
 

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 и 29/2017), 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. гпдину, 
Ппкрајински секретаријат за привреду и туризам (у даљем тексту: Секретаријат) дпнпси 

 

ПРАВИЛНИК  
П ДПДЕЛИ СУБВЕНЦИЈА ЗА ЗАППШЉАВАОЕ НЕЗАППСЛЕНИХ ЛИЦА 

У АУТПНПМНПЈ ППКРАЈИНИ ВПЈВПДИНИ У 2020. ГПДИНИ 
 

ППШТЕ ПДРЕДБЕ 

Члан 1. 
Правилникпм п дпдели субвенција за заппщљаваое незаппслених лица 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 субвенције, критеријуми и мерила за дпделу, 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 
заппщљаваое незаппслених лица 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 за 2020. гпдину (у даљем тексту: ПАПЗ) дпдељује субвенцију 
ппслпдавцима,  кпји припадају приватнпм сектпру, за заппщљаваое незаппслених лица, кпја се 
налазе на евиденцији НСЗ на теритприји АП Впјвпдине, а у циљу смаоиваоа незаппсленпсти и 
ппдстицаоа заппщљаваоа незаппслених лица. 
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НАМЕНА СРЕДСТАВА 

Члан 3. 
 
 

1. Субвенција за заппшљаваое незаппслених лица,  у изнпсу пд 208.000,00 динара пп 

незаппсленпм лицу, пдпбрава се ппслпдавцима кпји припадају приватнпм сектпру, ради 

заппщљаваоа незаппслених лица кпја се налазе на евиденцији Наципналне службе за 

заппщљаваое на теритприји АП Впјвпдине. 

Субвенција за заппщљаваое незаппслених лица представља државну ппмпћ мале 
вреднпсти (de minimis). 

Ппслпдавац је у пбавези да наменски утрпщи средства, пднпснп да у перипду пд 12 
месеци пд дана засниваоа раднпг пднпса на непдређенп време, редпвнп уплаћује ппрезе и 
дппринпсе за пбавезнп спцијалнп псигураое и п тпме дпстави правдаое за наведени перипд.  

Услпви и критеријуми дпделе субвенције, кап и права и пбавезе кприсника субвенције, 
давапца средстава и Наципналне службе за заппщљаваое биће прецизирани јавним ппзивпм. 

 

ЈАВНИ ПГЛАС ЗА ДПДЕЛУ СУБВЕНЦИЈА 

Члан 4. 

Субвенција  се дпдељују на пснпву Јавнпг пгласа, кпји расписује Секретаријат. 

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. 

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. 

ПРАВП УЧЕШЋА НА ЈАВНПМ ПГЛАСУ 

Члан 5. 

Правп да кпнкурищу имају ппслпдавци кпји припадају приватнпм сектпру, пднпснп 
предузетници и правна лица кпд кпјих је удеп приватнпг капитала у власнишкпј структури 100%. 
 

Правп на Субвенцију не мпгу пстварити: државни пргани, прганизације и други директни 
и индиректни кприсници бучетских средстава, задруге и удружеоа; ппднпсипци захтева кпји 
пбављају делатнпсти са щифрпм 02.0, 05.1, 05.2, 35.14, 35.23, 49.32, 66.12, 92.0 и 96.09; 
кприсници средстава кпји нису испунили ранију угпвпрну пбавезу према Секретаријату или НСЗ, 
а угпвпрна пбавеза је истекла, кап и кприсници средстава шија је ранија угпвпрна пбавеза у тпку, 
а устанпви се да је редпвнп не изврщавају и привредни субјекти у тещкпћама, у смислу шлана 2. 
став 1. ташка 5) Уредбе п правилима за дпделу државне ппмпћи („Службени гласник РС“, брпј 
13/2010, 100/2011, 91/2012, 37/2013 и 97/2013). 
 

УСЛПВИ ЗА УЧЕШЋЕ НА ЈАВНПМ ПГЛАСУ 

Члан 6. 

Ппслпдавац  мпже ппднети Захтев са бизнис планпм (у даљем тексту: Захтев) за Јавни 
пглас ппд услпвпм да: 

1. има седищте или регистрпвану ппслпвну јединицу на теритприји АП Впјвпдине; 
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2. припада приватнпм сектпру (предузетници и правна лица кпд кпјих је удеп приватнпг 
капитала у власнишкпј структури 100%); 

3. је регистрпван најмаое щест месеци пре датума ппднпщеоа захтева; 
4. у ппследоа три месеца кпја претхпде месецу у кпме је ппднет захтев није смаоивап брпј 

заппслених на непдређенп време, псим у слушају нпрмалне флуктуације заппслених 
(престанак раднпг пднпса на пдређенп време, пствариваое права на пензију и др.); 

5. уреднп измирује пбавезе пп пснпву дппринпса за пбавезнп спцијалнп псигураое за 
заппслене, 

6. ппследоих щест месеци није бип дуже пд 30 дана непрекиднп евидентиран у регистру 
дужника принудне наплате Нарпдне банке Србије; 

7. незаппсленп лице се на дан ппднпщеоа захтева налази на евиденцији Филијале НСЗ;  
8. незаппсленп лице, за кпга се тражи субвенција, није билп у раднпм пднпсу на 

непдређенп време кпд ппднпсипца захтева или ппвезанпг лица, најмаое щест месеци 
пре ппднпщеоа захтева;  

9. је измирип раније угпвпрне и друге пбавезе према Секретаријату и другим давапцима 
средстава за исте или друге прпграме заппщљаваоа, псим за пбавезе шија је реализација 
у тпку, укпликп исте редпвнп измирује и  

10. налази се у дпзвпљенпм пквиру ппредељенпг изнпса за de minimis државну ппмпћ у 
текућпј фискалнпј гпдини и претхпдне две фискалне гпдине, у складу са Уредбпм п 
правилима за дпделу државне ппмпћи.  

 
ДПКУМЕНТАЦИЈА КПЈА СЕ ППДНПСИ НА ЈАВНИ ПГЛАС 

Члан 7. 

Пп расписанпм Јавнпм пгласу ппднпси се следећа дпкументација: 

1. пппуоен пбразац - Захтев; 
2. писана изјава ппднпсипца захтева 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; 

3. пригинал или фптпкппија рещеоа надлежнпг пргана п упису у регистар, укпликп 
ппднпсилац захтева није регистрпван у АПР, пднпснп пдлука надлежнпг пргана п 
пбразпваоу прганизаципних делпва на теритприји АП Впјвпдине; 

4. пптврда банке п прпмету на текућем рашуну ппслпдавца за ппследоа три месеца кпја 
претхпде месецу у кпме је ппднет захтев и 

5. извпд из ппјединашне ппреске пријаве п пбрашунатим ппрезима и дппринпсима (ППП 
ПД), щтампан из електрпнске базе ппдатака Ппреске управе (ЕБП-ПУРС), пверен пд 
стране ппслпдавца, за пријаве ппднете у закпнским рпкпвима за 6 месеци кпји претхпде 
месецу у кпм је ппднет захтев, пднпснп за ппслпдавца кпји паущалнп измирује ппреске 
пбавезе - увереое Ппреске управе п измиреним ппрезима и дппринпсима за пбавезнп 
спцијалнп псигураое дп месеца кпји претхпди месецу у кпм је ппднет захтев. 

 
Захтев 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 НСЗ према седищту 
ппслпдавца или прганизаципне јединице, лишнп или  путем ппщте, три примерка.  

Рпк за ппднпщеое пријава утврђује се Јавним пгласпм. 

Накпн ппднпщеоа захтева, а пре дпнпщеоа пдлуке, ппслпдавац мпже, на непдређенп 
време, заппслити лице за кпје је ппднеп захтев за дпбијаое Субвенције, щтп не представља 
гаранцију за дпбијаое Субвенције. 

Захтеви кпји нису ппднети у складу са шланпм 7. став 2. и 3. пвпг правилника биће 
пдбашени. 
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Ппслпдaвац, у тпку Јавнпг пгласа, мпже ппднети самп један Захтев за заппщљаваое 
највище 10 лица. 

Секретаријат задржава правп да затражи и друге дпказе релевантне за пдлушиваое. 

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); 

 непптпуни и неразумљиви (захтеви уз кпје нису прилпжени сви пптребни дпкази, кпји су 
непптписане, 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; 

 укпликп се утврди да ушесник није испунип  раније угпвпрне пбавезе према 
Секретаријату, НСЗ или лпкалнпј сампуправи, а угпвпрна пбавеза је истекла, кап и 
ушесник шија је ранија угпвпрна пбавеза у тпку, а устанпви се да је редпвнп не изврщава. 

ДПДАТНИ КРИТЕРИЈУМИ ЗА ДПДЕЛУ СРЕДСТАВА 

Члан 9. 

Кпмисија даје предлпг Одлуке на пснпву захтева, предлпга листе НСЗ и дпдатним 
бпдпвима за следеће критеријуме: 

1а) ИТ услуге  

15 бпдпва                                                                              Здравствп 

Инжеоерствп 

1б) Прпизвпдоа и занатствп у функцији туризма  

10 бпдпва Угпститељски пбјекти за смещтај 

Угпститељски пбјекти за исхрану и пиће 

Степен развијенпсти јединице 
лпкалне сампуправе на теритприји се 
налази седищте или прганизаципна 
јединица 

IV група  20 бпдпва 

III група  15 бпдпва 

II група  10 бпдпва 



 

Дппринпс лпкалнпј заједници Вепма знашајнп 20 бпдпва 

Знашајнп 5 бпдпва 

Ппред наведених критеријума, Јавним пгласпм мпгу бити дефинисани и дпдатни 
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 дпставља 
сагласнпст и примерак захтева.  

Кпмисија даје предлпг пдлуке на пснпву захтева, предлпга листе НСЗ и дпдатних бпдпва.  

Ппкрајински секретар разматра предлпг Кпмисије и дпнпси Одлуку п дпдели субвенције 
за заппщљаваое незаппслених лица (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  ппслпдавац кпјем је пдпбрена 
субвенција (у даљем тексту: Кприсник средстава), закљушиће угпвпр п кприщћеоу Субвенције, 
кпјим се уређују међуспбна права и пбавезе угпвпрних страна. 
 

Кприсник средстава пре закљушеоа угпвпра, Филијали НСЗ дпставља: 

 дпказ п засниваоу раднпг пднпса на непдређенп време, са пуним радним временпм, за 
лице кпје се  заппщљава (угпвпр п раду); 

 фптпкппија картпна деппнпваних пптписа лица пвлащћених за заступаое, 

 фптпкппија картпна деппнпваних пптписа за наменски рашун птвпрен кпд Управе за 
трезпр; 

 пдгпварајуће средствп пбезбеђеоа угпвпрних пбавеза; 

 фптпкппија/пшитана лишна карта пдгпвпрнпг лица кприсника средстава и жиранта, и други 
дпкази у зависнпсти пд статуса жиранта и 

 писани пристанак кприсника средстава и жиранта за прикупљаое и пбраду ппдатака п 
лишнпсти. 

 
Средства пбезбеђеоа угпвпрних пбавеза су: 
 
ЗА ПРЕДУЗЕТНИКА: 

1. за пдпбрена средства у изнпсу дп 1.000.000,00 динара: 

 две истпветне бланкп трасиране менице кприсника средстава са једним 
жирантпм, са менишним пвлащћеоем.  
 

2. за пдпбрена средства у изнпсу пд 1.000.001,00 динара дп 1.040.000,00 динара: 

 гаранција банке у вреднпсти изнпса субвенције, са рпкпм важеоа щест месеци 
дуже пд трајаоа угпвпрне пбавезе или 

 две истпветне бланкп сплп менице кприсника средстава, са менишним 
пвлащћеоем, и угпвпр п јемству. 

 

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


 

ЗА ПРАВНП ЛИЦЕ: 
1. за пдпбрена средства у изнпсу дп 1.000.000,00 динара: 

 две истпветне бланкп сплп менице кприсника средстава, са менишним 
пвлащћеоем.  
 

2. за пдпбрена средства у изнпсу пд 1.000.001,00 динара дп 1.040.000,00 динара: 

 гаранција банке у вреднпсти изнпса субвенције, са рпкпм важеоа щест месеци 
дуже пд трајаоа угпвпрне пбавезе или 

 две истпветне бланкп сплп менице кприсника средстава, са менишним 
пвлащћеоима, и 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 делатнпст (предузетник). 

Менице, у складу са Закпнпм п платнпм прпмету („Сл.лист СРЈ“, бр. 03/02 и 05/03 и 
„Сл.глсаник РС“, бр. 43/04, 62/06, 111/09 и 31/11) и Одлукпм п ближим услпвима, садржини и 
нашину впђеоа регистра меница и пвлащћеоа („Сл.гласник РС“, бр. 56/11), ппднпсилац захтева 
мпра изврщити упис меница у Регистар меница и пвлащћеоа. 

Банкарска гаранција – рпк важеоа щест месеци дуже пд трајаоа угпвпрне пбавезе, али 
у слушају замене лица у тпку угпвпрне пбавезе, ппслпдавац је дужан да дпстави нпву банкарску 
гаранцију са прпдуженим рпкпм важеоа. 

Угпвпр п 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. 

Кприсник средстава у пбавези је да: 
1. заснује радни пднпс са незаппсленим лицем у складу са закпнпм, на непдређенп време, 

са пуним радним временпм, у складу са јавним пгласпм; 
2. наменски и закпнитп утрпщи дпдељена средства у складу са шланпм 3. Правилника; 
3. Филијали НСЗ дпставља дпказе п испуоеоу угпвпрне пбавезе  из ташке 2) пвпг шлана, 

перипдишнп и у зависнпсти пд нашина ислате Субвенције и 
4. пбавести Филијалу НСЗ п свакпј прпмени кпја је пд утицаја на реализацију угпвпра, у 

рпку пд 15 дана пд дана настанка те прпмене. 
 

ПБАВЕЗЕ СЕКРЕТАРИЈАТА 
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 правдаоа средстава за тражени перипд. 

 

ПРАЋЕОЕ ИЗВРШЕОА УГПВПРА 

Члан 14. 

Кприсник средстава је дужан да дпдељена средства 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 замене лица, лице кпје је замена мпра бити на евиденцији незаппслених пре 
реализације замене, али не и у мпменту ппднпщеоа Захтева. Замена се мпра изврщити у рпку 
пд 30 дана. У пправданим слушајевима, замена се мпже изврщити и накпн истека наведенпг 
рпка, уз прпдужетак праћеоа угпвпрне пбавезе. 

Укпликп дпђе дп  престанка испуоеоа угпвпрне пбавезе, ппслпдавац је дужан да 
изврщи ппвраћај средстава 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 Ђпкпвић, с.р. 
 
 
 

 


