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УВОДНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ

ПРАВНИ ОСНОВ САРАДЊЕ НСЗ И ЈЛС/АП:

НАЦИОНАЛНА СЛУЖБА ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ

Закон о запошљавању и осигурању за 
случај незапослености

Национална стратегија запошљавања 
за период 2011-2020. године

Национални акциони план 
запошљавања

Интерне Процедуре и Упутства 
Националне службе за запошљавање

Локални акциони план запошљавања



НАЦИОНАЛНА СЛУЖБА ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ

ЛОКАЛНИ АКЦИОНИ ПЛАН ЗАПОШЉАВАЊА

Заједничка визија најважнијих актера на локалном нивоу
(договор о најзначајнијим активностима које се морају
спровести у решавању незапослености)

Улога Локалног савета за запошљавање

Документ којим се дефинишу циљеви и
инструмент спровођења политике запошљавања
на локалном нивоу



НАЦИОНАЛНА СЛУЖБА ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ

САРАДЊА НАЦИОНАЛНЕ СЛУЖБЕ И ЈЕДИНИЦА  

ЛОКАЛНИХ САМОУПРАВА/АУТОНОМНИХ ПОКРАЈИНА 

модалитети
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Суфинансирање програма или мера
активне политике запошљавања
предвиђених локалним акционим
плановима запошљавања средствима из
републичког буџета

Финансирање програма или мера активне
политике запошљавања предвиђених локалним
акционим плановима запошљавања искључиво
средствима из буџета аутономне
покрајине/локалне самоуправе уз техничку и
стручну помоћ Националне службе



Суфинансирање програма или мера активне 

политике запошљавања предвиђених Локалним 

акционим плановима запошљавања

Кораци:

НАЦИОНАЛНА СЛУЖБА ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ

www.nsz.gov.rs

1
Подношење захтева Националној служби (рок, услови, критеријуми,

неопходна документација)

2

• Обрада захтева у Националној служби и прослеђивање предлога
надлежном министарству

3
Одлука Министра за рад, запошљавање, борачка и социјална питања

4

Потписивање Споразума филијала са јединицама локалних
самоуправа

5
Реализација потписаних споразума, односно програма/мера

предвиђених истим



Подношење захтева за суфинансирање 

Националној служби

Аутономна покрајина, односно јединица локалне самоуправе, може до

18. фебруара 2020. године у складу са НАПЗ за 2020. годину,

Националној служби за запошљавање, поднети захтев за учешће у

финансирању програма или мера активне политике запошљавања

предвиђених ЛАПЗ.

НАЦИОНАЛНА СЛУЖБА ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ

www.nsz.gov.rswww.nsz.gov.rs



НАЦИОНАЛНА СЛУЖБА ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ

www.nsz.gov.rs

Услови за подношење захтева за суфинансирање 

Националној служби

Формиран локални савет за запошљавање,

Усвојен локални акциони план запошљавања – ЛАПЗ,

Усаглашен ЛАПЗ са НАПЗ и покрајинским АПЗ

Обезбеђено више од половине потребних средстава за
финансирање одређеног програма или мера. Изузетно,
уколико се ради о неразвијеној јединици локалне
самоуправе, министар надлежан за послове
запошљавања, може одобрити учешће у финансирању и
кад је обезбеђено мање од половине потребних средстава.
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НАЦИОНАЛНА СЛУЖБА ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ

Критеријуми на основу којих се одобрава висина износа средстава по захтеву јединице

локалне самоуправе за учешће у суфинансирању програма или мера:

www.nsz.gov.rs

Подношење захтева за суфинансирање 

Националној служби

- степен развијености јединице локалне самоуправе (јединици локалне
самоуправе која припада мање развијеним подручјима обезбеђује се
виши износ средстава из буџета РС у односу на развијене јединице
локалне самоуправе), с тим да минимални износ који се може обезбедити
из буџета РС јединици локалне самоуправе која припада четвртој групи и
девастираним подручјима износи 60%, осим за јединице локалне
самоуправе које су у захтеву за суфинасирање исказале потребу за
обезбеђивањем нижег учешћа средстава из буџета РС од 60%;

- формиран локални савет за подручје више јединица локалних
самоуправа и усвојен заједнички план запошљавања за подручје
тих јединица локалних самоуправа.



НАЦИОНАЛНА СЛУЖБА ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ

❑ По истеку рока за подношења захтева, НСЗ проверава испуњеност услова за

финансирање програма или мера активне политике запошљавања, припрема мишљење о

сваком поједничном ЛАПЗ и даје предлог за учешће у финанисирању програма или мера

АПЗ на основу критеријума и расположивих средстава.

❑ НСЗ доставља министарству надлежном за послове запошљавања предлог за учешће у

финансирању програма или мера АПЗ у року од 30 дана од дана истека рока за

подношење захтева, на основу кога министар надлежан за послове запошљавања доноси

одлуку.

❑ Одлуком о учешћу у суфинансирању програма или мера предвиђених Локалним акционим

плановима запошљавања дефинисани су:

• опредељена укупна средства из буџета Националне службе за реализацију мера,

• опредељена средства из буџета Националне службе за сваку јединицу локалне

самоуправе,

• предвиђени начин и услови реализације мера које се суфинансирају,

• начин и рокови за достављање Обавештења о одлуци министра.

www.nsz.gov.rs

Обрада захтева и одлучивање



НАЦИОНАЛНА СЛУЖБА ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ

НСЗ и јединице локалне самоуправе обухваћене одлуком закључују Споразуме о

уређивању међусобних права и обавеза у реализацији програма или мера активне

политике запошљавања, којима су:

❑ Опредељена укупна и средства по мерама из буџета НСЗ и буџета ЈЛС за

реализацију мера,

❑ Одређена намена средстава за сваку меру која се суфинансира и

❑ Дефинисан начин, поступак, услови и рокови реализације мера које се

суфинансирају.

www.nsz.gov.rs

Потписивање Споразума филијала са јединицама 

локалних самоуправа



НАЦИОНАЛНА СЛУЖБА ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ
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Реализација потписаних споразума

Расписивање јавних позива/конкурса

Пренос средстава на рачун Националне службе

Реализација јавних позива/конкурса

Праћење реализације

По указаној потреби, анексирање споразума



НАЦИОНАЛНА СЛУЖБА ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ
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Мере које се суфинансирају у 2020. години 

Програми и 
мере АПЗ који 

се 
суфинансирају 
у 2020. години:

Јавни радови

Субвенције за 
самозапошљавање

Субвенције за 
запошљавање
незапослених 

лица из 
категорије 

теже 
запошљивих

Обука на 
захтев 

послодавца

Стицање 
практичних 

знања

Стручна 
пракса

Приправници



НАЦИОНАЛНА СЛУЖБА ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ

❑ Јавни радови - у меру се могу укључити незапослена лица из свих категорија теже

запошљивих, у складу са стањем и потребама локалног тржишта рада утврђеним у

ЛАПЗ; Јавни радови се организују на подручју оних јединица локалних самоуправа, које

према степену развијености утврђеним у складу са посебним прописом Владе припадају:

✓ трећој групи (у распону од 60% до 80% републичког просека),

✓ четвртој групи (степен развијености испод 60% републичког просека) и

✓ девастираним подручјима (степен развијености испод 50% републичког просека).

❑ У програм јавних радова радно се ангажује најмање 5 незапослених лица.

❑ За особе са инвалидитетом јавни радови се могу организовати у свим јединицама

локалне самоуправе, независно од степена развијености, у области социјалне заштите и

хуманитарног рада, одржавања и обнављања јавне инфраструктуре и заштите животне

средине и природе и културе. На јавним радовима се радно ангажују најмање 3

незапослене особе са инвалидитетом.

www.nsz.gov.rs

ЈАВНИ РАДОВИ



❑ Исплата накнаде за обављен посао лицима ангажованим на јавним радовима (уговор

о привременим и повременим пословима) у висини до 22.000,00 динара по лицу на

месечном нивоу за пун фонд радних часова, односно сразмерно времену радног

ангажовања на месечном нивоу, која се увећава за припадајући порез и доприносе за

обавезно социјално осигурање и која обухвата и трошкове доласка и одласка са рада;

❑ Накнада трошкова спровођења јавних радова, једнократно послодавцу, у свим

областима спровођења, у висини од:

✓ 1.000,00 динара по лицу за јавне радове који трају 1 месец,

✓ 1.500,00 динара по лицу за јавне радове који трају 2 месеца,

✓ 2.000,00 динара по лицу за јавне радове који трају 3 и 4 месеца.

❑ Накнаду трошкова обуке ( по потреби, једнократно и износи 1.000,00 динара по лицу).

Накнада трошкова обуке не може бити исплаћена за лица која су у претходном

периоду већ завршила предвиђену обуку.

НАЦИОНАЛНА СЛУЖБА ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ

ЈАВНИ РАДОВИ

www.nsz.gov.rs



❑ Субвенција се додељује незапосленом лицу у једнократном износу од

250.000,00 динара по кориснику, односно 270.000,00 динара по кориснику у

случају самозапошљавања особа са инвалидитетом; ради оснивања радње,

задруге или другог облика предузетништва, као и оснивања привредног

друштва уколико оснивач у њему заснива радни однос, у делатностима

дефинисаним у складу са потребама локалног економског развоја.

❑ Реализација програма прати се 12 месеци.

НАЦИОНАЛНА СЛУЖБА ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ

СУБВЕНЦИЈА ЗА САМОЗАПОШЉАВАЊЕ

www.nsz.gov.rs
www.nsz.gov.rs



СУБВЕНЦИЈЕ ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ НЕЗАПОСЛЕНИХ ИЗ КАТЕГОРИЈЕ 

ТЕЖЕ ЗАПОШЉИВИХ

НАЦИОНАЛНА СЛУЖБА ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ

www.nsz.gov.rs

Субвенција за запошљавање незапослених лица из категорије

теже запошљивих – може се доделити за запошљавање

незапослених лица из једне или више категорија теже

запошљивих, а које су утврђене у складу са стањем и

потребама локалног тржишта и наведене у ЛАПЗ



Висина субвенције је одређена степеном развијености ЈЛС према месту запошљавања

лица, а у складу са важећом уредбом Владе Републике Србије и то:

❑ 250.000,00 динара по лицу у четвртој групи јединица локалних самоуправа и

девастираним подручјима,

❑ 225.000,00 динара по лицу у трећој групи јединица локалних самоуправа и

❑ 200.000,00 динара по лицу у првој и другој гупи јединица јединица локалних самоуправа

Наведени износи субвенције се за запошљавање особа са инвалидитетом, радно

способних корисника новчане социјалне помоћи, младих у домском смештају,

хранитељским породицама и старатељским породицама и жртава породичног насиља

увећавају за 20% и износе:

❑ 300.000,00 динара по лицу у четвртој групи јединица локалних самоуправа и

девастираним подручјима,

❑ 270.000,00 динара по лицу у трећој групи јединица локалних самоуправа и

❑ 240.000,00 динара по лицу у првој и другој групи јединица јединица локалних

самоуправа

Реализација програма прати се 12 месеци.

НАЦИОНАЛНА СЛУЖБА ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ

СУБВЕНЦИЈЕ ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ НЕЗАПОСЛЕНИХ ИЗ  

КАТЕГОРИЈЕ ТЕЖЕ ЗАПОШЉИВИХ



НАЦИОНАЛНА СЛУЖБА ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ

Обука на захтев послодавца

www.nsz.gov.rs

❑ намењен послодавцима који припадају приватном сектору

❑ подразумева учешће у финансирању обуке ради стицања знања и вештина

потребних за обављање послова на конкретном радном месту, уколико на

евиденцији Националне службе нема лица са потребним знањима и вештинама

❑ програм подразумева реализацију обуке у трајању до 3 месеца – 480 часова (у

зависности од врсте, сложености послова и других елемената од значаја за

трајање обуке) и заснивање радног односа са најмање 50% полазника обуке који

су са успехом завршили обуку

❑ послодавац је у обавези да запослена лица задржи у радном односу најмање 6

месеци од датума заснивања радног односа након завршетка обуке



НАЦИОНАЛНА СЛУЖБА ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ

Стицање практичних знања

www.nsz.gov.rs

❑ За време трајања обуке, у складу са уговором, Национална служба учествује у

финансирању трошкова обуке у висини до 120.000,00 динара по полазнику

(средства намењена послодавцу)

❑ полазнику обуке се исплаћује месечна новчана помоћ у висини од 16.000,00

динара, трошкови превоза и врши се обрачун и уплата доприноса за случај

повреде на раду и професионалне болести за незапослене полазнике обуке

у складу са законом.

Обука на захтев послодавца



НАЦИОНАЛНА СЛУЖБА ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ

Стицање практичних знања

www.nsz.gov.rs

❑Програм подразумева стицање практичних знања и вештина кроз обављање

конкретних послова заснивањем радног односа код послодавца који припада

приватном сектору.

❑У програм се могу укључити незапослена лица из следећих категорија

незапослених лица, без обзира на године живота:

– незапослена лица без квалификација (која имају завршену основну школу/

функционално основно образовање одраслих),

– незапослена лица са најмање средњим образовањем, без обзира на врсту

стеченог образовања и радно искуство из категорије:

• вишкова запослених,

• незапослена лица која се налазе на евиденцији незапослених

Националне службе за запошљавање дуже од 18 месеци.
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Програм се реализује кроз:

❑ заснивање радног односа на одређено време 

• послодавац остварује право на накнаду трошкова зараде за укљученo лицe у трајању од 3

месеца, у ком случају послодавац има обавезу да задржи лице у радном односу још 3

месеца након завршетка програма (укупно 6 месеци);

❑ заснивање радног односа на неодређено време (на почетку програма или до истека трећег

месеца, односно завршетка програма)

• послодавац остварује право на накнаду трошкова зараде за укљученo лицe у трајању од 3

месеца и има право на накнаду трошкова зараде за још 3 месеца, односно у укупном

трајању од 6 месеци, у којем случају послодавац има обавезу да задржи лице у радном

односу још најмање 6 месеци након истека периода финансирања (укупно 12 месеци).

Послодавцу који је засновао радни однос са незапосленим за време стицања знања и вештина за

рад, Национална служба рефундира на месечном нивоу нето зараду лица у износу од 31.000,00

динара (за пун фонд радних часова) и припадајући порез и доприносе за обавезно социјално

осигурање, у трајању од 3 или 6 месеци (у зависности од врсте радног односа).
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❑Програм подразумева оспособљавање незапосленог за самосталан рад у

струци, за коју је стечена одговарајућа квалификација, кроз обављање

приправничког стажа, односно стицање услова за полагање стручног испита,

када је то законом или правилником предвиђено као посебан услов за

самосталан рад у струци.

❑Програм се реализује без заснивања радног односа.

❑У програм се могу укључити незапослена лица (са средњим, вишим или високим

трогодишњим или најмање четворогодишњим високим образовањем) која се

први пут стручно оспособљавају или су се оспособљавала краће од времена

потребног за полагање приправничког или стручног испита.

❑Програм се спроводи у складу са законом или у складу са актом о организацији и

систематизацији послова код послодавца, а Национална служба га финансира

најдуже 12 месеци.
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Право учешћа у реализацији програма може остварити послодавац који припада:

❑ приватном сектору (удео приватног капитала у власничкој структури 100%),

❑ јавном сектору, и то искључиво за послове у области здравства, образовања,

социјалне заштите и правосуђа (број лица који се укључује у програм код

послодавца из јавног сектора не може прећи 30% укупно планираног броја лица за

укључивање у програм),

❑ изузетно, на територији АП Косово и Метохија и девастираних општина у складу са

прописом Владе Републике Србије о степену развијености јединица локалне

самоуправе, право учешћа у реализацији програма може остварити послодавац који

припада приватном или јавном сектору, без обзира на област којом се бави, при

чему приватни сектор има приоритет.

Стручна пракса
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Током трајања стручне праксе Национална служба за запошљавање:

❑ ангажованим лицима на име новчане помоћи и трошкова превоза исплаћује

средства у укупном месечном износу од:

- 20.000,00 динара за лица са трећим и четвртим нивоом квалификација,

- 22.000,00 динара за лица са шестим нивоом квалификација,

- 25.000,00 динара за лица најмање седмим нивоом квалификација,

❑ врши обрачун и уплату доприноса за случај повреде на раду и професионалне

болести, у складу са законом.

Стручна пракса
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❑ програм је намењен послодавцима који припадају приватном сектору 

❑ подразумева стручно оспособљавање незапосленог за самосталан рад у струци

за коју је стечен висок ниво квалификације, ради обављања приправничког стажа,

односно стицања услова за полагање стручног испита, када је то законом,

односно правилником предвиђено као посебан услов за рад на одређеним

пословима, уз заснивање радног односа.

❑ траје у складу са законом, односно на основу акта о организацији и

систематизацији послова код послодавца, а Национална служба учествује у

финансирању програма најдуже до 9 месеци за лица са шестим нивоом

квалификација односно најдуже до 12 месеци за лица са најмање седмим нивоом

квалификација.

Приправници са високим нивоом квалификација
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❑Услови за незапослено лице:

o најмање шести ниво квалификације,

o просечна оцена од најмање 8,5 на претходно завршеним нивоима студија,

o до 30 година старости и

o да нема радног искуства у струци за коју је стечена квалификација или је радило

краће од времена утврђеног за приправнички стаж

o у програм се могу укључити незапослене особе са инвалидитетом и Роми без

обзира на године старости и просечну оцену.

❑Национална служба за запошљавање рефундира послодавцу на месечном нивоу

нето зараду лица у износу од 35.000,00 динара (за пун фонд радних часова) и

припадајући порез и доприносе за обавезно социјално осигурање

Приправници са високим нивоом квалификација
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Јавни радови (износ по лицу за јавни рад у максималном трајању са свим трошковима је
150.000,00 динара);

Субвенција за самозапошљавање (просечни износ по лицу је 250.000,00 динара)

Субвенције за запошљавање незапослених лица из категорије теже запошљивих
(просечни износ по лицу је 225.000,00 динара, односно у складу са степеном развијености
ЈЛС)

Обука на захтев послодавца (просечни износ по лицу је 120.000,00 динара)

Стручна пракса (20.000,00 динара за лица са трећим и четвртим нивоом квалификација,
22.000,00 динара за лица са шестим нивоом квалификација, 25.000,00 динара за лица са
најмање седмим нивоом квалификација + доприноси за обавезно социјално осигурање -
1.500,00 динара на месечном нивоу)

Приправници са високим нивоом квалификација (пројектовани износ по лицу је
55.000,00 динара)

Програм стицања практичних знања (пројектовани просечни износ по лицу је 50.000,00
динара, трајање финансирања 3 и 6 месеци)
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Године 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Број поднетих 

ЛАПЗ
10 122 136 127 / 113 109 125 121 112

Број позитивно 

одлучених ЛАПЗ
10 122 135 127 / 113 97 118 115 106

Број 

суфинансираних/

реализованих 

ЛАПЗ

10 100 47 14 / 83 84 109 108 104

Број одусталих 0 22 88 113 / 30 13 9 7 2

Број закључених 

споразума -

техничка подршка

/ / / 36 53 48 54 43 54 56

Преглед реализације ЛАПЗ по годинама



НАПЗ 2019 - суфинансирање

- 104 Споразума са 
јединицама 

локалне 
самоуправе (ЈЛС)

- Укупно 174 ЈЛС на 
територији 

Републике Србије 

- 59,77%

НАЦИОНАЛНА СЛУЖБА ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ
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НАПЗ 2019 - суфинансирање

104 споразума 
Јавни радови – 72 ЈЛС 

Субвенције за самозапошљавање – 57 ЈЛС 

Субвенције за запошљавање незапослених лица из категорије теже 
запошљивих – 47 ЈЛС

Обука на захтев послодавца – 3 ЈЛС

Стицање практичних знања за неквалификована лица, вишкове 
запослених и дугорочно незапослене – 10 ЈЛС

Стручна пракса – 41 ЈЛС

НАЦИОНАЛНА СЛУЖБА ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ
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У складу са законом ЈЛС немају законску могућност да самостално реализују

програме или мере активне политике запошљавања и зато се предузимају

следећи кораци:

• надлежни орган ЈЛС на основу важећег локалног стратешког оквира, анализе

стања, кретања и потреба локалног тржишта рада утврђује програме/мере

активне политике запошљавања у ЛАПЗ које ће финансирати у целости

из сопственог буџета,

• ЈЛС и НСЗ потписују Споразум о техничкој сарадњи у реализацији

програма/мера предвиђених ЛАПЗ.

• уплата средстава на рачун Националне службе за запошљавање,

• расписивање јавних позива/конкурса,

• реализација програма/мера уз техничку подршку Националне службе и

• праћење реализације програма/мера.

ЛАПЗ ТЕХНИЧКА ПОДРШКА

НАЦИОНАЛНА СЛУЖБА ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ
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- 56 Споразум са 50 ЈЛС

- Укупно 174 ЈЛС на територији 
Републике Србије 

- 28,74%

НАЦИОНАЛНА СЛУЖБА ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ

www.nsz.gov.rswww.nsz.gov.rs

ЛАПЗ ТЕХНИЧКА ПОДРШКА



56 споразума 

Јавни 
радови – 30

ЈЛС 

Субвенције 
за 

самозапош
љавање – 8

ЈЛС 

Субвенције за 
запошљавање 
незапослених 

лица из 
категорије теже 
запошљивих – 7

ЈЛС

Обука на 
захтев 

послодавца 
– 1 ЈЛС

Приправници 
– 4 ЈЛС

Стручна 
пракса –

31 ЈЛС

НАЦИОНАЛНА СЛУЖБА ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ
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ЛАПЗ ТЕХНИЧКА ПОДРШКА
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СУФИНАНСИРАЊЕ                            

72

ТЕХНИЧКА ПОДРШКА

18

32

БЕЗ УЧЕШЋА                             

52

www.nsz.gov.rs

УЧЕШЋЕ ЈЛС У ЛАПЗ у 2019. години

УКУПНО



___________________________________

Број

Датум

ЗАХТЕВ ЗА УЧЕШЋЕ У ФИНАНСИРАЊУ ПРОГРАМА ИЛИ МЕРА АКТИВНЕ ПОЛИТИКЕ ЗАПОШЉАВАЊА У 2020. ГОДИНИ 

1. ПОДАЦИ О АУТОНОМНОЈ ПОКРАЈИНИ / ЈЕДИНИЦИ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ

Назив подносиоца

Адреса

Степен развијености општине

Подаци о контакт особи (име и презиме, 

функција, телефон, mail адреса)

2. ПОДАЦИ О ПРОГРАМУ/МЕРИ ЗА КОЈИ СЕ ПОДНОСИ ЗАХТЕВ 

Програм/мера АПЗ

Стручна пракса

Приправници

Стицање практичних знања за 

неквалификована лица, вишкове 

запослених и дугорочно незапослене

Обука на захтев послодавца

Субвенција за запошљавање 

незапослених лица из категорије теже 

запошљивих

Субвенција за самозапошљавање

Јавни радови 



3.  СРЕДСТВА БУЏЕТА АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ/ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ И СРЕДСТВА ОПРЕДЕЉЕНА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ НАПЗ ПО 

МЕРАМА/ЛИЦИМА

ПРОГРАМ/МЕРА АПЗ

БУЏЕТ 

АУТОНОМНЕ 

ПОКРАЈИНЕ/ЛОКАЛ

НЕ САМОУПРАВЕ

СРЕДСТВА 

ОПРЕДЕЉЕНА ЗА 

РЕАЛИЗАЦИЈУ 

НАПЗ

УКУПНА  

СРЕДСТВА 

ПРОЈЕКТОВАНИ БРОЈ ЛИЦА ЗА УКУПНА 

СРЕДСТВА

Стручна пракса 0,00 0,00 0

Приправници 0,00 0,00 0

Стицање практичних знања за 

неквалификована лица, вишкове 

запослених и дугорочно незапослене

0,00 0,00 0

Обука на захтев послодавца 0,00 0,00 0

Субвенција за запошљавање 

незапослених лица из категорије теже 

запошљивих

0,00 0,00 0

Субвенција за самозапошљавање 0,00 0,00 0

Јавни радови 0,00 0,00 0

УКУПНО 0,00 0,00 0,00 0

Проценат учешћа у укупном износу 

средстава
100,00%

4. ПРИЛОЖЕНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

Одлука надлежног органа о формирању локалног савета за запошљавање

Локални акциони план запошљавања за 2020.годину

Одлука о усвајању Локалног акционог плана за 2020.годину

Доказ о издвојеним средствима за програме и мере активне политике запошљавања за 2020.годину

Навести друга документа која могу бити од значаја за доношење одлуке:

НАПОМЕНА

Захтев за учешће у финансирању програма или мера активне политике запошљавања у 2020.години подноси се на обрасцу који се попуњава 

на српском језику

Попуњен образац захтева и остала неопходна документација подносе се у три примерка надлежној филијали Националне службе за 

запошљавање, према седишту подносиоца захтева

ПЕЧАТ И ПОТПИС ПОДНОСИОЦА ЗАХТЕВА
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Хвала на пажњи


