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На пснпву шлана 16, 24. и 43. Ппкрајинске скупщтинске пдлуке п ппкрајинскпј управи
(„Сл. лист АПВ“, бр. 37/2014, 54/2014 – др. пдлука, 37/2016, 29/2017 и 24/2019), шлана 11.
Ппкрајинске скупщтинске пдлуке п бучету АП Впјвпдине за 2020. гпдину („Сл. лист АПВ“, бр.
54/2019) и Ппкрајинскпг акципнпг плана заппщљаваоа у Аутпнпмнпј ппкрајини Впјвпдини за
2020. гпдини, Покрајински секретаријат за привреду и туризам (у даљем тексту: Секретаријат)
дпнпси
ПРАВИЛНИК
П ДПДЕЛИ СУБВЕНЦИЈА ЗА САМПЗАППШЉАВАОЕ
У АУТПНПМНПЈ ППКРАЈИНИ ВПЈВПДИНИ У 2020. ГПДИНИ
ППШТЕ ПДРЕДБЕ
Члан 1.
Правилникпм п дпдели субвенција за сампзаппщљаваое у Аутпнпмнпј ппкрајини
Впјвпдини у 2020. гпдини (у даљем тексту: Правилник), прпписују се циљеви, намена и висина
средстава, правп ушещћа и услпви за ушещће на јавнпм пгласу, пбавезна дпкументација,
ппступак дпделе средстава, критеријуми и мерила за дпделу средстава, закљушиваое угпвпра са
кприсницима средстава, пбавезе кприсника средстава, праћеое изврщеоа угпвпрних пбавеза и
друга питаоа пд знашаја за реализацију Јавнпг пгласа за дпделу субвенција за
сампзаппщљаваое у Аутпнпмнпј ппкрајини Впјвпдини у 2020. гпдини (у даљем тексту: Јавни
пглас), кпји се спрпвпди у сарадои са Наципналнпм службпм за заппщљаваое (у даљем тексту:
НСЗ) и Едукативним центрпм за пбуке у прпфесипналним и радним вещтинама ( у даљем тексту:
Едукативни центар).
Средства за пву намену пбезбеђена су Ппкрајинскпм скупщтинскпм пдлукпм п бучету АП
Впјвпдине за 2020. гпдину, у пквиру Прпграма 0803 – Активна пплитика заппщљаваоа,
прпграмска активнпст 1001 – Активна пплитика заппщљаваоа у АП Впјвпдини, екпнпмска
класификација 4541 – Текуће субвенције приватним предузећима, извпр финансираоа 01 00
Опщти прихпди и примаоа из бучета.

ЦИЉ
Члан 2.
Секретаријат у складу са Ппкрајинским акципним планпм заппщљаваоа у Аутпнпмнпј
ппкрајини Впјвпдини у 2020. гпдини (у даљем тексту: ПАПЗ) дпдељује субвенцију за
сампзаппщљаваое ради псниваоа радое или другпг пблика предузетнищтва пд стране
незаппсленпг или удруживаоем вище незаппслених, кап и за псниваое привреднпг друщтва
укпликп псниваш заснива у оему радни пднпс, а у циљу заппщљаваоа лица са евиденције НСЗ и
смаоеоа незаппсленпсти на теритприји АП Впјвпдине.

НАМЕНА СРЕДСТАВА
Члан 3.
Субвенција за сампзаппщљаваое (у даљем тексту: Субвенција) дпдељује се
незаппсленпм лицу кпје се налази на евиденцији Наципналне службе за заппщљаваое на
теритприји АП Впјвпдине, ради псниваоа радое или другпг пблика предузетнищтва пд стране
незаппсленпг или удруживаоем вище незаппслених, кап и за псниваое привреднпг друщтва
укпликп псниваш заснива у оему радни пднпс.
Субвенција се дпдељује незаппсленпм лицу, и тп:
1. 362.000,00 динара по лицу за сампзаппщљаваое незаппслених лица:
 са пплпженим струшним испитпм или ппседпваоем лиценце неппхпдне за пбављаое
делатнпсти кпју лице заппшиое у складу са стешеним пбразпваоем;
 пспбе са инвалидитетпм;
 жене и
 ушесници пружаних сукпба пд 1990. дп 1999. гпдине.
2. 208.000,00 динара по лицу за све пстале категприје незаппслених лица и делатнпсти.
Незаппсленп лице кпје пствари правп на субвенцију за сампзаппщљаваое у пбавези је
да нпвпрегистрпвану делатнпст пбавља најмаое 12 месеци и наменски утрпщи средства уз
дпстављаое правдаоа уплате ппреза и дппринпса за пбавезнп спцијалнп псигураое за
наведени перипд пбављаоа делатнпсти.
Услпви и критеријуми дпделе субвенције, кап и права и пбавезе кприсника субвенције,
давапца средстава и Наципналне службе за заппщљаваое биће прецизирани јавним ппзивпм.
Струшну ппмпћ у циљу ппдстицаоа сампзаппщљаваоа незаппслени пстварује крпз
инфпрмативне и саветпдавне услуге у ппслпвним центрима, пбуке из предузетнищтва,
ментпринг и специјалистишке пбуке Едукативнпг центра за пбуке у прпфесипналним и радним
вещтинама и НСЗ.
Субвенција за сампзаппщљаваое представља државну ппмпћ мале вреднпсти (de
minimis).
ЈАВНИ ПГЛАС ЗА ДПДЕЛУ СУБВЕНЦИЈА
Члан 4.
Субвенција се дпдељују на пснпву Јавнпг пгласа, кпји расписује Секретаријат.
Јавни пглас се пбјављује у „Службенпм листу АП Впјвпдине“, у једнпм пд дневних јавних
гласила на српскпм језику кпје ппкрива целу теритприју АП Впјвпдине, у пгласним нпвинама НСЗ
„Ппслпви“ и на интернет страницама Секретаријата www.spriv.vojvodina.gov.rs и НСЗ
www.nsz.gov.rs.
Обавезни елементи текста Јавнпг пгласа су: назив акта на пснпву кпг се расписује, висина
укупних средстава кпја се дпдељују, намена средстава, субјекти кпји мпгу да ушествују, услпви за
ушещће, дпкументација кпја се ппднпси уз захтев, услпви ушещћа, рпк за ппднпщеое пријава,
критеријуми за пцену пријава и други ппдаци пд знашаја.
ПРАВП УЧЕШЋА НА ЈАВНПМ ПГЛАСУ
Члан 5.
Правп да кпнкурищу има незаппсленп лице пријављенп на евиденцију НСЗ на теритприји
Аутпнпмне ппкрајине Впјвпдине (у даљем тексту: Филијала НСЗ), кпје је заврщилп пбуку из
предузетнищтва пп плану и прпграму пбука у Едукативнпм центру, НСЗ или другпј пдгпварајућпј
прганизацији.

Правп на Субвенцију мпже се пстварити за: псниваое радое или другпг пблика
предузетнищтва пд стране незаппсленпг или удруживаоем вище незаппслених, кап и за
псниваое привреднпг друщтва, укпликп псниваш у оему заснива радни пднпс.
Правп на Субвенцију не мпже се пстварити: за пбављаое делатнпсти индивидуалнпг
ппљппривреднпг газдинства, задруге и удружеоа; за пбављаое делатнпсти ппд щифрпм 02.0,
01.1, 01.2, 01.3, 01.4, 01.5, 01.6, 35.14, 35.23, 49.32, 66.12, 92.0 и 96.09; укпликп је лице раније
пстварилп правп на исплату нпвшане накнаде у једнпкратнпм изнпсу за сампзаппщљаваое и
укпликп је лице већ кпристилп Субвенцију Секретаријата или других давапца средстава за исти
прпграм субвенципнисаоа.
УСЛПВИ УЧЕШЋА НА ЈАВНПМ ПГЛАСУ
Члан 6.
Незаппсленп лице мпже ппднети Захтев са бизнис планпм (у даљем тексту: Захтев) за
Јавни пглас ппд услпвпм:
1. да се налази на евиденцији Филијале НСЗ;
2. да има заврщену пбуку из предузетнищтва пп плану и прпграму пбука у Едукативнпм
центру, НСЗ или другпј пдгпварајућпј прганизацији.
ДПКУМЕНТАЦИЈА КПЈА СЕ ППДНПСИ НА ЈАВНИ ПГЛАС
Члан 7.
Ушесник на Јавнпм пгласу ппднпси:
1. захтев са бизнис планпм на прпписанпм пбрасцу;
2. дпказ п заврщенпј пбуци, укпликп није заврщена у прганизацији НСЗ;
3. писану изјаву п свим другим de minimis државним ппмпћима кпје је дпбип у претхпднпм
трпгпдищоем фискалнпм перипду и да ли му је и пп кпм пснпву већ дпдељена државна ппмпћ
за исте пправдане трпщкпве или изјава ппднпсипца захтева да није кпристип државну ппмпћ.
Захтев са бизнис планпм се ппднпси искљушивп на пбрасцу кпји се мпже преузети са
интернет презентације Секретаријата www.spriv.vojvodina.gov.rs и НСЗ www.nsz.gov.rs и са
припадајућпм дпкументацијпм се дпставља на адресу надлежне прганизаципне јединице
Филијале НСЗ према месту пребивалищта, пднпснп бправищта, лишнп или путем ппщте, у три
примерка.
Рпк за ппднпщеое пријава утврђује се Јавним пгласпм.
Накпн ппднпщеоа захтева, а пре дпнпщеоа пдлуке, ушесник мпже регистрпвати
делатнпст, щтп не представља гаранцију за дпбијаое Субвенције.
Захтеви кпји нису ппднети у складу са ставпм 1. и 2. пвпг шлана биће пдбашени.
Ушесник на Јавнпм пгласу мпже ппднети самп један Захтев.
Секретаријат задржава правп да пд ушесника, према пптреби, затражи дпдатну
дпкументацију и инфпрмације.
Дпкументација ппднета на Јавни пглас се не враћа.
ППСТУПАОЕ СА ЗАХТЕВИМА
Члан 8.
Ппкрајински секретар рещеоем пбразује Кпмисију за преглед захтева, пцеоиваое и
израду предлпга пдлуке за дпделу субвенција (у даљем тексту: Кпмисија).
Чланпви Кпмисије се именују из редпва заппслених у Секретаријату, а мпгу бити
ангажпвани и струшоаци из пбласти за кпју је расписан Јавни пглас.

Чланпви Кпмисије дужни су да пптпищу изјаву да немају приватни интерес у вези са
радпм и пдлушиваоем кпмисије, пднпснп спрпвпђеоем Јавнпг пгласа (Изјава п неппстпјаоу
сукпба интерса).
Пп пптреби, на предлпг Кпмисије, Ппкрајински секретар мпже налпжити да се изврщи
дпдатна кпнтрпла усаглащенпсти ппдатака из Захтева са шиоенишним стаоем на лицу места кпд
ппднпсипца захтева, п шему ће се сашинити записник.




Кпмисија ће пдбацити ппднете захтеве кпји су:
неблагпвремени;
недппущтени (захтеви ппднети пд стране непвлащћених лица и субјеката кпји нису
предвиђени Јавним пгласпм и кпји су супрптни пдредбама Правилника и Јавнпг пгласа)
и
непптпуни и неразумљиви (захтеви уз кпје нису прилпжени сви пптребни дпкази,
непптписани, без пдгпварајућих пбавезних пппуоених ппдатака, пппуоени графитнпм
плпвкпм, ппслати факспм или електрпнскпм ппщтпм (e-mail), кпји нису ппднети на
пдгпварајућем пбрасцу, кпји садрже неразумљиве и нешитке ппдатке и слишнп.
ДПДАТНИ КРИТЕРИЈУМИ ЗА ДПДЕЛУ СРЕДСТАВА

Члан 9.
Кпмисија даје предлпг Одлуке на пснпву Захтева, предлпга листе НСЗ и дпдатних бпдпва
Кпмисије.
Дпдатни бпдпви Кпмисије:
а)
ИТ услуге
15 бпдпва
б)
Прпизвпдоа и занатствп у функцији туризма
10 бпдпва
в)
Угпститељски пбјекти у руралнпј средини
10 бпдпва
Угпститељски пбјекти за исрану и пиће
5 бпдпва
Делатнпсти за кпје је неппхпдан струшни испит, пдпбреое или лиценца
пдгпварајуће струкпвне кпмпре (адвпкати, инжиоери, лекари, стпматплпзи...) 20 бпдпва
Дппринпс лпкалнпј заједници
Вепма знашајнп
20 бпдпва
Знашајнп
10 бпдпва
Пптврда п успещнп заврщенпј релевантнпј пбуци у Едукативнпм центру за
пбуке у прпфесипналним и радним вещтинама и другим релевантним 15 бпдпва
институцијама
Виспк-прекп 5 гпдина
20 бпдпва
Степен пдрживпсти делатнпсти
Средои- пд 2 дп 5 гпдина
10 бпдпва
Низак- дп 24 месеца
5 бпдпва
Ппред наведених критеријума, Јавним пгласпм мпгу бити дефинисани и други
критеријуми.
ППСТУПАК ДПДЕЛЕ СРЕДСТАВА
Члан 10.
Филијала НСЗ прпверава испуоенпст ппщтих услпва Јавнпг пгласа, бпдује захтеве и
сашиоава листу ппднетих захтева, кпју, уз пп један примерак захтева, прпслеђује Ппкрајинскпј
служби за заппщљаваое (у даљем тексту: ПСЗ) на сагласнпст. ПСЗ, Секретаријату на даље
ппступаое Кпмисије, дпставља сагласнпст и примерак захтева.
Кпмисија даје предлпг Одлуке на пснпву захтева, предлпга листе НСЗ и дпдатних бпдпва.
Ппкрајински секретар разматра предлпге Кпмисије и дпнпси Одлуку п дпдели
субвенције за сампзаппщљаваое (у даљем тексту: Одлуку), кпја је кпнашна и прптив ое се не
мпже улпжити правни лек.

Одлука се пбјављује се на интернет страницама Секретаријата www.spriv.vojvodina.gov.rs
и НСЗ www.nsz.gov.rs.
УГПВПР П ДПДЕЛИ СУБВЕНЦИЈЕ
Члан 11.
На пснпву Одлуке, Секретаријат, Филијала НСЗ и лице кпјем је пдпбрена субвенција (у
даљем тексту: Кприсник средстава), закљушиће угпвпр п кприщћеоу субвенције за
сампзаппщљаваое, кпјим се уређују међуспбна права и пбавезе угпвпрних страна.
Кприсник средстава пре закљушеоа угпвпра, Филијали НСЗ дпставља:
фптпкппију рещеоа надлежнпг пргана п упису у регистар (укпликп није наведен датум
птппшиоаоа делатнпсти у рещеоу п упису у регистар, пптребнп је дпставити и рещеое п
птппшиоаоу делатнпсти);
 фптпкппију рещеоа п ПИБ-у;
 фптпкппија картпна деппнпваних пптписа лица пвлащћених за заступаое;
 две фптпкппије картпна деппнпваних пптписа за ппсебан наменски рашун птвпрен кпд
Управе за трезпр;
 фптпкппија лишне карте кприсника средстава;
 фптпкппија лишне карте жиранта и други дпкази у зависнпсти пд статуса жиранта и
 писани пристанак ппднпсипца захтева и жиранта за прикупљаое и пбраду ппдатака п
лишнпсти.
 средствп пбезбеђеоа:
две истпветне бланкп трасиране менице кприсника средстава са једним жирантпм, са
менишним пвлащћеоима или угпвпр п јемству.


Жирант мпже бити свакп ппслпвнп сппспбнп физишкп лице, кпје има редпвна месешна
примаоа на име зараде или пензије, независнп пд висине примаоа, кап и физишкп лице кпје
сампсталнп пбавља свпју делатнпст (предузетник).
Уговор о јемству – угпвпрнп јемствп привреднпг друщтва, категприсанпг кап малп или
средое, кпје је претхпдних гпдина ппказалп ппзитивнп ппслпваое и у претхпдних 12 месеци
није билп у блпкади.
ПБАВЕЗЕ КПРИСНИКА СРЕДСТАВА
Члан 12.
1.
2.
3.
4.

Кприсник средстава у пбавези је да:
птппшне пбављаое регистрпване делатнпсти најкасније дп датума пптписиваоа угпвпра;
регистрпвану делатнпст пбавља на теритприји АП Впјвпдине, у угпвпренпм перипду пд
12 месеци, ппшев пд дана птппшиоаоа пбављаоа делатнпсти;
наменски утрпщи средства и дпстави дпказе п испуоеоу угпвпрне пбавезе у складу са
шланпм 3. Правилника и
пбавести Филијалу НСЗ п свакпј прпмени кпја је пд утицаја на реализацију угпвпра, у
рпку пд 15 дана пд дана настанка прпмене.

ПБАВЕЗЕ СЕКРАТАРИЈАТА
Члан 13.
Секретаријат се пбавезује да, у складу са приливпм средстава у бучет АП Впјвпдине, у
најмаое две рате, Кприснику средстава изврщи уплату средстава на наменски рашун птвпрен
кпд Управе за трезпр, а накпн дпстављаоа дпкументације предвиђене угпвпрпм.

ПРАЋЕОЕ ИЗВРШЕОА УГПВПРА
Члан 14.
Кприсник средстава је дужан да дпдељена средства, у складу са шланпм 3. Правилника,
искпристи наменски и закпнитп и дпказе п тпме дпстави Филијали НСЗ, кпја перипдишнп
кпнтрплище спрпвпђеое угпвпрне пбавезе.
Средства из бучета АП Впјвпдине кпја су предмет угпвпра, ппдлежу кпнтрпли примене
закпна у пбласти материјалнп-финансијскпг ппслпваоа и наменскпг и закпнитпг кприщћеоа
средстава, кпју пбавља служба бучетске инспекције АП Впјвпдине.
У слушају да кприсник средстава не реализује пбавезе дефинисане угпвпрпм, дужан је да
изврщи ппвраћај средства за нереализпвани деп угпвпрне пбавезе, увећан за изнпс закпнске
затезне камате пд дана уплате средстава.
ЗАВРШНЕ ПДРЕДБЕ
Члан 15.
Правилник ступа на снагу псмпг дана пд дана пбјављиваоа у „Службенпм листу АП
Впјвпдине“, а оегпве пдредбе примеоиваће се накпн расписиваоа Јавнпг пгласа.

ППТПРЕДСЕДНИК ППКРАЈИНСКЕ ВЛАДЕ
И ППКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАР
Иван Ђоковић, с.р.

