
            
 

На пснпву шлана 43. и 51. Закпна п заппщљаваоу и псигураоу за слушај незаппсленпсти, 
шлана 11. Ппкрајинске скупщтинске пдлуке п бучету АП Впјвпдине за 2020. гпдину, у складу са 
Ппкрајинским акципним планпм заппщљаваоа у Аутпнпмнпј ппкрајини Впјвпдини за  2020. гпдину 
и Правилникпм п дпдели субвенција заппщљаваое незаппслених лица у Аутпнпмнпј ппкрајини 
Впјвпдини за 2020. гпдину („Службени лист АПВ“, брпј 13/20), Ппкрајински секретаријат за 
привреду и туризам (у даљем тексту: Секретаријат), дана 06.03.2020. гпдине расписује  
 

ЈАВНИ ПГЛАС ЗА ДПДЕЛУ СУБВЕНЦИЈА ЗА ЗАППШЉАВАОЕ НЕЗАППСЛЕНИХ ЛИЦА  
У АП  ВПЈВПДИНИ  У 2020. ГПДИНИ 

БРПЈ:144-401-1406/2020-01 
  
          Циљ Јавнпг пгласа је смаоеое незаппсленпсти, субвенципнисаоем заппщљаваоа 
незаппселних лица, пријављених на евиденцију Наципналне службе за заппщљаваое. 
 

ВИСИНА И НАМЕНА СРЕДСТАВА 
Секретаријат дпдељује средства у укупнпм изнпсу пд 45.000.000,00 динара. 
Субвенција за заппщљаваое незаппслених лица(даљем тексту: Субвенција) дпдељује се 

ппслпдавцу за субвенципнисаое изнпса ппреза и дппринпса за 12 месеци угпвпрне пбавезе, 
пднпснп у изнпсу пд 208.000,00 динара пп лицу.  

Субвенција се исплаћује у најмаое две рате, у складу са приливпм средстава у бучет АП 
Впјвпдине. 

Ппслпдавац мпже максималнп пстварити субвенцију за заппщљаваое дп 5 лица. 
 

ПРАВП УЧЕШЋА 
             Правп ушещћа има ппслпдавац кпји има регистрпванп седищте или ппслпвну јединицу на 
теритприји АП Впјвпдине и припада приватнпм сектпру (предузетници и правна лица кпд кпјих је 
удеп приватнпг капитала у власнишкпј структури 100%).              

Ппднпсилац захтева са бизнис планпм мпже да ппднесе највище један захтев у тпку трајаоа 
јавнпг пгласа.  

УСЛПВИ УЧЕШЋА И ППТРЕБНА ДПКУМЕНТАЦИЈА 
        Услпви и дпкументација за ппднпщеое захтева, ппступак дпнпщеоа пдлуке, кап и сва друга 
питаоа пд знашаја за реализацију Јавнпг пгласа, прпписани су Правилникпм, кпји је дпступан на 
сајту  www.spriv.vojvodina.gov.rs 
  

КРИТЕРИЈУМИ ЗА ДПДЕЛУ СРЕДСТАВА 
        Критеријуми за дпделу средстава прпписани су Правилникпм.  
 

ППДНПШЕОЕ ЗАХТЕВА СА БИЗНИС ПЛАНПМ 
         Захтев са бизнис планпм ппднпси се у три примерка, надлежнпј Филијали НСЗ, према 
седищту ппслпдавца или прганизаципне јединице у кпјпј се реализује прпграм, лишнп или путем 
ппщте, на типскпм пбрасцу кпји се мпже дпбити у свакпј прганизаципнпј јединици Филијале НСЗ 
или преузети са сајта www.spriv.vojvodina.gov.rs или www.nsz.gov.rs 

Одлука п дпдели субвеницја пбјављује се на сајту Секретаријата и пгласнпј табли надлежне 
Филијале НСЗ. 

Све дпдатне инфпрмације мпгу се дпбити у свакпј прганизаципнпј јединици Филијале НСЗ и 
Секретријату  на брпјеве 021/487-4145  и 487-4313, свакпг раднпг дана пд 10,00 дп 14,00 шаспва.  

 
Рпк за ппднпшеое захтева  је 27.03.2020. гпдине. 

 

 

Република Србија 
Аутпнпмна ппкрајина Впјвпдина 

Ппкрaјински секретaријaт зa 
привреду и туризам 
Булевар Михајла Пупина 16, 21000 Нпви Сад 
 Т: +381 21 487 46 10  F: +381 21 557 001 
 www.spriv.vojvodina.gov.rs 

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

