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Стање на тржишту рада РС
(АРС, РЗС)
Индикатори тржишта рада

I Q 2015.

II Q 2015.

Становништво радног узраста (15-64)
Стопа активности

62,3%

63,3%

Стопа запослености

49,9%

51,7%

Стопа незапослености

19,9%

18,4%

Стопа неактивности

37,7%

36,7%

Млади (15-24)
Стопа активности

28,6%

27,6%

Стопа запослености

15,0%

15,7%

Стопа незапослености

47,7%

43,1%

Стопа неактивности

71,4%

72,4%

NEETs

20,2%

18,6%

Стратешки и законодавни оквир
политике запошљавања
Национална стратегија запошљавања за период 2011-2020.
године
 Национални акциони план запошљавања (доноси се на
годишњем нивоу)




ESRP – Програм реформе политике запошљавања и социјалне
политике



Закон о запошљавању и осигурању за случај незапослености

Закон о професионалној рехабилитацији и запошљавању особа
са инвалидитетом
 Закон о запошљавању странаца


Национална стратегија за младе
за период од 2015. до 2025. године

Национални акциони план запошљавања за
2015. годину
Теже запошљиве категорије: млади до 30 година, вишкови
запослених и старији, особе са инвалидитетом, лица без
квалификација и нискоквалификовани (посебни пакети
услуга), Роми и радно способни корисници новчане социјалне
помоћи.
 Планирани програми и мере из система активне политике
запошљавања:
◦ мере активације (АТП, клубови за тражење посла, сајмови
запошљавања, обука за развој предузетништва), посебни
пакети услуга,
◦ додатно образовање и обуке (програм стручне праксе,
програм стицања практичних знања, обуке за тржиште
рада, обуке за познатог послодавца, ФООО, признавање
претходног учења),
◦ субвенције за запошљавање и самозапошљавање,
◦ јавни радови,
◦ суфинансирање ЛАПЗ.


Национални акциони план запошљавања за
2015. годину


Повећање обухвата младих програмима и мерама активне
политике запошљавања које су у функцији подизања
запошљивости из система активног тражења посла и
додатног образовања и обука;



Запошљавање младих кроз субвенцију за запошљавање на
новоотвореним радним местима код приватног послодавца
(једна од пет категорија теже запошљивих, на које се ова
субвенција примењује су и млади);



Промовисање предузетништва међу младима, кроз повећани
број младих који су информисани о могућностима
запошљавања и самозапошљавања и пружања подршке
младим предузетницима у виду специјалистичких обука и
менторинг програма.

Пакет услуга за младе

Реализација мера АПЗ (I-VI 2015. године)
30.964 незапослених младих укључено у програме и
мере активне политике запошљавања.
 Највећи
број младих укључен је у сајмове
запошљавања (14.480) и обуку за активно тражење
посла (10.269).
 Услугом саветовања о могућностима за развој
каријере обухваћено је 3.432 младих, док је услуге
центара за каријерно вођење и саветовање при НСЗ
користило 2.212 младих.
 Услугом селекције и класификације обухваћено је
4.390 младих.


Програмске и пројектне активности



IPA



GIZ



Влада Швајцарске Конфедерације



ETF

Наредни кораци


Усвајање Националног акционог плана за 2016.
годину



Усвајање и почетак имплементације ESRP



Континуирано праћење реализације мера АПЗ
Унапређење капацитета НСЗ (профилисање
незапослених лица)



Хвала на пажњи!
www.minrzs.gov.rs

