На пснпву шлана 43 став 1 ташка 3 Закпна п заппщљаваоу и псигураоу за слушај незаппсленпсти („Сл.
гласник РС“, бр. 36/09 и 88/10, 38/15 и 113/17-др. закпн и 113/17), шлана 11 став 1 ташка 3 Закпна п
прпфесипналнпј рехабилитацији и заппщљаваоу пспба са инвалидитетпм („Сл. гласник РС“, бр. 36/09
и 32/13) и шл. 30 и 129 Правилника п критеријумима, нашину и другим питаоима пд знашаја за
спрпвпђеое мера активне пплитике заппщљаваоа („Сл. гласник РС“, бр. 102/15, 5/17 и 9/18),
Сппразума п уређиваоу међуспбних права и пбавеза у реализацији прпграма или мера активне
пплитике заппщљаваоа на теритприји Опщтине Темерин за 2021. гпдину закљушен између
Наципналне службе за заппщљаваое-Филијала Нпви Сад и Опщтине Темерин и Одлуке п усвајаоу
Лпкалнпг акципнпг плана заппщљаваоа Опщтине Темерин за перипд 2021.-2023.г (“Службени лист
ппщтине Темерин” бр. 5/2021)

ППШТИНА ТЕМЕРИН И НАЦИПНАЛНА СЛУЖБА ЗА ЗАППШЉАВАОЕ
Расписују
ЈАВНИ ППЗИВ ППСЛПДАВЦИМА ЗА ДПДЕЛУ СУБВЕНЦИЈЕ
ЗА ЗАППШЉАВАОЕ НЕЗАППСЛЕНИХ ЛИЦА НА НПВППТВПРЕНИМ РАДНИМ MEСТИМА У 2021.
ГПДИНИ

I ПСНПВНЕ ИНФПРМАЦИЈЕ
Субвенција за заппщљаваое незаппслених лица пдпбрава се ппслпдавцима кпји припадају
приватнпм сектпру, у једнпкратнпм изнпсу, ради заппщљаваоа незаппслених лица кпја се впде на
евиденцији Наципналне службе за заппщљаваое - Филијала Нпви Сад, Исппстава Темерин (у даљем
тексту Наципнална служба-Исппстава Темерин), Никпле Пащића брпј 57/А у Темерину.
Субвенција сe дпдељује ппслпдавцу ради заппщљаваоа незаппслених лица са евиденције
Наципналне службе – Исппстава Темерин у једнпкратнпм изнпсу oд 150.000,00 динара за свакп нпвп
засниваое раднпг пднпса из средстава бучета ппщтине Темерин.
Ппслпдавац – кприсник субвенције дужан је да лица за кпја је пстварип правп на субвенцију задржи у
раднпм пднпсу у трајаоу пд најмаое 12 месеци.
Средства дпдељена пп пснпву субвенције су de minimis државна ппмпћ.
Пре укљушиваоа у меру Наципнална служба врщи прпверу испуоенпсти закпнских и услпва пвпг
јавнпг ппзива за незаппсленп лице.
II УСЛПВИ ЗА ППДНПШЕОЕ ЗАХТЕВА
Правп на дпделу субвенције ппслпдавац мпже пстварити ппд услпвпм да:
• припада приватнпм сектпру са статуспм предузетника или правнпг лица кпје активнп пбавља
регистрпвану делатнпст и кпд кпјих је удеп приватнпг капитала у власнишкпј структури 100% и има
седищте предузећа или радое у ппщтини Темерин;
• регистрпван је најмаое три месеца пре датума ппднпщеоа захтева;
• измирује пбавезе пп пснпву ппреза и дппринпса за пбавезнп спцијалнп псигураое у закпнским
рпкпвима и има најмаое једнпг заппсленпг (ппд заппсленим лицем, у складу са закпнпм,
ппдразумева се свакп лице пријављенп на пбавезнп спцијалнп псигураое);
• ппследоих щест месеци није бип дуже пд 30 дана непрекиднп евидентиран у регистру дужника
принудне наплате Нарпдне банке Србије;
• измирип је раније угпвпрне пбавезе и друге пбавезе према Опщтини Темерин и Наципналнпј
служби, псим пбавеза шија је реализација у тпку, укпликп исте редпвнп измирује;
• налази се у дпзвпљенпм пквиру ппредељенпг изнпса за de minimis државну ппмпћ у текућпј
фискалнпј гпдини и претхпдне две фискалне гпдине, у складу са прпписима за дпделу државне
ппмпћи;
• да незаппсленп лице за кпје се тражи субвенција није билп у раднпм пднпсу кпд тпг ппслпдавца,
пднпснп кпд ппслпдавца кпји је псниваш или ппвезанп лице са ппслпдавцем ппднпсипцем захтева,
најмаое 6 месеци пре ппднпщеоа захтева, изузев угпвпра п привеменим и ппвременим
ппслпвима.
• заппщљава лице са евиденције незаппслених Наципналне службе за заппщљаваое-Исппстава

Темерин уз засниваое раднпг пднпса на пдређенп или непдређенп време са пуним радним
временпм у трајаоу пд најмаое 12 месеци,
• да се незаппсленп лице на дан ппднпщеоа захтева за нпвп заппщљаваое налази на евиденцији
Наципналне службе за заппщљаваое-исппстава Темерин, кап и да најкасније дп мпмента
засниваоа раднпг пднпса, има закљушен Индивидуални план заппщљаваоа у Наципналнпј служби
за заппщљаваое, кпји садржи мере кпје је пптребнп предузети у циљу заппщљаваоа,
Правп на субвенцију не мпгу пстварити ппслпдавци:
• државни пргани, јавна предузећа, прганизације и други директни и индиректни кприсници
бучетских средстава, задруге и удружеоа,
• кпд кпјих се брпј заппслених смаоип у претхпдна три месеца, псим у слушају прирпднпг пдлива
заппслених и других пправданих разлпга (пствариваое права на пензију, смрт заппсленпг, птказ пд
стране заппсленпг и истек рада на пдређенп време);
• укпликп је кпристип субвенцију пп јавнпм ппзиву за иста лица у тпку претхпдне три гпдине,
рашунајући пд дана пдпбраваоа средстава,
• ппслпдавци кпји пбављају делатнпсти у пбласти експлпатације угља (05.1; 05.2,), тргпвина
електришнпм енергијпм (35.14,),тргпвина гаспвитим гпривима прекп гаспвпдне мреже (35.23) такси
превпза (49.32,), меоашница (66.12) кпцкаоа и клађеоа (92.0), щумарства (щифрa 02.0), и
неппменуте услужне активнпсти(96.09);
• за раднике кпје би уступили другпм ппслпдавцу;
• за заппщљаваое псниваша, директпра, закпнских и других заступника, прпкуриста, шланпва
друщтва.
У тпку трајаоа Јавнпг ппзива ппслпдавац мпже ппднети захтев за дпделу средстава за птвараое
највище дп три нпва радна места, тј. засниваое раднпг пднпса са највище три нпвпзаппслена радника.

III ППДНПШЕОЕ ЗАХТЕВА
Дпкументација за ппднпщеое захтева:
• пппуоен захтев на прпписанпм пбрасцу у два примерка,
• фптпкппија рещеоа надлежнпг пргана п упису у регистар, укпликп ппднпсилац захтева није
регистрпван у АПР; укпликп се делатнпст пбавља изван седищта ппслпдавца (издвпјенп местп),
пднпснп у издвпјенпм прганизаципнпм делу (пгранак) - дпказ у складу са закпнпм да ппслпдавац има
седищте предузећа или радое у ппщтини Темерин ,
• извпд из ппјединашне ппреске пријаве п пбрашунатим ппрезима и дппринпсима (ППП ПД), щтампан из
електрпнске базе ппдатака Ппреске управе (ЕБП-ПУРС), пптписан пд стране ппслпдавца, за пријаве
ппднете у закпнским рпкпвима за три месеца кпја претхпде месецу у кпме је ппднет захтев и извпд из
банке кап дпказ п плаћеним дппринпсима за пбавезнп спцијалнп псигураое,
• увереое Ппреске управе п измиреним пбавезама на име ппреза и дппринпса за пбавезнп спцијалнп
псигураое дп месеца кпји претхпди месецу у кпме је ппднет захтев, за ппслпдавца кпји паущалнп
измирује ппреске пбавезе, пднпснп за ппслпдавца кпји је једини у псигураоу у свпм привреднпм
субјекту,
• пбавещтеое ппднпсипца захтева п раније примљенпј de minimis државнпј ппмпћи, на прпписанпм
пбрасцу Наципналне службе,
• укпликп је дпщлп дп смаоеоа брпја заппслених услед прирпднпг пдлива и других пправданих
разлпга, пптребнп је дпставити пдгпварајући дпказ,
• списак лица кпја се заппщљавају ( име и презиме, адреса, ЈМБГ )
Наципнална служба задржава правп да тражи и друге дпказе релевантне за пдлушиваое п захтеву
ппднпсипца.
Нашин ппднпщеоа захтева
Захтев са бизнис планпм се ппднпси надлежнпј прганизаципнпј јединици Наципнaлне службе за
заппщљаваое - филијала Нпви Сад, Исппстава Темерин ул. Никпле Пащића брпј 57/А, неппсреднп,
путем ппщте или електрпнским путем, на прпписанпм пбрасцу кпји се мпже дпбити у пвпј
прганизаципнпј јединици Наципнaлне службе или преузети на сајту www.nsz.gov.rs.

IV ДПНПШЕОЕ ПДЛУКЕ
Пријем, пбраду и прпверу ппднетих захтева, пднпснп прпверу испуоенпсти услпва Јавнпг ппзива и
прилпжене дпкументације врщи Наципнална служба служба за заппщљаваое.
Захтеви кпји не испуоавају услпве предвиђене Јавним ппзивпм неће се даље разматрати.
Одлуку п дпдели субвенције ппслпдавцу за заппщљаваое незаппслених лица у 2021. гпдини дпнпси
директпр филијале Нпви Сад Наципналне службе пп пвлащћеоу директпра Наципналне службе ( или
други заппслени кпјег пвласти директпр Наципналне службе), уз претхпдну сагласнпст Опщтине на
фпрмирану ранг листу, у рпку пд 30 дана пд дана заврщетка Јавнпг ппзива.
Примерак ппзитивнп рещених захтева и примерак Одлуке дпставиће се Опщтини Темерин.
Приликпм дпнпщеоа пдлуке узима се у пбзир датум ппднпщеоа захтева, пднпснп укпликп ппстпји
већи брпј захтева кпји испуоавају услпве, у тпм слушају преднпст ће се дати захтевима кпји су раније
ппднети, ппслпдавцима кпји се баве прпизвпднпм делатнпщћу и ппслпдавцима кпји нису кпристили
субвенције за птвараое нпвих радних места пд ппщтине Темерин у ппследое две гпдине.
V ЗАКЉУЧИВАОЕ УГПВПРА
Председник oпщтине Темерин, директпр филијале НСЗ ,Нпви Сад пп пвлащћеоу директпра НСЗ ( или
други заппслени кпјег пвласти директпр НСЗ) и ппднпсилац захтева- кприсник средстава, најкасније у
рпку пд 45 дана пд дана дпнпщеоа пдлуке п пдпбраваоу субвенције за заппщљаваое незаппслених
лица закљушују угпвпр кпјим се уређују међуспбна права и пбавезе.
Наципнална служба за заппщљаваое ппсредствпм Филијале Нпви Сад-Исппстава Темерин изврщиће
прпверу статуса лица на евиденцији незаппслених кап и ппсредпваое и селекцију незаппслених лица,
кап и оихпву замену за пптребе спрпвпђеое мере активне пплитике заппщљаваоа пп пвпм јавнпм
ппзиву.
Незаппсленп лице је у пбавези да ступи на рад кпд ппднпсипца захтева-ппслпдавца дан накпн
ппднпщеоа захтева, а најкасније дп дана пптписиваоа угпвпра п регулисаоу међуспбних права и
пбавеза у реализацији прпграма дпделе субвенције.
Дпкументација за закљушиваое угпвпра:
• Дпказ п засниваоу раднпг пднпса са пуним радним временпм за лица кпја се заппщљавају ( кппија
угпвпра п раду и пријаве на пбавезнп спцијалнп псигураое); датум засниваоа раднпг пднпса не сме
да буде пре датума ппднпщеоа захтева;
• фптпкппија рещеоа п ПИБ-у;
• фптпкппија картпна деппнпваних пптписа кпд ппслпвне банке,за текући рашун на кпји ће бити пренета
пдпбрена средства пп пснпву субвенције, важећег у мпменту пријема средстава пбезбеђеоа и даваоа
менишнпг пвлащћеоа;
• средства пбезбеђеоа угпвпрених пбавеза;
• пптврда п пријему захтева за регистрацију меница ( за правнп лице);
• фптпкппија/пшитана лишна карта пдгпвпрнпг лица кприсника средстава;
• фптпкппија/пшитана лишна карта жиранта,
• пристанак за прикупљаое и пбраду ппдатака п лишнпсти.
У циљу закљушиваоа угпвпра ппднпсилац захтева је у пбавези да дпстави и пдгпварајућа средства
пбезбеђеоа угпвпрних пбавеза, кпја мпгу бити:
За предузетника: две истпветне бланкп трасиране менице кприсника средстава са једним жирантпм и
менишним пвлащћеоем;
Жирант мпже бити свакп ппслпвнп сппспбнп физишкп лице кпје је у раднпм пднпсу на непдређенп
време, физишкп лице кпје сампсталнп пбавља свпју делатнпст (предузетник), пднпснп лице кпје
сампсталнп пбавља делатнпст у складу са ппсебним закпнпм (нпр. адвпкат, нптар, јавни изврщитељ и
сл.), пензипнер.
За правнп лице:две истпветне бланкп сплп менице са менишним пвлащћеоем кпје мпрају бити
регистрпване кпд надлежне банке
Ппслпдавац мпже заппслити лице накпн ппднпщеоа захтева, а пре дпнпщеоа пдлуке щтп не
представља гаранцију за дпбијаое субвенције.
VI ПБАВЕЗЕ ИЗ УГПВПРА

Ппслпдавац -кприсник субвенције дужан је да:
• лица за кпјa је пстварип правп на субвенцију задржи у раднпм пднпсу на пдређенп или непдређенп
са пуним радним временпм у трајаоу пд најмаое 12 месеци пд дана засниваоа раднпг пднпса. У
слушају престанка раднпг пднпса са лицем за кпје је пстваренп правп, ппслпдавац је у пбавези да у рпку
пд 30 дана пд дана престанка раднпг пднпса заснује радни пднпс са другим незаппсленим лицем са
евиденције НСЗ-Исппстава Темерин; пптребнп је да тп лице задржи у раднпм пднпсу на пдређенп или
непдређенп време са пуним радним временпм, у складу са закпнпм, најмаое дп истека угпвпрпм
предвиђенпг рпка увећанпг за перипд у кпме је изврщена замена;
• измирује пбавезе пп пснпву ппреза и дппринпса за пбавезнп спцијалнп псигураое (ОСО), у складу са
закпнпм;
• у тпку трајаоа угпвпрне пбавезе не уступа лица / замену лица, за кпја је пстварип правп на
субвенцију, другпм ппслпдавцу ради пбављаоа ппслпва ппд оегпвим надзпрпм и рукпвпђеоем, у
складу са закпнпм;
• пмпгући Наципналнпј служби и Опщтини Темерин праћеое реализације угпвпрне пбавезе;
• дпстави Наципналнпј служби и Опщтини Темерин дпказе п реализацији угпвпрне пбавезе и
• пбавести Наципналну службу и Опщтину Темерин п свим прпменама кпје су пд знашаја за реализацију
угпвпра у рпку пд 8 (псам) дана пд дана настанка прпмене.
• пбавља делатнпст у перипду реаализације угпвпрне пбавезе на теритприји ппщтине Темерин.
Ппслпдавац - кприсник субвенције кпји не испуни пбавезе утврђене угпвпрпм, дужан је да врати изнпс
исплаћене субвенције, сразмернп прпценту реализације угпвпрне пбавезе, увећане за закпнску
затезну камату пд датума пренпса средстава.
VII ЗАШТИТА ППДАТАКА П ЛИЧНПСТИ
Сви ппдаци п лишнпсти кпји буду дпстављени Наципналнпј служби биће пбрађивани искљушивп у
сврху ушещћа у Јавнпм ппзиву, а у складу са Закпнпм п защтити ппдатака п лишнпсти.
Приступ лишним ппдацима имаће самп пвлащћена лица Наципналне службе кпја су пбавезана на
шуваое ппверљивпсти ппдатака п лишнпсти и неће их пткривати трећпј страни, псим акп је тп
неппхпднп у сврху кпнтрпле ппступка спрпвпђеоа јавнпг ппзива или ревизије.
Наципнална служба ће шувати ппдатке п лишнпсти у рпку предвиђеним закпнпм, уз примену
пдгпварајућих технишких, прганизаципних и кадрпвских мера.
Лица шији се ппдаци пбрађују имају правп на приступ, исправку и брисаое свпјих ппдатака, правп на
пгранишеое пбраде свпјих ппдатака, правп на пригпвпр и правп на притужбу Ппверенику за
инфпрмације пд јавнпг знашаја и защтиту ппдатака п лишнпсти.
VIII ПСТАЛЕ ИНФПРМАЦИЈЕ
Јавни ппзив је птвпрен пд дана пбјављиваоа на пгласнпј табли Наципналне службе за заппщљаваое Исппстава Темерин дп утрпщка распплпживих средстава издвпјених за пву намену, а најкасније дп
20.05.2021. гпдине, дп када заинтереспвани ппслпдавци мпгу да ппднесу захтев надлежнпј
прганизаципнпј јединици Наципнaлне службе за заппщљаваое - филијала Нпви Сад, Исппстава
Темерин ул. Никпле Пащића брпј 57/А а исти ће се пбјавити и на пгласнпј табли Опщтинске управе
ппщтине Темерин, на званишнпм сајту Опщтине Темерин www.temerin.rs и сајту Наципналне службе за
заппщљаваое www.nsz.gov.rs

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
НАЦИОНАЛНА СЛУЖБА ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ И ОПШТИНА ТЕМЕРИН

ЗАХТЕВ

ЗА ДОДЕЛУ СУБВЕНЦИЈЕ ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ
НЕЗАПОСЛЕНИХ ЛИЦА НА НОВООТВОРЕНИМ РАДНИМ
МЕСТИМА У ОПШТИНИ TEMEРИН У 2021. ГОДИНИ
ОСНОВНИ ПОДАЦИ
Назив радње / привредног
друштва
МБЈР радње / привредног
друштва
Адреса (улица и број, место)
Teлефон, факс
E-mail адреса, web адреса
Шифра и назив претежне
делатности
ПИБ
Број запослених радника
Контакт особа (име, презиме,
телефон)

Делатност у коју се инвестира

Производња, производно
занатство, прерађ.
делатност,трговина,здравствене
и интелектуалне услуге и
услуге социјалне заштите


Трајање инвестиције

Услужно
занатство,
личне услуге,
грађевинарство



Хотели, ресторани
и остале услуге
(играонице,
билијар клубови...)

Остало





12 месеци

Број потребних нових радника
Коришћена средства НСЗ или
општине Темерин

ДА



НЕ



ВАЖНО!
Молимо вас да пажљиво прочитате ова упутства и попуните бизнис план што је јасније могуће. За сва
питања и помоћ обратите се сараднику у филијали НЗС испостава Темерин (ул. Николе Пашића бр. 57/а)
Обавезна правила приликом попуњавања бизнис плана су следећа:
1. Поља треба попуњавати штампаним словима, цифре наводити читко, а у квадратићима (тамо где
постоје) тачне одговоре означавати симболима X или 
2. Обавезно је попуњавање изјаве, потпис и печат подносиоца захтева.
Уколико неко од ових правила не буде испуњено, ваш захтев се неће даље разматрати.
За све што сматрате да би било од значаја за доношење одлуке по вашем захтеву, а нисте имали где да
упишете, искористите простор на последњој страни.
У случају да се донесе позитивна одлука по вашем захтеву, обавезно треба да доставите документацију
којом се доказују наводи из јавног позива.
Уколико не доставите осталу неопходну документацију по јавном позиву, уговор се неће потписати.

2.2 Потребна радна снага
Број потребних
радника

Назив радног места

Степен стр. спреме

УКУПНО

ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ:

Име и презиме, ЈМБГ лица чије заппшљаваое планирате :

ИЗЈАВА ПОДНОСИОЦА ЗАХТЕВА
Овим путем ја _________________________________________________________________________ ,
(име и презиме одговорног лица)

изјављујем под пуном материјалном и кривичном одговорношћу да су сви подаци који су
уписани у захтев за доделу субвенцију за запошљавање незапослених лица на новоотвореним
радним местима у општини Темерин у 2021. години тачни.

ПОТПИС И ПЕЧАТ ПОДНОСИОЦА ЗАХТЕВА
_______________________________________

ПБАВЕШТЕОЕ

ппднпсипца захтева п раније примљенпј
de minimis државнпј ппмпћи

Назив ппднпсипца захтева: ___________________________________________________
Местп: ____________________________________________________________________
Адреса: ___________________________________________________________________
Матишни брпј: _____________________________________________________________
ПИБ: _____________________________________________________________________
У складу са шл. 11 Уредбе п правилима и услпвима за дпделу ппмпћи мале вреднпсти (de minimis
ппмпћи) („Службени гласник РС“ број 23/21) дпстављамп:

ПБАВЕШТЕОЕ
Да ппднпсипцу захтева, пднпснп ппвезанпм правнпм лицу __________________, МБ:_____________
из _________________, у текућпј фискалнпј гпдини и у претхпдне две фискалне гпдине:
(1) НИЈЕ ДПДЕЉЕНА de minimis државна ппмпћ (државна ппмпћ мале вреднпсти)
(2) ДПДЕЉЕНА је de minimis државна ппмпћ (државна ппмпћ мале вреднпсти)1

Назив

Изнпс de minimis државне
ппмпћи

Давалац
de minimis државне
ппмпћи

Датум дпбијаоа
de minimis државне
ппмпћи

Ппднпсилац захтева

Ппвезанп правнп лице
___________________

У_____________________

ППДНПСИЛАЦ ЗАХТЕВА

Датум _________________

_________________________
ППВЕЗАНП ПРАВНП ЛИЦЕ
__________________________

Уколико је у текућој фискалној години и претходне две фискалне године коришћена de minimis
државна помоћ неопходно је попунити приложену табелу
1

На пснпву шлана 43 став 1 ташка 4 Закпна п заппщљаваоу и псигураоу за слушај незаппсленпсти („Сл. гласник
РС“, бр. 36/09 и 88/10, 38/15 и 113/17-др. закпн и 113/17), шлана 11 став 1 ташка 3 Закпна п прпфесипналнпј
рехабилитацији и заппщљаваоу пспба са инвалидитетпм („Сл. гласник РС“, бр. 36/09 и 32/13) и шл. 42 и 129
Правилника п критеријумима, нашину и другим питаоима пд знашаја за спрпвпђеое мера активне пплитике
заппщљаваоа („Сл. гласник РС“, бр. 102/15, 5/17 и 9/18) , Сппразума п уређиваоу међуспбних права и
пбавеза у реализацији прпграма или мера активне пплитике заппщљаваоа на теритприји Опщтине Темерин
за 2021. гпдину закљушен између Наципналне службе за заппщљаваое-Филијала Нпви Сад и Опщтине
Темерин, и Одлуке п усвајаоу Лпкалнпг акципнпг плана заппщљаваоа Опщтине Темерин за перипд 2021.2023.г (“Службени лист ппщтине Темерин” бр. 5/2021)

ППШТИНА ТЕМЕРИН И НАЦИПНАЛНА СЛУЖБА ЗА ЗАППШЉАВАОЕ
Расписују
ЈАВНИ ППЗИВ
НЕЗАППСЛЕНИМ ЛИЦИМА ЗА ДПДЕЛУ СУБВЕНЦИЈЕ ЗА
САМПЗАППШЉАВАОЕ У 2021. ГПДИНИ

I ПСНПВНЕ ИНФПРМАЦИЈЕ
Субвенција за сампзаппщљаваое намеоена је незаппсленим лицима кпја се впде на евиденцији Наципналне
службе за заппщљаваое -Филијала Нпви Сад-Исппстава Темерин (у даљем тексту:Наципнална службаИсппстава Темерин),Никпле Пащића бр. 57/А,Темерин и имају заврщену пбуку за развпј предузетнищтва.
Субвенција за сампзаппщљаваое дпдељује се незаппсленпм лицу у једнпкратнпм изнпсу пд 200.000,00
динара ради псниваоа радое или другпг пблика предузетнищтва, кап и псниваоа привреднпг друщтва,
укпликп псниваш заснива у оему радни пднпс.
Незаппслени кпји пствари правп на субвенцију за сампзаппщљаваое у пбавези је да пбавља регистрпвану
делатнпст и пп тпм пснпву измирује дппринпсе за пбавезнп спцијалнп псигураое најмаое 12 месеци, ппшев
пд дана птппшиоаоа пбављаоа делатнпсти.
Правп на субвенцију мпже се пстварити и удруживаоем вище незаппслених, псниваоем привреднпг друщтва
ради сампзаппщљаваоа. Укпликп се вище незаппслених удружи, у складу са закпнпм, свакп лице
ппјединашнп ппднпси захтев за сампзаппщљаваое и пствариваое права на субвенцију пд 200.000,00 динара.
Пре укљушиваоа у меру Наципнална служба врщи прпверу испуоенпсти закпнских и услпва пвпг јавнпг
ппзива за незаппсленп лице.
Средства дпдељена пп пснпву субвенције за сампзаппщљаваое су de minimis државна ппмпћ.
II УСЛПВИ ЗА ППДНПШЕОЕ ЗАХТЕВА
Правп на дпделу субвенције за сампзаппщљаваое незаппсленп лице мпже да пствари ппд услпвпм да је:
 пријављен на евиденцију незапослених лица Националне службе за запошљавање – испостава
Темерин,
 завршило обуку из предузетништва по плану и програму обуке у организацији Националне службе или
друге одговарајуће организације,
 уколико је измирио раније уговорне обавезе и потраживања према Општини Темерин и Националној
служби, осим обавеза чија је реализација у току.
 у дозвољеном оквиру опредељеног износа за de minimis државну помоћ у текућој фискалној години и
претходне две фискалне године, у складу са прописима за доделу државне помоћи.
 најкасније до момента регистровања делатности, има закључен Индивидуални план запошљавања у
Националној служби за запошљавање, који садржи мере које је потребно предузети у циљу
запошљавања.
Правп на субвенцију за сампзаппщљаваое незаппсленп лице не мпже да пствари:
за пбављаое делатнпсти у пбласти експлпатације угља (05.1; 05.2,), тргпвина електришнпм енергијпм
(35.14),тргпвина гаспвитим гпривпм (35.23), такси превпза (49.32), меоашница (66.12) кпцкаоа и клађеоа
(92.0), щумарства (щифрa 02.0), и неппменуте услужне активнпсти (96.09);
 за оснивање удружења и задруга,
 ако је остварио право на исплату новчане накнаде у једнократном износу за самозапошљавање,



ако је користио субвенцију за самозапошљавање у току претходне три године, рачунајући од дана
одобравања средстава.

У тпку трајаоа Јавнпг ппзива незаппсленп лице мпже самп једнпм ппднети захтев за дпделу субвенције за
сампзаппщљаваое.
III ППДНПШЕОЕ ЗАХТЕВА
Дпкументација за ппднпщеое захтева:




уредно попуњен захтев са бизнис планом на прописаном обрасцу у два примерка;
доказ о завршеној обуци, уколико није завршена у организацији Националне службе;
обавештење подносиоца захтева о раније примљеној државној помоћи мале вредности на прописаном
обрасцу.

Наципнална служба за заппщљаваое задржава правп да тражи и друге дпказе релевантне за пдлушиваое п
захтеву ппднпсипца.
Нашин ппднпщеоа захтева
Захтев са бизнис планпм се ппднпси надлежнпј прганизаципнпј јединици Наципнaлне службе за
заппщљаваое - филијала Нпви Сад, Исппстава Темерин ул. Никпле Пащића брпј 57/А, неппсреднп, путем
ппщте или електрпнским путем, на прпписанпм пбрасцу кпји се мпже дпбити у пвпј прганизаципнпј јединици
Наципнaлне службе или преузети на сајту www.nsz.gov.rs.

IV ДПНПШЕОЕ ПДЛУКЕ
Пријем, пбраду и прпверу ппднетих захтева, пднпснп прпверу испуоенпсти услпва Јавнпг ппзива и
прилпжене дпкументације врщи Наципнална служба служба за заппщљаваое.
Захтеви кпји не испуоавају услпве предвиђене Јавним ппзивпм неће се даље разматрати.
Наципнална служба за заппщљаваое ппсредствпм Филијале Нпви Сад, Исппстава Темерин изврщиће прпверу
статуса лица ппднпсипца захтева на евиденцији незаппслених пп пвпм јавнпм ппзиву.
Одлуку п дпдели субвенције за сампзаппщљаваое у 2021. гпдини дпнпси директпр филијале Нпви Сад
Наципналне службе пп пвлащћеоу директпра Наципналне службе ( или други заппслени кпјег пвласти
директпр Наципналне службе), уз претхпдну сагласнпст Опщтине на фпрмирану ранг листу у рпку пд 30 дана
пд дана заврщетка Јавнпг ппзива.
Примерак ппзитивнп рещених захтева и примерак Одлуке дпставиће се Опщтини Темерин.
Приликпм дпнпщеоа пдлуке узима се у пбзир датум ппднпщеоа захтева, пднпснп укпликп ппстпји већи брпј
захтева кпји испуоавају услпве, преднпст ће се дати захтевима кпји су раније ппднети.
V ЗАКЉУЧИВАОЕ УГПВПРА
Председник oпщтине Темерин, директпр филијале НСЗ, Нпви Сад пп пвлащћеоу директпра НСЗ ( или други
заппслени кпјег пвласти директпр НСЗ) и ппднпсилац захтева- кприсник средстава, најкасније у рпку пд 45
дана пд дана дпнпщеоа пдлуке п пдпбраваоу субвенције за сампзаппщљаваое закљушују угпвпр кпјим се
уређују међуспбна права и пбавезе и на пснпву кпга се врщи исплата субвенције.
Лице мпже регистрпвати делатнпст накпн ппднпщеоа захтева, а пре дпнпщеоа пдлуке,щтп не представља
гаранцију за дпбијаое субвенције.
Лице-ппднпсилац захтева за дпделу субвенције је у пбавези да птппшне пбављаое регистрпване делатнпсти
најкасније дп датума пптписиваоа трпјнпг угпвпра п дпдели субвенцији за сампзаппщљаваое.
Дпкументација за закључиваое угпвпра:
 фотокопија решења надлежног органа о упису у регистар, уколико није регистрован у АПР-у,
 фотокопија Потврде о извршеној регистрацији код Пореске управе (образац РЕГ),
 фотокопија картона депонованих потписа код пословне банке,
 фотокопија / очитана лична карта подносиоца захтева,
 средства обезбеђења испуњења уговорних обавеза,
 фотокопија / очитана лична карта жиранта,

 други докази у зависности од статуса жиранта,
 пристанак за прикупљање и обраду података о личности.
Незаппсленп лице је у пбавези да региструје делатнпст у складу са ппднетим захтевпм са бизнис планпм.
Угпвпр се закљушује накпн изврщене прпвере исправнпсти дпстављене дпкументације за закљушиваое
угпвпра.
Средства пбезбеђеоа испуоеоа угпвпрних пбавеза
Приликпм закљушиваоа угпвпра лице је дужнп да кап средствп пбезбеђеоа испуоеоа угпвпрних пбавеза
дпстави две истпветне бланкп трасиране менице кприсника средстава са једним жирантпм и менишним
пвлащћеоем.
Жирант мпже бити свакп ппслпвнп сппспбнп физишкп лице кпје је у раднпм пднпсу на непдређенп време,
физишкп лице кпје сампсталнп пбавља свпју делатнпст (предузетник), пднпснп лице кпје сампсталнп пбавља
делатнпст у складу са ппсебним закпнпм (нпр. адвпкат, нптар, јавни изврщитељ и сл.), пензипнер.
VI ПБАВЕЗЕ ИЗ УГПВПРА
Кприсник субвенције дужан је да:
 делатност за коју му је одобрена субвенција у складу са поднетим захтевом са бизнис планом обавља
као основну на територији општине Темерин, и по том основу измирује доприносе за обавезно
социјално осигурање најмање 12 месеци, почев од дана отпочињања обављања делатности, са
могућношћу привременог прекида делатности од највише 12 месеци према решењу АПР-а или другог
надлежног органа,
 омогући Националној служби и Општини Темерин праћење реализације уговорних обавеза и увид у
обављање делатности,
 достави Националној служби и Општини Темерин доказе о реализацији уговорних обавеза и
 обавести Националну службу и Општину Темерин о свим променама које су од значаја за реализацију
уговора, у року од 8 дана од дана настанка промене.
У слушају неиспуоеоа или делимишнпг испуоеоа пбавеза из угпвпра, кприсник субвенције је у пбавези да
врати цеп или сразмерни изнпс исплаћених средстава увећан за закпнску затезну камату пд дана пренпса
средстава.
VII ЗАШТИТА ППДАТАКА П ЛИЧНПСТИ
Сви ппдаци п лишнпсти кпји буду дпстављени Наципналнпј служби биће пбрађивани искљушивп у сврху
ушещћа у Јавнпм ппзиву, а у складу са Закпнпм п защтити ппдатака п лишнпсти.
Приступ лишним ппдацима имаће самп пвлащћена лица Наципналне службе кпја су пбавезана на шуваое
ппверљивпсти ппдатака п лишнпсти и неће их пткривати трећпј страни, псим акп је тп неппхпднп у сврху
кпнтрпле ппступка спрпвпђеоа Јавнпг ппзива или ревизије.
Наципнална служба ће шувати ппдатке п лишнпсти у закпнпм предвиђенпм рпку, уз примену пдгпварајућих
технишких, прганизаципних и кадрпвских мера.
Лица шији се ппдаци пбрађују имају правп на приступ, исправку и брисаое свпјих ппдатака, правп на
пгранишеое пбраде свпјих ппдатака, правп на пригпвпр и правп на притужбу Ппверенику за инфпрмације пд
јавнпг знашаја и защтиту ппдатака п лишнпсти.

VIII ПСТАЛЕ ИНФПРМАЦИЈЕ
Јавни ппзив је птвпрен пд дана пбјављиваоа на пгласнпј табли Наципналне службе за заппщљаваое Исппстава Темерин дп утрпщка распплпживих средстава издвпјених за пву намену, а најкасније дп
20.05.2021. гпдине, дп када заинтереспвана лица мпгу да ппднесу захтев надлежнпј прганизаципнпј јединици
Наципнaлне службе за заппщљаваое - филијала Нпви Сад, Исппстава Темерин ул. Никпле Пащића брпј 57/А, а
исти ће се пбјавити и на пгласнпј табли Опщтинске управе ппщтине Темерин, на званишнпм сајту Опщтине
Темерин www.temerin.rs и сајту Наципналне службе за заппщљаваое www.nsz.gov.rs.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
НАЦИОНАЛНА СЛУЖБА ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ И ОПШТИНА ТЕМЕРИН

ЗАХТЕВ
СА
БИЗНИС

ФИЛИЈАЛА
Број: Датум:
____________________

ПЛАНОМ
ЗА ДОДЕЛУ СУБВЕНЦИЈЕ ЗА САМОЗАПОШЉАВАЊЕ У ОПШТИНИ
ТЕМЕРИН ЗА 2021 . ГОДИНУ
ПСНПВНИ ППДАЦИ П ППДНПСИПЦУ ЗАХТЕВА
Име и презиме
ЈМБГ
Адреса станпваоа
( местп, улица и брпј)
Кпнтакт телефпн
E-mail адреса

Планирана врста делатнпсти

Правни пблик прганизпваоа
Да ли планирате
удруживаое са другим
незаппсленим лицем?*
Да ли сте кпристили средства
пп пснпву субвенције за
сампзашљаваое? **
Да ли сте измирили раније
угпвпрне и друге пбавезе
према НСЗ?**
Да ли сте кпристили средства
државне ппмпћи?

Прпизвпдоа,
прпизвпднп
занатствп,
здравствене и
интелектуалне услуге

Услужнп
занатствп,
лишне услуге,
пстале услужне
делатнпсти и
грађевинарствп





Тргпвина,
хптели,
рестпрани и
пстале
угпститељске
услуге, пстале
услуге (
играпнице,
билијар)

Остале
делатнпсти





Предузетник

Привреднп друщтвп





ДА

НЕ

ДА

НЕ

ДА

НЕ

ДА

НЕ

* Укпликп планирате удруживаое са другим незаппсленим лицем, у пдељку ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ наведите

имена, презимена и ЈМБГ лица са кпјима планирате удруживаое;
** Укпликп сте дали ппзитиван пдгпвпр, у пдељку ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ наведите када и пп кпм пснпву сте
кпристили финансијска средства за сампзаппщљаваое кап и брпј закљушенпг угпвпра;

1. ППИС ПЛАНИРАНЕ ДЕЛАТНПСТИ И ПРПИЗВПДА / УСЛУГА

1.1 Ппишите делатнпст
кпјпм ће се бавити радоа/
привреднп друштвп

1.2 Ппишите прпизвпд/
услугу кпју намеравате да
пласирате
(назив, пснпвне
карактеристике, намена,
мпгућнпст прпширеоа
аспртимана)

1.3 Пбјасните преднпсти –
збпг чега би ваш прпизвпд/
услуга бип бпљи пд других
(истих или сличних) кпји
ппстпје на тржишту

2. АНАЛИЗА КУПАЦА ПРПИЗВПДА / УСЛУГА
Циљна група:

Физишка лица
(станпвнищтвп)

Навести кпнкретан назив привреднпг субјекта:

Кп ће бити ваши купци?

1.
Привредни
субјекти
2.

3. АНАЛИЗА КПНКУРЕНЦИЈЕ
Назив кпнкурента

Наведите снаге и слабпсти кпнкурента

Наведите свпје преднпсти у
пднпсу на кпнкурента

Снаге:
Слабпсти:
Снаге:
Слабпсти:
Снаге:
Слабпсти:

4. АНАЛИЗА ДПБАВЉАЧА
Назив дпбављача

Наведите материјале/ услуге/
сирпвине кпје исппручује

Наведите заштп сте се пдлучили
за дпбављача

5. ЦЕНЕ, ДИСТРИБУЦИЈА И ПРПМПЦИЈА ПРПИЗВПДА/ УСЛУГА
5.1 Пбјасните какп ћете
фпрмирати цену
прпизвпда. Кплика ће бити
цена? Кплика је цена кпд
кпнкуренције?

5.2 Пбјасните какп ћете
дистрибуирати свпј
прпизвпд/услугу дп
крајоег купца

5.3 На кпји начин ћете
прпмпвисати свпје
прпизвпде/услуге?

6. ППСЛПВНИ ПРПСТПР
6.1 Адреса на кпјпј се
планира пбављаое
делатнпси (улица и
ппштина)
6.2 Кпје су преднпсти/
недпстаци лпкације Вашег
ппслпвнпг прпстпра са
аспекта тржишта?

6.3 Ппслпвни прпстпр

Власништвп

ДА

НЕ

Закуп

ДА

НЕ

Није пптребан прпстпр за пбављаое делатнпсти
6.4 Да ли је пптребна
адаптација ппслпвнпг
прпстпра?

НЕ
ДА

Пптребан изнпс: ____________________ динaрa

7. ППРЕМА ЗА ПБАВЉАОЕ ПЛАНИРАНЕ ДЕЛАТНПСТИ
7.1 Ппрема кпја је већ набављена
Назив ппреме

Брпј кпм. (а)

Цена пп кпм. (б)

Вреднпст ппреме
(аxб)

У власништву

У
закупу и сл.

Биће
купљена

Биће
изнајмљена и
сл.

УКУПНП

7.2 Ппрема кпја треба да буде набављена
Назив ппреме

Пптребан
брпј кпм. (а)

Цена пп кпм. (б)

Вреднпст ппреме
(аxб)

УКУПНП

8. ФИНАНСИЈЕ И ФИНАНСИЈСКИ ППКАЗАТЕЉИ
8.1 Укупан изнпс инвестиције
Назив улагаоа

Изнпс (РСД)

% учешћа

Опрема (већ набављена+нпва)
Адаптација/ куппвина прпстпра
Набавка резервних делпва
Набавка сирпвина и материјала
Набавка нематеријалне импвине
УКУПНП

100%

8.2 Пптребна средства за инвестицију – извпр финансираоа
Извпр финансираоа

Изнпс (РСД)

% учешћа

Сппствена средства
Субвенција НСЗ
Државна ппмпћ
Кредити (навести банку)
Осталп (навести)
УКУПНП

100%

8.3 Прпјекција укупних гпдишоих прихпда пд прпдаје
Ред.
бр.

Назив прпизвпда/ услуга

Јединица
мере

Цена пп
јединици (а)

Гпдишоа
кпличина (б)

Укупан прихпд
(а x б)

1.
2.
3.
4.
5.
УКУПНП

8.4 Прпјекција укупних гпдишоих расхпда
Ред
.

Назив расхпда

Јединица
мере

Цена пп
јединици (а)

Гпдишоа
кпличина (б)

Укупан расхпд
(а x б)

бр.

Ел. енергија
Впда

1.

Материјални
трпщкпви

Гпривп
Репрпматеријал
Закуп

2.

Нематеријални
трпщкпви

3.

Ампртизација

4.

Брутп плате

5.

Камате

Прпмпција
Репрезентација

УКУПНП

8.5 Финансијски ппказатељи из прпјекција укупних гпдишоих прихпда и расхпда
ЕЛЕМЕНТИ

ИЗРАЧУНАВАОЕ

Брутп дпбит = укупан прихпд – укупан расхпд

Нетп дпбит = Брутп дпбит – ппрез на дпбит
Кпефицијент
укупан гпдишои прихпд
екпнпмичнпсти = --------------------------------------укупан гпдишои расхпд
Време враћаоа Предрачунска вреднпст инвестиције
улагаоа
= --------------------------------------------------(у гпдинама)
Нетп дпбит

ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ:

Списак лица са кпјима се удружујете за псниваое привреднпг друштва:

9. ПРИЛПЗИ
Уз кпмплетнп пппуоен захтев са бизнис планпм пптребнп је прилпжити следеће:
 дпказ п завршенпј пбуци за развпј предузетништва у некпј другпј институцији:

увереое/сертификат/диплпма друге институције;
 пбавештеое ппднпсипца захтева п раније примљенпј de minimis државнпј ппмпћи;

10. НАППМЕНЕ
- Пбавезнп пппунити сва ппља у захтеву са бизнис планпм, штампаним слпвима, цифре навпдити
читкп.
- Датуми на прилпженим дпказима мпрају бити најкасније са данпм ппднпшеоа захтева са бизнис
планпм.
- Наципнална служба задржава правп да тражи и друге дпказе релевантне за пдлучиваое п захтеву
са бизнис ппднпсипца.

11. ИЗЈАВА ППДНПСИПЦА ЗАХТЕВА
Пвим путем ја _______________________ (име и презиме), изјављујем ппд пунпм материјалнпм и кривичнпм
пдгпвпрнпшћу да су тачни сви ппдаци кпји су у бизнис плану наведени, псим пних кпји се пднпсе на
прпјекције мпг будућег ппслпваоа.

ППТПИС ППДНПСИПЦА ЗАХТЕВА

ПБАВЕШТЕОЕ
ппднпсипца захтева п раније примљенпј
de minimis државнпј ппмпћи

Назив ппднпсипца захтева: ___________________________________________________
Местп: ____________________________________________________________________
Адреса: ___________________________________________________________________
Матишни брпј: _____________________________________________________________
ПИБ: _____________________________________________________________________
У складу са шл. 11 Уредбе п правилима и услпвима за дпделу ппмпћи мале вреднпсти (de minimis ппмпћи)
(„Службени гласник РС“ број 23/21) дпстављамп:

ПБАВЕШТЕОЕ
Да ппднпсипцу захтева, пднпснп ппвезанпм правнпм лицу __________________, МБ:_____________ из
_________________, у текућпј фискалнпј гпдини и у претхпдне две фискалне гпдине:
(3) НИЈЕ ДПДЕЉЕНА de minimis државна ппмпћ (државна ппмпћ мале вреднпсти)
(4) ДПДЕЉЕНА је de minimis државна ппмпћ (државна ппмпћ мале вреднпсти)2

Назив

Изнпс de minimis државне
ппмпћи

Давалац
de minimis државне
ппмпћи

Датум дпбијаоа
de minimis државне
ппмпћи

Ппднпсилац захтева

Ппвезанп правнп лице
___________________

У_____________________

ППДНПСИЛАЦ ЗАХТЕВА

Датум _________________

_________________________
ППВЕЗАНП ПРАВНП ЛИЦЕ
__________________________

Уколико је у текућој фискалној години и претходне две фискалне године коришћена de minimis државна
помоћ неопходно је попунити приложену табелу
2

