Национална служба за запошљавање - Покрајинска служба за запошљавање, Унија
послодаваца Војводине и Привредна комора Војводине, у периоду од 26.10. до 31.12.2012.
године, заједнички ће организовати серију регионалних сусрета и догађаја под називом

ТРЖИШТЕ РАДА У ВОЈВОДИНИ 2013
ИЗАЗОВИ – ОДГОВОРИ
Циљ овакве комуникације је унапређење мера активне политике запошљавања свих
нивоа власти уз сталну подршку НСЗ, у складу са реалним потребама послодаваца .
Ови сусрети су замишљени у форми округлих столова или трибина, на којима ће се
разговарати о тренутној сутуацији на тржишту рада, могућностима унапређења и јачој и
конкретнијој међусобној сарадњи институција битних за боље функционисање тржишта рада.
Догађаји ће се организовати у Руми, Вршцу, Зрењанину, Суботици, Кикинди, Сомбору,
Панчеву и Новом Саду.
На сваком догађају, као уводничари говориће:
Владимир Срдић, директор ПСЗ, на тему:
Мере и Програми НСЗ - Ситуација и изазови запошљавања.
Стварање партнерских односа са послодавцима.
Станко Крстин, председник Уније послодаваца Војводине, на тему:
Унија послодаваца Војводине – Унапређење привредног амбијента
и организовање послодаваца као предуслов за запошљавање и
сарадња са НСЗ из угла послодаваца.
Ратко Филиповић, председник Привредне коморе Војводине, на тему:
Позиција Привредне коморе Војводине у области запошљавања.

Важно је поменути значајно укључење територијалне аутономије и локалних
самоуправа из Војводине у решавање проблема незапослености. Посебно у 2011. и 2012.
години, када су планирањем буџета издвојена значјна финасијска средства која су усмерена на
тршижте рада у виду субвенција за запошљавање.
У складу са временом у којем живимо, потребом тржишта рада, и нашим основним
циљем - смањење броја незапослености, желимо да за 2013. год. , заједно сачинимо
специфичне регионалне и локалне планове запошљавања, ојачамо капацитете локалних савета
за запошљавање и учврстимо односе и интеракцију свих релевантних и заинтересованих
страна у овом социјалном дијалогу, а то су Државне институције, организације и удружења
послодаваца, Синдикати, Невладиne организације...
Наше три организације желе да ставе на располагање своју стручну помоћ локалним
самоуправама, послодавцима и незапосленима у стварању привредног амбијента као
предуслова запошљавања, и у изради, праћењу и спровођењу локалних акционих планова
запошљавања.

