
Опредељена 
средства

 

Носиоци
Министарство за рад запошљавање борачка и социјална питања и 
Национална служба за запошљавање (НСЗ)

Програм НСЗ конкурси

Опис пројекта

Подршка предузетништву и самозапошљавању - субвенције за 
самозапошљавање  незапослених лица са евиденције НСЗ, у износу од 
180,000.00 РСД по кориснику, односно 200,000.00 РСД у случају 
самозапошњавања вишкова запослених, или 220,000.00 РСД за 
незапослене особе са инвалидитетом

Критеријуми и услови
Субвенција за самозапошљавање намењена је незапосленима који се воде на евиденцији
Националне службе за запошљавање (у даљем тексту: НСЗ) и имају завршену обуку за
започињање  сопственог  посла.  Субвенција  за  самозапошљавање  додељује  се
незапосленом у једнократном износу од 180.000,00 РСД, односно 200,000.00 РСД у случају
самозапошњавања вишкова  запослених,  или  220,000.00  РСД  за  незапослене  особе  са
инвалидитетом, ради оснивања радње, задруге или другог облика предузетништва, као и
оснивања привредног друштва, уколико оснивач заснива у њему радни однос. Незапослени
који  оствари  право  на  субвенцију  за  самозапошљавање  у  обавези  је  да  обавља
регистровану делатност и измирује обавезе по основу јавних прихода најмање 12 месеци.
Право  на  доделу  субвенције  за  самозапошљавање  може  остварити  незапослени  под
условом да је:

• поднео уредно попуњен захтев са бизнис планом на прописаном обрасцу,
• пријављен на евиденцију незапослених Националне службе најмање месец дана пре дана 

подношења захтева, а aко је подносилац захтева особа са инвалидитетом време 
проведено на евиденцији није услов за учешће у Јавном позиву,

• завршио обуку из предузетништва по плану и програму обуке у организацији Националне службе или друге одговарајуће 
организације и

• испунио раније обавезе и измирио сва дуговања према Националној служби. 
Право на субвенцију за самозапошљавање не може да оствари незапослени:

• за обављање делатности које се не финансирају, према списку делатности који је 
саставни део јавног позива,

• за обављање послова/делатности, за које је решењем о инвалидности или решењем о процени радне способности и 
могућности запослења или одржања запослења утврђено да особа са инвалидитетом не може да их обавља,

• за оснивање удружења,
• који је остварио право на исплату новчане накнаде у једнократном износу за самозапошљавање и
• који је већ користио субвенцију за самозапошљавање, која је делом или у целости финансирана средствима 

Националне службе.

Средства  обезбеђења  уговорних  обавеза  - Приликом  закључивања  уговора  лице  је
дужно  да  као  средство  обезбеђења  уговорних  обавеза  достави  две  истоветне  бланко
трасиране  менице  корисника  средстава  са  два  жиранта  и  меничним  овлашћењима.
 Корисник субвенције дужан је да:
• обавља регистровану делатност и измирује обавезе по основу јавних прихода најмање 

12 месеци
• омогући праћење реализације и достави доказе о реализацији уговорне обавезе Националној служби и
• обавести НСЗ о свим променама значајним за реализацију уговора, у року од 8 дана од дана настанка промене.

У случају неиспуњења или делимичног испуњења обавеза из уговора, корисник субвенције
је у обавези да врати цео или сразмерни износ исплаћених средстава увећан за законску
затезну камату.

Комплетан текст јавног позива, у коме су наведени услови учешћа, потребна документација
за  подношење захтева,  критеријуми  на  основу којих  се  доноси  одлука  о  избору,  као и
информације у вези са закључивањем уговора, доступан је на сајту Националне службе
- www.nsz.gov.rs и на огласним таблама филијала Националне службе.

http://www.nsz.gov.rs/live/info/konkursi/konkurs-nsz
http://www.nsz.gov.rs/


Последњи рок за подношење захтева са бизнис планом је 10.04.2017. године

Контакт

Позивни центар: 0800/300-301 или у некој од филијала Националне службе за 
запошљавање.
Контакте за све филијале можете наћи на сајту Националне службе за запошљавање
За незапослена лица позив је бесплатан

http://www.nsz.gov.rs/live/mreza/filijale

