


Агенција за запошљавање Kосова је јавни провајдер 
услуга на тржишту рада. Њени су циљеви управљање тр-
жиштем рада и имплементација политике запошљавања 
и професионалног оспособљавања. На општинском ни-
воу постоје бирои за запошљавање који имају задатак да 
пружају информативне и саветодавне услуге онима који 
траже посао и незапосленима, са циљем њиховог запо-
шљавања.

Ако сте незапослени или заинтересовани за посао, 
можете се обратити бироима за запошљавање који 
пружају следеће услуге:

саветовање при запошљавању
оријентисање ка одговарајућим понудама за посао
пружање релевантних информација о тржишту рада 
у вашој општини и широм Kосова
пружање информација о различитим видовима 
обуке

Kонтакти бироа за запошљавање:

Центар за стручно оспособљавање 
спроводи обуке за следеће професије

зграда Општине бр 11; 
+383 (0) 290396074, +383 (0) 45653883, 
+383 (0) 44631612; sabri.d.murseli@rks-gov.net;
 milena.markovic@rks-gov.net

ул. Ане Линд
+383 (0) 39432820; 
sadri.o.krasniqi@rks-gov.net   

ул. Немањина бб 2/Б;
+381 (0) 642257117, +383
vitomir.jacimovic@rks-gov.net 

инсталација водовода и централног грејања 
пословна администрација/самозапошљавање
административни асистент/рачуноводство
пекарство
посластичарство
грађевинарство
сервисирање канцеларијске опреме
ауто-електричар
кројачки занат итд.

ул. Имера Елшанија бр. 57, Урошевац; 
+383 (0) 290327101, +383 (0) 44482112; 
fatmire.salihu@rks-gov.net

ул. Мухарема Гашија бб;
+383 (0) 44138273, +383 (0) 39433860; 
edison.berdyna@rks-gov.net  

Дољане бб, Звечан; 
+383 (0) 28662600, +383 (0) 49710771;
dusan.mladjovic@rks-gov.net 

Заступљеност заједница
Такође је веома важно знати да у централним јавним 
институцијама најмање 10% радних места у свим 
категоријама јавних службеника морају да попуне 
припадници невећинских заједница на Kосову који 
испуњавају критеријуме за запошљавање, док се 
попуњавање броја радних места за припаднике 
заједница на општинском нивоу врши у складу са 
процентом становништва у тој општини.

Активне мере тржишта рада
Aктивне мере тржишта рада подразумевају мере које 
се састоје од привремене подршке и интервенције за 
појединачно идентификоване појединце или групе ради 
интегрисања или запошљавања на тржишту рада.

субвенција зарада
обука на раду
стручно оспособљавање
пракса на раду
промовисање  самозапошљавања и предузетништва
јавни послови
остале мере у вези са тржиштем рада

Активне мере тржишта рада су следеће:

Информисање јавности о активним 
мерама тржишта рада
Сваке године Министарство финансија, рада и трансфера 
и Агенција за запошљавање организују промотивну 
кампању и пружају информације како би подстакли 
интересовање послодаваца и пријаву незапослених лица 
за активне мере рада.

Бирои за запошљавање на локалном нивоу током године 
обавештавају и контактирају незапослене, оне који траже 
посао, као и послодавце ради промовисања активних 
мера тржишта рада. Зато, уколико сте незапослени, 
водите рачуна да будете пријављени на бироу за 
запошљавање као незапослени или тражилац запослења 
како бисте добили информације о тржишту рада.

Запошљавањe

За више информација и онлајн услуге кликните на линк: 
https://aprk.rks-gov.net/Content/Agency/Index
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