
            
 

На основу члана 43. и 51. Закона о запошљавању и осигурању за случај незапослености, 
члана 11. Покрајинске скупштинске одлуке о буџету АП Војводине за 2018. годину, у складу са 
Покрајинским акционим планом запошљавања у Аутономној покрајини Војводини за  2018. годину 
и Правилником о додели субвенција запошљавање незапослених лица у Аутономној покрајини 
Војводини за 2018. годину, Покрајински секретаријат за привреду и туризам (у даљем тексту: 
Секретаријат), расписује  
 

ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ДОДЕЛУ СУБВЕНЦИЈА ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ НЕЗАПОСЛЕНИХ ЛИЦА  
У АП  ВОЈВОДИНИ  У 2018. ГОДИНИ 

БРОЈ:144-401-1506/2018-03 
  
          Циљ Јавног позива је смањење незапослености, субвенционисањем запошљавања 
незапоселних лица, пријављених на евиденцију Националне службе за запошљавање. 

ВИСИНА И НАМЕНА СРЕДСТАВА 

Секретаријат додељује средства у укупном износу од 59.600.000,00 динара. 
Субвенција за запошљавање незапослених лица(даљем тексту: Субвенција) додељује се у 

износу од: 
1. 930.000,00 динара по лицу,  за запошљавање незапослених лица чије занимање 

спада у категорију дефицитарних занимања према подацима Националне службе за запошљавање 
за филијале са територије АП Војводине, са најмање високим образовањем стеченим на основним 
академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, 
специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на 
основним студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на 
факултету, осим медицинског особља које може бити и нижег степена образовања.  

Послодавац који оствари право на ову субвенцију у обавези је да омогући да радни  однос 
лица траје најмање 36 месеци.  

Послодавац је у обавези да исплаћује просечну бруто II зараду за 36 месеци уговорне 
обавезе. 

2. 173.000,00 динара по лицу, за запошљавање незапослених лица, за 
субвенционисање пореза и доприноса за 12 месеци уговорне обавезе. Послодавац може 
максимално да запосли 10 лица. 

ПРАВО УЧЕШЋА 
             Право учешћа има послодавац који има регистровано седиште или пословну јединицу на 
територији АП Војводине и припада приватном сектору (предузетници и правна лица код којих је 
удео приватног капитала у власничкој структури 100%).              

Подносилац захтева са бизнис планом може да поднесе највише један захтев.  
 

УСЛОВИ УЧЕШЋА И ПОТРЕБНА ДОКУМЕНТАЦИЈА 
        Услови и документација за подношење захтева, поступак доношења одлуке, као и сва друга 
питања од значаја за реализацију Јавног позива, прописани су Правилником. 
  

КРИТЕРИЈУМИ ЗА ДОДЕЛУ СРЕДСТАВА 
        Критеријуми за доделу средстава прописани су Правилником.  
 

ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА СА БИЗНИС ПЛАНОМ 
         Захтев са бизнис планом подноси се у три примерка, надлежној Филијали НСЗ, према 
седишту послодавца или организационе јединице у којој се реализује програм, лично или путем 
поште, на типском обрасцу који се може добити у свакој организационој јединици Филијале НСЗ 
или преузети са сајта www.spriv.vojvodina.gov.rs или www.nsz.gov.rs 
 

Одлука о додели субвеницја објављује се на сајту Секретаријата и огласној табли надлежне 
Филијале НСЗ. 

Све додатне информације могу се добити у свакој организационој јединици Филијале НСЗ и 
Секретријату  на бројеве 021/487-4145, 487-4313, 487-4312, 487-4292, 487-4329 или 487-4839.  

 
Рок за подношење захтева  је 17.08.2018. године. 

http://www.spriv.vojvodina.gov.rs/
http://www.nsz.gov.rs/

