавају – обука за развој предузетништва

2.2.4. Одобравање субвенција за самозапошљавање

2.2.5. Стручна помоћ новооснованим привредним субјектима, корисницима субвенције за 

самозапошљавање, кроз менторинг и специјалистичке обуке

2.2.6. Једнократна исплата новчане накнаде за случај незапослености корисницима ради 

самозапошљавања

2.2.7. Подстицај за запошљавање корисника новчане накнаде за случај незапослености



Мера 2.3. Подршка социјалној инклузији

АКТИВНОСТИ

2.3.1. Укључивање корисника НСП у мере АПЗ

2.3.2. Укључивање корисника НСП упућених из ЦСР по основу Уредбе о мерама социјалне

укључености, укључен у мере АПЗ

2.3.3. Укључивање Рома у мере АПЗ

2.3.4. Укључивање незапослених лица на јавне радове ради очувања и унапређења радних

способности 

Мера 2.4. Подршка запошљавању особа са инвалидитетом

АКТИВНОСТИ

2.4.1. Спровођење поступка процене радне способности

2.4.2. Субвенција зараде за ОСИ без радног искуства

2.4.3. Подршка ОСИ које се запошљавају под посебним условима – прилагођавање радног места

2.4.5. Подршка ОСИ које се запошљавају под посебним условима – пружање стручне подршке

новозапосленој ОСИ

2.4.6. Укључивање ОСИ у друге мере АПЗ 



Посебни циљ 3. ПОДРШКА РЕГИОНАЛНОЈ И ЛОКАЛНОЈ ПОЛИТИЦИ ЗАПОШЉАВАЊА

Мера 3.1. Изградња и унапређење капацитета локалних самоуправа за развој локалне политике

запошљавања

АКТИВНОСТИ

3.1.1. Организација и реализација регионалних састанака

3.1.2. Oрганизација састанака са ЈЛС које нису израђивале локалне акционе планове

запошљавања

3.1.3. Спровођење обука за чланове локалних савета за запошљавање

Мера 3.2. Подршка изради и реализацији локалних акционих планова запошљавања

АКТИВНОСТИ

3.2.1. Закључивање споразума НСЗ и ЈЛС о реализацији мера АПЗ предвиђених ЛАПЗ

3.2.2. Реализација ЛАПЗ уз суфинансирање

3.2.3. Реализација ЛАПЗ уз техничку подршку



Посебни циљ 4. УНАПРЕЂЕЊЕ КВАЛИТЕТА РАДНЕ СНАГЕ И УЛАГАЊЕ У ЉУДСКИ КАПИТАЛ

Мера 4.1. Промовисати и даље развијати каријерно вођење и саветовање

АКТИВНОСТИ

4.1.1. Спровођење Плана примене Правилника о стандардима услуга каријерног вођења и 

саветовања

4.1.2. Организовање сајмова професионалне оријентације, радионица, трибина и предавања за 

младе које се односе на каријерно вођење и саветовање и вештине управљања каријером

4.1.3. Организовање обука наставника за примену стандарда каријерног вођења и саветовања

4.1.4. Обука лица за креирање програма каријерног вођења и саветовања у складу са усвојеним

стандардима

4.1.5. Организовање медијских кампања за промоцију каријерног вођења и саветовања



Мера 4.2. Реализација програма додатног образовања и обука

АКТИВНОСТИ

4.2.1. Спровођење обука за потребе тржиште рада

4.2.2. Спровођење специјалистичких информатичких обука

4.2.3. Спровођење обука на захтев послодавца за незапослене

4.2.4. Спровођење обука на захтев послодавца за запослене

4.2.5. Реализација програма стручне праксе

4.2.6. Реализација програма приправника за незапослена лица са средњим нивоом квалификација

4.2.7. Реализација програма приправника за незапослена лица са високим нивоом квалификација

4.2.8. Подршка стицању практичних знања (неквалификована лица, вишкови запослених и 

дугорочно незапослена лица) 

4.2.9. Функционално основно образовање одраслих

4.2.10. Пилотирање поступка признавања претходног учења



Мера 4.3. Даље развијати Национални оквир квалификација

АКТИВНОСТИ

4.4.1 Израда и спровођење процедуре усвајање програма образовања и обучавања

4.4.2. Одржавање састанака са социјалним партнерима за потребе планирања и развоја уписне

политике и примене нових планова и програма наставе и учења

4.4.3. Спровођење процедуре акредитације ЈПОА за програме обуке

Мера 4.4. Наставак реформе стручног образовања

АКТИВНОСТИ

4.3.1. Успостављање законодавног оквира за имплементацију НОКС

4.3.2. Успостављање институционалног оквира за имплементацију НОКС

4.3.3. Развијање стандарда квалификација и профила сектора 

4.3.4. Успостављање Регистра НОКС

4.3.5. Повезивање НОКС са ЕОК



Мера 4.5. Даље развијати националну стандардну класификацију занимања (НСКЗ)

АКТИВНОСТИ

4.5.1. Анализа нових занимања на тржишту рада и утврђивање истих у Шифарнику занимања кроз

измене и допуне Одлуке о Јединственом кодексу шифара за уношење и шифрирање података у 

евиденцијама у области рада

4.5.2. Формирање Радне групе за развој НСКЗ

4.5.3. Израда методологије за развој стандарда занимања и дефинисање институционалног

оквира и надлежности за успостављање, одржавање и унапређење НСКЗ

4.5.4. Припрема листе најфреквентнијих занимања у РС на основу података ЦРОСО




