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САОПШТЕЊЕ НАЦИОНАЛНЕ СЛУЖБЕ ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ 

Расписани Јавни позиви и конкурси за 2021. годину 

 

 
 У оквиру реализације мера активне политике запошљавања, Национална служба за 
запошљавање расписала је јавне позиве/конкурсе, путем којих ће кроз директну финансијску 
подршку послодавцима и незапосленим лицима бити укључено више од 18.000 
незапослених лица.  
 
Дана 02.04.2021. године расписани су следећи јавни позиви/конкурси за реализацију мера: 

• Стручна пракса 

• Стицање практичних знања 

• Приправништво за младе са високим образовањем 

• Приправништво за незапослене са средњим образовањем 

• Обука на захтев послодавца 

• Обука за потребе послодавца за запосленог 

• Субвенције послодавцима за запошљавање незапослених лица из категорије теже 
запошљивих 

• Субвенција за самозапошљавање 

• Јавни радови 

• Субвенција зараде за особе са инвалидитетом без радног искуства 

• Рефундација трошкова подршке особама са инвалидитетом које се запошљавају под 
посебним условима 

 
Већина јавних позива/конкурса биће отворена до 30. новембра 2021. године, док је рок за 
подношење захтева за мере намењене особама са инвалидитетом 31. децембар 2021. 
године. Јавни позив за субвенције за самозапошљавање отворен је до 17. маја 2021. 
године, а рок за подношење захтева потенцијалних извођача јавних радова истиче 10. маја 
2021. године. 
  

Захтеви за учешће у мерама подносе се надлежним организационим јединицама 
Национaлне службе за запошљавање, према месту рада лица или седишту послодавца, 
непосредно, путем поште или електронским путем. Све информације доступне су у свакој 
организационој јединици и на сајту Национaлне службе за запошљавање. 

http://www.nsz.gov.rs/live/info/konkursi/konkurs-nsz 

Информације о јавним позивима/конкурсима доступне су и путем телефона Филијале Нови 
Сад: 

021/488-55-23 

088/300-301 (само за бесплатне позиве из фиксне мреже) 
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