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Сви који желе да покрену сопствени бизнис или привредници који желе да запосле
нове раднике, приме стручњаке на праксу или спроводе јавне радове, имају на
располагању низ конкурса на локалном, покрајинском и републичком нивоу. У
току је конкурс локалне самоуправе вредан 17 милиона динара за спровођење
јавних радова, до октобра су отворени покрајински конкурси за субвенционисање
запошљавања и самозапошљавања, док је окончан конкурс за програм стручне
праксе. Осим тога, на располагању је и 10 конкурса Националне службе за
запошљавање.
У току је јавни конкурс локалне самоуправе за организовање спровођења јавних
радова на територији Суботице у 2015. години, који ће трајати до 20. априла, за шта
је из буџета обезбеђено 17 милиона динара. Како је објављено у јавном позиву,
максимална дужина трајања јавног рада је шест месеци, а по незапосленом лицу
укљученом у јавне радове, за сваки месец ангажовања град исплаћује нето зараду у
висини од 22.500 динара до 25.000 динара у зависности од стручне спреме + путне
трошкове. Јадранка Стантић из локалног секретаријата за привреду, локални
економски развој и туризам каже да је за конкурс интересовање исказало десетак
потенцијалних извођача јавних радова. Она очекује два до три пута више
заинтересованих у односу на обезбеђена средства.
Покрајинским акционим планом запошљавања утврђено је да ће током 2015.
године бити спровођени програми и мере активне политике запошљавања као што
су самозапошљавање, запошљавање незапослених лица, програм стручне праксе и
јавни радови. Гостујући у синоћној емисији Ин медиас рес, Покрајински секретар
Мирослав Васин је оценио да се овим мерама постиже смањење броја незапослених
на евиденцији Националне службе за запошљавање у Војводини, којих је за око
15.000 мање на крају 2014 у односу на 2013. године.
И Национална служба за запошљавање расписала је јавне позиве и конкурсе, у
циљу реализације програма и мера активне политике запошљавања предвиђених
Програмом рада за 2015. годину. Ради се о десет позива, усмерених на стицање
стручне праксе, запошљавање незапослених са евиденције, запошљавање особа са
инвалидитетом и самозапошљавање. За ове програме у прошлости је владало
велико интересовање.

