
На основу члана 13. тачка 3. Закона о запошљавању и осигурању за случај 

незапослености („Службени гласник РС", број 36/09, 88/10, 38/15, 113/17 и 113/17 – др. 

закон), члана 14. Статута Националне службе за запошљавање („Службени гласник РС", 

број 2/10, 43/11, 16/12 и 90/15), Управни одбор Националне службе за запошљавање, на 

75. седници одржаној дана 16.11.2020. године, доноси 

 

ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН 

НАЦИОНАЛНЕ СЛУЖБЕ ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ 

ЗА 2021. ГОДИНУ 

 

Члан 1. 

 

Утврђује се Финансијски план Националне службе за запошљавање за 2021. 

годину, који се састоји из општег и посебног дела. 

 

I ОПШТИ  ДЕО 

Члан 2. 

 

Општи део финансијског плана чине приходи и примања и расходи и издаци за 

2021. годину, и то: 

 

1. Приходи и примања 

            (у хиљ. динара) 

Економска 
класификација 

П Р И Х О Д И   И   П Р И М А Њ А Износ  

1 2 3 

700000 ТЕКУЋИ ПРИХОДИ   26.182.000 

720000 СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ 15.985.000 

721000 ДОПРИНОСИ ЗА СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ 15.985.000 

721100 Доприноси за социјално осигурање на терет запослених 15.026.000 

721200 Доприноси за социјално осигурање на терет послодавца 320.000 

721300 Доприноси за социјално осигурање лица која обављају 
самосталну делатност и незапослених лица 639.000 

732000 ДОНАЦИЈЕ ОД МЕЂУНАРОДНИХ ОРГАНИЗАЦИЈА  135.686 

733000 ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИХ НИВОА ВЛАСТИ 9.500.000 

73312120 Текући трансфер из Буџетског фонда за професионалну 
рехабилитацију и подстицање запошљавања особа са 
инвалидитетом  550.000 

733165 Текући трансфер од другог нивоа власти - трансфер из 
Министарства финансија 8.050.000 

73316500 Текући трансфер од других нивоа власти у корист 
Националне службе за запошљавање-локалних самоуправа 

900.000 

740000 ДРУГИ  ПРИХОДИ 351.314 

741000 ПРИХОДИ ОД ИМОВИНЕ 4.596 

742000 ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ДОБАРА И УСЛУГА 2.513 

742160 Приходи од закупа од стране тржишних организација у корист 
организација обавезног социјалног осигурања  2.513 



745000 МЕШОВИТИ И НЕОДРЕЂЕНИ ПРИХОДИ  344.205 

745120 Мешовити и неодређени приходи у корист нивоа Републике 

133 

745160 Мешовити и неодређени приходи у корист организација 
обавезног социјалног осиуграња 344.072 

770000 МЕМОРАНДУМСКЕ СТАВКЕ  ЗА РЕФУНДАЦИЈУ РАСХОДА 

10.000 

771000 МЕМОРАНДУМСКЕ СТАВКЕ  ЗА РЕФУНДАЦИЈУ РАСХОДА 

500 

772000 МЕМОРАНДУМСКЕ СТАВКЕ  ЗА РЕФУНДАЦИЈУ РАСХОДА ИЗ 
ПРЕТХОДНЕ ГОДИНЕ 9.500 

780000 ТРАНСФЕРИ ИЗМЕЂУ БУЏЕТСКИХ КОРИСНИКА НА ИСТОМ 
НИВОУ 200.000 

781000 ТРАНСФЕРИ ИЗМЕЂУ БУЏЕТСКИХ КОРИСНИКА НА ИСТОМ 
НИВОУ 200.000 

781300 Трансфери између организација обавезног социјалног 
осигурања 200.000 

781350 Трансфери од организација обавезног социјалног осигурања у 
корист Националне службе за запошљавање 

200.000 

800000 ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ  
1.000 

810000 ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ОСНОВНИХ СРЕДСТАВА 1.000 

811000 ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕПОКРЕТНОСТИ 800 

811100 Примања од продаје непокретности 800 

811165 Примања од продаје непокретности у корист Националне 
службе за запошљавање 800 

812000 ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ПОКРЕТНЕ ИМОВИНЕ 200 

812100 Примања од продаје покретне имовине 200 

812165 Примања од продаје покретних ствари у корист Националне 
службе за запошљавање 200 

900000 ПРИМАЊА ОД ЗАДУЖИВАЊА И ПРОДАЈЕ ФИНАНСИЈСКЕ 
ИМОВИНЕ 2.000 

920000 ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ 2.000 

921000 ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ДОМАЋЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ  

2.000 

921100 Примања од продаје домаћих хартија од вредности,изузев 
акција 200 

921165 Примања од продаје домаћих хартија од вредности,изузев 
акција, у корист Националне службе за запошљавање 

200 

921600 Примања од отплате кредита датих физичким лицима и 
домаћинствима у земљи 700 

921660 Примања од отплате кредита датих домаћинствима у земљи у 
корист организација обавезног социјалног осигурања 

700 

921900 Примања од продаје домаћих акција и осталог капитала 
1.100 

921960 Примања од продаје домаћих акција и осталог капитала у 
корист организација обавезног социјалног осигурања 

1.100 

  УКУПНО ПРИХОДИ И ПРИМАЊА - класе  7, 8 и 9 26.185.000 

 

 



2. Расходи и издаци 

                                                                                                                                 (у хиљ. динара) 

Програм 
Програмска 
активност/ 
Пројекат 

Економска 
класификација 

ОПИС Износ  

0810     

ПОДРШКА СПРОВОЂЕЊУ 
ПОСЛОВА ИЗ НАДЛЕЖНОСТИ 
НАЦИОНАЛНЕ СЛУЖБЕ ЗА 
ЗАПОШЉАВАЊЕ 

5.813.430 

  0001   
АДМИНИСТРАЦИЈА И 
УПРАВЉАЊЕ  

5.813.430 

    410000 Расходи за запослене 2.089.079 

    
411000 Плате, додаци и накнаде запослених 

(зараде) 
1.677.735 

    
412000 Социјални доприноси на терет 

послодавца 
279.344 

    413000 Накнаде у натури 15.000 

    414000 Социјална давања запосленима 52.000 

    415000 Накнаде трошкова за запослене 50.000 

    
416000 Награде запосленима и остали 

посебни расходи 
15.000 

    420000 Коришћење роба и услуга 1.624.554 

    421000 Стални трошкови 816.321 

    422000 Трошкови путовања 32.139 

    423000 Услуге по уговору 513.902 

    424000 Специјализоване услуге 304 

    425000 Текуће поправке и одржавање 120.898 

    426000 Материјал 140.990 

    
440000 Отплата камата и пратећи 

трошкови задуживања 
11 

    441000 Отплата домаћих камата 1 

    444000 Пратећи трошкови задуживања 10 

    460000 Донације, дотације и трансфери 2.500 

    
465000 Остале донације, дотације и 

трансфери 
2.500 

    480000 Остали расходи 805.840 

    
482000 Порези, обавезне таксе, казне и 

пенали 
41.600 

    
483000 Новчане казне и пенали по решењу 

судова 
150.000 

    
485000 Накнада штете за повреде или штету 

нанету од стране државних органа 
614.240 

    510000 Основна средства 1.006.446 

    511000 Зграде и грађевински објекти 76.500 

    512000 Машине и опрема 257.691 

    515000 Нематеријална имовина 672.255 

    620000 Набавка финансијске имовине 285.000 

    621000 Набавка домаће финансијске имовине 285.000 

0811   

  ОСТВАРИВАЊЕ ПРАВА ИЗ 
ОСИГУРАЊА ЗА СЛУЧАЈ 
НЕЗАПОСЛЕНОСТИ И ДРУГИХ 
ПРАВА 

13.479.184 

  0001 
  НАКНАДА ЗА СЛУЧАЈ 

НЕЗАПОСЛЕНОСТИ  
11.182.184 



    471000 
Права из социјалног осигурања 
(организације обавезног социјалног 
осигурања) 

11.182.184 

  0002 
  ПРИВРЕМЕНА НАКНАДА 

ЗАПОСЛЕНИХ СА ТЕРИТОРИЈЕ АП 
КиМ  

2.244.000 

    471000 
Права из социјалног осигурања 
(организације обавезног социјалног 
осигурања) 

2.244.000 

  0003 

  ПОСЕБНА НОВЧАНА НАКНАДА 
ЗАПОСЛЕНИМА КОЈИМА 
НЕДОСТАЈЕ ДО 5 ГОДИНА ДО 
ИСПУЊАВАЊА ПРВОГ УСЛОВА ЗА 
ОСТВАРИВАЊЕ ПРАВА НА 
ПЕНЗИЈУ   

53.000 

    
472000 Накнаде за социјалну заштиту из 

буџета 
53.000 

0803   
  АКТИВНА ПОЛИТИКА 

ЗАПОШЉАВАЊА  
6.892.386 

  
0006 

  ПРОГРАМИ И МЕРЕ АКТИВНЕ 
ПОЛИТИКЕ ЗАПОШЉАВАЊА 

5.200.000 

    471000 Права из социјалног осигурања 5.200.000 

  

0007 

  ПРОГРАМИ И МЕРЕ ЗА 
ПРОФЕСИОНАЛНУ 
РЕХАБИЛИТАЦИЈУ И 
ПОДСТИЦАЊЕ ЗАПОШЉАВАЊА 
ОСОБА СА ИНВАЛИДИТЕТОМ ИЗ 
БУЏЕТСКОГ ФОНДА  

550.000 

    471000 Права из социјалног осигурања 550.000 

  

0008 

  ПРОГРАМИ И МЕРЕ АКТИВНЕ 
ПОЛИТИКЕ ЗАПОШЉАВАЊА ИЗ 
СРЕДСТАВА ЛОКАЛНИХ 
САМОУПРАВА - ОПШТИНА 

900.000 

    471000 Права из социјалног осигурања 900.000 

  
0009 

  ОСТАЛИ ПОДСТИЦАЈИ ЗА 
ЗАПОШЉАВАЊЕ 

106.700 

    471000 Права из социјалног осигурања 106.700 

  4002 
  ПОДРШКА ПРОГРАМУ 

ЗАПОШЉАВАЊА НСЗ (ИПА 2013 ) 
52.796 

    
420000 

Коришћење роба и услуга 14.658 

    422000 Трошкови путовања 156 

    423000 Услуге по уговору 14.400 

    426000 Материјал 102 

    
471000 

Права из социјалног осигурања 38.138 

  4003   ДРУГИ ПРОЈЕКТИ ИЗ ДОНАЦИЈА 82.890 

    420000 Коришћење роба и услуга 82.889 

    421000 Стални трошкови 30 

    422000 Трошкови путовања 27.762 

    423000 Услуге по уговору 49.800 

    426000 Материјал 5.297 

    471000 Права из социјалног осигурања 1 

УКУПНО 26.185.000 

 



II ПОСЕБАН   ДЕО 

Члан 3. 

 

Посебан део финансијског плана чине расходи и издаци утврђени у члану 2. овог 

плана са детаљнијим подацима за специфичне расходе Националне службе за 

запошљавање из групе 471-ПРАВА ИЗ СОЦИЈАЛНОГ ОСИГУРАЊА (ОРГАНИЗАЦИЈЕ 

ОБАВЕЗНОГ СОЦИЈАЛНОГ ОСИГУРАЊА), као и за расходе и издатке који се финансирају 

из средстава донација: 

                                                                                                                      (у хиљ. динара) 

Програм 
Програмска 
активност/ 
Пројекат 

Економска 
класификација 

ОПИС Износ 

0810     

ПОДРШКА СПРОВОЂЕЊУ 
ПОСЛОВА ИЗ НАДЛЕЖНОСТИ 
НАЦИОНАЛНЕ СЛУЖБЕ ЗА 
ЗАПОШЉАВАЊЕ 

5.813.430 

  0001   
АДМИНИСТРАЦИЈА И 
УПРАВЉАЊЕ  

5.813.430 

    410000 Расходи за запослене 2.089.079 

    
411000 Плате, додаци и накнаде запослених 

(зараде) 
1.677.735 

    
412000 Социјални доприноси на терет 

послодавца 
279.344 

    413000 Накнаде у натури 15.000 

    414000 Социјална давања запосленима 52.000 

    415000 Накнаде трошкова за запослене 50.000 

    
416000 Награде запосленима и остали 

посебни расходи 
15.000 

    420000 Коришћење роба и услуга 1.624.554 

    421000 Стални трошкови 816.321 

    422000 Трошкови путовања 32.139 

    423000 Услуге по уговору 513.902 

    424000 Специјализоване услуге 304 

    425000 Текуће поправке и одржавање 120.898 

    426000 Материјал 140.990 

    
440000 Отплата камата и пратећи 

трошкови задуживања 
11 

    441000 Отплата домаћих камата 1 

    444000 Пратећи трошкови задуживања 10 

    460000 Донације, дотације и трансфери 2.500 

    
465000 Остале донације, дотације и 

трансфери 
2.500 

    480000 Остали расходи 805.840 

    
482000 Порези, обавезне таксе, казне и 

пенали 
41.600 

    
483000 Новчане казне и пенали по решењу 

судова 
150.000 

    
485000 Накнада штете за повреде или штету 

нанету од стране државних органа 
614.240 

    510000 Основна средства 1.006.446 

    511000 Зграде и грађевински објекти 76.500 

    512000 Машине и опрема 257.691 

    515000 Нематеријална имовина 672.255 



    620000 Набавка финансијске имовине 285.000 

    621000 Набавка домаће финансијске имовине 285.000 

0811   

  ОСТВАРИВАЊЕ ПРАВА ИЗ 
ОСИГУРАЊА ЗА СЛУЧАЈ 
НЕЗАПОСЛЕНОСТИ И ДРУГИХ 
ПРАВА 

13.479.184 

   0001 
  НАКНАДА ЗА СЛУЧАЈ 

НЕЗАПОСЛЕНОСТИ  
11.182.184 

    471000 
Права из социјалног осигурања 
(организације обавезног 
социјалног осигурања) 

11.182.184 

    471141 Накнада за случај незапослености 7.178.962 

    
471914 Трансфери РФЗО за доприносе за 

осигурање незапослених лица 
1.151.765 

    
471922 Трансфери РФ ПИО осигураника 

запослених за доприносе за 
осигурање незапослених  

2.529.242 

    
471942 Трансфери РФ ПИО осигураника 

самосталних делатности за доприносе 
за осигурање незапослених  

322.215 

   0002 
  ПРИВРЕМЕНА НАКНАДА 

ЗАПОСЛЕНИХ СА ТЕРИТОРИЈЕ АП 
КиМ  

2.244.000 

    471000 
Права из социјалног осигурања 
(организације обавезног 
социјалног осигурања) 

2.244.000 

    471141 Накнада за случај незапослености 1.440.648 

    
471914 Трансфери РФЗО за доприносе за 

осигурање незапослених лица 
231.132 

    
471922 Трансфери РФ ПИО осигураника 

запослених за доприносе за 
осигурање незапослених  

572.220 

   0003 

  ПОСЕБНА НОВЧАНА НАКНАДА 
ЗАПОСЛЕНИМА КОЈИМА 
НЕДОСТАЈЕ ДО 5 ГОДИНА ДО 
ИСПУЊАВАЊА ПРВОГ УСЛОВА ЗА 
ОСТВАРИВАЊЕ ПРАВА НА 
ПЕНЗИЈУ   

53.000 

    
472000 Накнаде за социјалну заштиту из 

буџета 
53.000 

0803   
  АКТИВНА ПОЛИТИКА 

ЗАПОШЉАВАЊА  
6.892.386 

  
0006 

  *ПРОГРАМИ И МЕРЕ АКТИВНЕ 
ПОЛИТИКЕ ЗАПОШЉАВАЊА 

5.200.000 

    471000 Права из социјалног осигурања 5.200.000 

  

0007 

  ПРОГРАМИ И МЕРЕ ЗА 
ПРОФЕСИОНАЛНУ 
РЕХАБИЛИТАЦИЈУ И 
ПОДСТИЦАЊЕ ЗАПОШЉАВАЊА 
ОСОБА СА ИНВАЛИДИТЕТОМ ИЗ 
БУЏЕТСКОГ ФОНДА  

550.000 

    471000 Права из социјалног осигурања 550.000 

  

0008 

  ПРОГРАМИ И МЕРЕ АКТИВНЕ 
ПОЛИТИКЕ ЗАПОШЉАВАЊА ИЗ 
СРЕДСТАВА ЛОКАЛНИХ 
САМОУПРАВА - ОПШТИНА 

900.000 

    471000 Права из социјалног осигурања 900.000 

  0009   ОСТАЛИ ПОДСТИЦАЈИ ЗА 106.700 



ЗАПОШЉАВАЊЕ 

    471000 Права из социјалног осигурања 106.700 

    
471900 Олакшице према члану 45, 45а и  45б 

Закона о доприносима за обавезно 
социјално осигурње 

50.000 

    
471914 Трансфери РФЗО за доприносе за 

осигурање  незапослених лица (за 
олакшице по чл. 45) 

14.500 

    

471922 Трансфери РФ ПИО запослених за 
доприносе за осигурање 
незапослених лица (за олакшице по 
чл. 45) 

33.500 

    
471951 Трансфери НСЗ за доприносе за 

осигурање (за олакшице по чл. 45) 
2.000 

    

471141 Новчана накнада у једнократном 
износу ради самозапошљавања и 
подстицаји за кориснике новчане 
накнаде 

10.200 

    
471299 Здравствени прегледи незапослених 

и процене радне способности 
38.500 

    471299 Остале исплате НСЗ 8.000 

  4002 
  ПОДРШКА ПРОГРАМУ 

ЗАПОШЉАВАЊА НСЗ (ИПА 2013 ) 
52.796 

    420000 Коришћење роба и услуга 14.658 

    422000 Трошкови путовања 156 

    423000 Услуге по уговору 14.400 

    426000 Материјал 102 

    471000 Права из социјалног осигурања 38.138 

  4003   ДРУГИ ПРОЈЕКТИ ИЗ ДОНАЦИЈА 82.890 

    420000 Коришћење роба и услуга 82.889 

    421000 Стални трошкови 30 

    422000 Трошкови путовања 27.762 

    423000 Услуге по уговору 49.800 

    426000 Материјал 5.297 

    471000 Права из социјалног осигурања 1 

УКУПНО 26.185.000 

*Распоред и коришћење ових средстава вршиће се по одлуци Управног одбора Националне службе за запошљавање 

 

 

 

 

Члан 4. 

 

Распоред средстава по овом финансијском плану, врши се у складу са утврђеним 

критеријумима и мерилима Националне службе за запошљавање, донетим одлукама и 

уговорима као и другим актима које донесе Национална служба. 

 

 

 

 

 

 



Члан 5. 

 

Наредбодавац за извршење овог финансијског плана је директор Националне 

службе за запошљавање. Директор Националне службе за запошљавање може извршити 

преусмеравање апропријација одобрених на име расхода и издатака у износу до 10%  

вредности апропријације за расход и издатак чији се износ умањује. 

 

Члан 6. 

 

Овај Финансијски план, по добијању сагласности Народне скупштине Републике 

Србије, објавити у „Службеном гласнику Републике Србије". 

 

 

Број: 0011-40-5/2020 

У Београду, 16.11.2020. 

 

 

УПРАВНИ ОДБОР НАЦИОНАЛНЕ СЛУЖБЕ ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ 

 

 

 

П Р Е Д С Е Д Н И К 

 

Милан Бојовић  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

О Б Р А З Л О Ж Е Њ Е  

 

ФИНАНСИЈСКОГ ПЛАНА  

НАЦИОНАЛНЕ СЛУЖБЕ ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ 

 ЗА 2021. ГОДИНУ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Новембар 2020. године 

 

 



 

1. ПРАВНИ ОСНОВ ЗА ДОНОШЕЊЕ ФИНАНСИЈСКОГ ПЛАНА 

Правни основ за доношење Финансијског плана Националне службе за 
запошљавање (у даљем тексту: Национална служба) дефинисан је: чланом 13. тачка 3. 
Закона о запошљавању и осигурању за случај незапослености („Службени гласник РС”, 
број 36/09, 88/10, 38/15, 113/2017 и 113/17 – др. закон), којим је прописано да Управни 
одбор Националне службе доноси финансијски  план, и чланом 6. став 3. Закона о 
буџетском систему („Службени гласник РС”, број 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 
63/13 (испр.), 108/13, 142/14, 68/15 (др.закон), 103/15, 99/16, 113/17, 95/18, 31/19 и 72/19), 
којим је прописано да финансијски план организације обавезног социјалног осигурања 
доноси надлежни орган организације, у складу са законом и другим прописом, уз 
сагласност Народне скупштине. 

Чланом 38. Закона о буџетском систему утврђено је да су организације обавезног 
социјалног осигурања обавезне да припреме финансијске планове на основу смерница 
утврђених Фискалном стратегијом. Национална служба је Предлог финансијског плана за 
2021. годину израдила на основу нацрта Фискалне стратегије за 2021. годину који је 
Министарство финансија доставило електронском поштом 13. новембра 2020. године и 
инструкција које је Министарство финансија доставило електронском поштом 14. новембра 
2020. године. 

 Чланом 43. Закона о буџетском систему утврђено је да на финансијски план 
организације обавезног социјалног осигурања сагласност даје Народна скупштина 
Републике Србије. 
 

2. ПРАВНИ ОСНОВ ЗА ПЛАНИРАЊЕ ПОЈЕДИНАЧНИХ ПРИХОДА И ПРИМАЊА  

Правни основ за планирање прихода и примања утврђен је чланом 19. Закона о 
запошљавању и осигурању за случај незапослености којим је прописано да приходе 
Националне службе чине средства:  

- доприноса за обавезно осигурање за случај незапослености;  
- из буџета Републике Србије;  
- остварена улагањем капитала;  
- домаћих и иностраних кредита, у складу са законом;  
- поклона, донација и легата и  
- друга средства остварена у складу са законом. 
У Финансијском плану Националне службе за 2021. годину планирани су следећи 

приходи и примања: приходи од доприноса за обавезно осигурање за случај 
незапослености, донације од међународних организација, трансфери из буџета Републике 
Србије и то трансфер из Министарства финансија и трансфер из Буџетског фонда за 
професионалну рехабилитацију и подстицање запошљавања особа са инвалидитетом, 
трансфери од других нивоа власти – локалних самоуправа, други приходи, меморандумске 
ставке, трансфери између организација обавезног социјалног осигурања, примања од 
продаје нефинансијске имовине и примања од задуживања и продаје финансијске 
имовине. 

 
2.1. Допринос за обавезно осигурање за случај незапослености 

Правни основ за планирање доприноса за обавезно осигурање за случај 

незапослености утврђен је већ наведеним чланом 19. Закона о запошљавању и осигурању 

за случај незапослености, као и чланом 16. Закона о буџетском систему.  

Стопа доприноса за осигурање за случај незапослености утврђена је чланом 44. 
Закона о доприносима за обавезно социјално осигурање („Службени гласник РС”, број 
84/04, 61/05, 62/06, 5/09, 52/11, 101/11, 47/13, 108/13, 57/14, 68/14-др. Закон, 112/15, 5/16, 



7/17, 113/17, 7/18, 95/18, 86/19 и 5/20) у висини од 0,75 %, док је основица доприноса 
уређена  чл. 13. – 35. истог закона. 

 
2.2. Трансфер из буџета са раздела Министарства финансија 
 
Трансфер из буџета са раздела Министарства финансија Национална служба 

остварује у складу са чланом 19. Закона о запошљавању и осигурању за случај 
незапослености као подршку за измирење дела обавеза за Накнаду за случај 
незапослености и дела обавеза за Привремену накнаду за КиМ, у складу са Закључком 
Владе од 17. јула 2003. године, којим је дефинисано ово право и другим закључцима 
којима су вршене измене или усаглашавање висине ових примања. У 2021. години део 
средстава из овог трансфера Национална служба ће користити за исплату програма „Моја 
прва плата“ који се спроводи у складу са Уредбом Владе Републике Србије о Програму 
подстицања запошљавања младих „Моја прва плата“ („Сл. Гласник бр. 107/20). 

2.3. Трансфер из Буџетског фонда за професионалну рехабилитацију и 

подстицање запошљавања особа са инвалидитетом 

У складу са Законом о професионалној рехабилитацији и запошљавању особа са 

инвалидитетом („Службени гласник РС”, број 36/09 и 32/13) Влада је донела одлуку о 

оснивању Буџетског фонда за професионалну рехабилитацију и подстицање 

запошљавања особа са инвалидитетом („Службени гласник РС”, број 36/10). Део 

средстава Буџетског фонда трансферише се Националној служби за реализацију 

професионалне рехабилитације, мера активне политике запошљавања за особе са 

инвалидитетом, субвенције зарада особа са инвалидитетом без радног искуства које 

послодавац запосли на неодређено време и друго. 

 
 2.4. Трансфери од других нивоа власти – локалних самоуправа 

Трансфере од локалних самоуправа Национална служба остварује у складу са чл. 

60 Закона о запошљавању и осигурању за случај незапослености, према коме јединица 

локалне самоуправе у оквиру локалног акционог плана запошљавања (ЛАПЗ) обезбеђује 

више од половине средстава потребних за финансирање одређеног програма или мере 

активне политике запошљавања.  

У складу са потребама локалног тржишта рада, јединице локалних самоуправа могу 

креирати нове програме или мере активне политике запошљавања, уврстити их у ЛАПЗ и у 

целости финансирати из средстава буџета локалне самоуправе, чиме доприносе 

одрживом развоју на локалном нивоу кроз повећање запошљавања, унапређење 

квалитета радне снаге, подизање нивоа конкурентности и запошљивости незапослених 

лица. За ове мере локалне самоуправе трансферишу средства Националној служби која 

пружа стручну и техничку подршку у реализацији програма и мера активне политике 

запошљавања које се финансирају из ових средстава. 

 

2.5. Донације од међународних организација 

  
Донације од међународних организација чине приходи које Национална служба 

остварује по основу учешћа у реализацији међународних пројеката на основу потписаних 
споразума и уговора.  

 



 
2.6. Други приходи 

 
Друге приходе чине приходи које Национална служба остварује по основу давања у 

закуп простора са којим располаже, приходи од продаје добара и услуга, мешовити и 
неодређени приходи који обухватају приходе од повраћаја за новчане накнаде, приходе од 
принудне наплате, приходе од наплате штете по основу осигурања и сл. 

 
2.7. Меморандумске ставке за рефундацију расхода 

 
У оквиру меморандумских ставки за рефундацију расхода евидентирају се приходи 

по основу рефундација Републичког фонда за здравствено осигурање за боловање преко 
30 дана и рефундација накнаде зарада за време породиљског одсуства, одсуства са рада 
ради неге детета и одсуства са рада ради посебне неге детета. 

 
2.8. Трансфери  између буџетских корисника на истом нивоу  

 
 На овој позицији евидентирају се трансфери од организација обавезног социјалног 
осигурања у корист Националне службе, као и допринос за случај незапослености који 
плаћа Национална служба по члану 45, 45a и 45б Закона о доприносима за обавезно 
социјално осигурање. 

 
2.9. Примања од продаје нефинансијске имовине односе се на примања остварена 

продајом основних средстава. 
 
2.10. Примања од задуживања и продаје финансијске имовине односе се на 

примања од отплате стамбених кредита, отплате за продате друштвене станове у 
претходним годинама, као и на примања од продаје домаћих акција и осталог капитала. 
 

3. ОСНОВНИ ПЛАНСКИ И ОБРАЧУНСКИ ЕЛЕМЕНТИ КОЈИ СУ КОРИШЋЕНИ ЗА ИЗРАДУ 

ФИНАНСИЈСКОГ ПЛАНА 

При изради Финансијског плана коришћени су параметри у складу са инпутима утврђених 

Фискалном стратегијом за 2021. годину са пројекцијама за 2022. и 2023. годину: 

 укупно планирани приходи и примања износе 26.185.000 хиљада динара, при чему 

је 25.900.000 хиљада динара у оквиру лимита утврђеног Фискалном стратегијом за 

2021. годину, и 285.000 хиљада динара  преко утврђеног лимита за конверзије 

потраживања Националне службе по основу неплаћених доприноса за случај 

незапослености у трајни улог у основном капиталу дужника, у складу са сугестијом 

Министарства финансија  

 доприноси за социјално осигурање износе 15.985.000 хиљада динара (15.700.000 

хиљада динара у оквиру лимита + 285.000 хиљада динара  за конверзије) 

 укупно планирани расходи и издаци износе 26.185.000 хиљада динара (25.900.000 

хиљада динара у оквиру лимита + 285.000 хиљада динара преко лимита за 

конверзије) 

 Пројектована инфлација за 2021. годину, годишњи просек 2,0% 

 Реални раст БДП за 2021. годину 6,0% 

 БДП по текућим тржишним ценама за 2021. годину се процењује на 5.997,7 млрд. 

дин 

 Пројектована инфлација за 2022. годину 2,2%, а за 2023. годину 3,0% 

 Реални раст БДП за 2022. годину 4%, колико износи и за 2023. годину  



 БДП у млрд. динара за 2022. годину износи 6.408,1, а за 2023. годину 6.871,3 

 Укупни приходи и примања и расходи и издаци у млрд. динара у 2022. години 

износе 27,1, а у 2023. години 29,1. 

 

4. ОСНОВНИ ПОДАЦИ О НАЦИОНАЛНОЈ СЛУЖБИ ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ 

ОРГАНИЗАЦИЈИ ОБАВЕЗНОГ СОЦИЈАЛНОГ ОСИГУРАЊА (ОРГАНИЗАЦИОНА 

СТРУКТУРА, ЗАПОСЛЕНИ, ИМОВИНА) 

Национална служба је основана Законом о запошљавању и осигурању за случај 
незапослености („Службени Гласник РС”, број 71/03 и 84/04 – др. закон), и као правни 
следбеник Републичког завода за тржиште рада, уписана је 16. марта 2004. године у 
судски регистар надлежног суда. Као институција која се бави пословима запошљавања 
постоји преко 90 година.  

Национална служба дефинисана је као правно лице са статусом организације за 
обавезно социјално осигурање која обавља послове запошљавања, осигурања за случај 
незапослености, остваривања права из осигурања за случај незапослености и других 
права у складу са законом, вођења евиденција у области запошљавања као и стручно-
организационе, управне, економско-финансијске и друге опште послове у области 
запошљавања и осигурања за случај незапослености. 

Унутрашња организација Националне службе уређена је Правилником о 
организацији и систематизацији послова у Националној служби. Правилником су 
образоване основне организационе јединице: 

1. Дирекција  
    1.1.  радна јединица у Београду 
2. Покрајинске службе за запошљавање и 
3. филијале. 

Дирекција и покрајинске службе су образоване на функционалном принципу, а филијале 
на територијалном принципу. Образоване су 34 филијале које се састоје од служби,  
испостава и канцеларија.  

Послове из делокруга рада Националне службе обавља 1.653 запослених на 
неодређено време (преко 70% са високом и вишом стручном спремом), у око 190 објеката 
широм Републике Србије.  

Финансијско пословање одвија се преко подрачуна, који су отворени за дирекцију, 2 
покрајинске службе и 34 филијале, а у складу са Правилником о начину утврђивања и 
евидентирања корисника јавних средстава и о условима и начину за отварање и укидање 
подрачуна код Управе за трезор („Службени гласник РС“, број 113/13, 8/14 и 24/16). 
 

5.  ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПО ВРСТАМА ПРИХОДА И ПРИМАЊА 

У оквиру Општег дела финансијског плана Националне службе за 2021. годину, 
планирани приходи и примања (класе 7,8 и 9) износе укупно 26.185.000 хиљада динара. 

 
 
 
 
 
700000 ТЕКУЋИ  ПРИХОДИ 

 
Текуће приходе Националне службе у износу од 26.182.000 хиљада динара  чине: 

приходи од социјалних доприноса у износу од 15.985.000 хиљада динара; донације од 
међународних организација 135.686 хиљада динара, трансфери од других нивоа власти у 
износу од 9.500.000 хиљада динара, други приходи у износу од 351.314 хиљада динара, 



меморандумске ставке за рефундацију расхода у износу од 10.000 хиљада динара и 
трансфери између организација обавезног социјалног осигурања 200.000 хиљада динара. 

 
720000 СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ   
 
Приход од доприноса за осигурање од незапослености планиран је у износу од 

15.985.000 хиљада динара. 
Структура планираних прихода од доприноса за социјално осигурање је следећа: 

 721100 - доприноси за социјално осигурање на терет запослених у износу од  
15.026.000 хиљада динара; 

 721200 - доприноси за социјално осигурање на терет послодаваца у износу од 
320.000 хиљада динара; 

 721300 - доприноси за социјално осигурање лица која обављају самосталну 
делатност и незапослених у износу од 639.000 хиљада динара. 

 
 
732000  ДОНАЦИЈЕ ОД МЕЂУНАРОДНИХ ОРГАНИЗАЦИЈА 

 
На овој позицији планирано је 135.686 хиљада динара за реализацију пројеката који 

се из средстава донација реализују преко Националне службе. У оквиру ове позиције 
предвиђени су процењени преостали приходи из ове године који ће бити пренети у 
наредну годину, као и процењени приходи који ће се остварити у току 2021. године. 

Детаљнији подаци о пројектима из донација који ће се реализовати у наредној 
години дати су у поглављу 6. ПРОГРАМСКЕ ИНФОРМАЦИЈЕ. 

 
733000 ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИХ НИВОА ВЛАСТИ 
 
На овој позицији укупно су планирана средства у износу од 9.500.000 хиљада динара и 

то: 
- 73312120 Трансфер из Буџетског фонда за професионалну рехабилитацију и 

подстицање запошљавања особа са инвалидитетом у износу од 550.000 
хиљада динара користиће се за финансирање професионалне рехабилитације, 
процене радне способности, мера активне политике запошљавања за особе са 
инвалидитетом, субвенције за запошљавање особа са инвалидитетом и др. у 
складу са Законом. Распоред и коришћење ових средстава врши се по посебном 
акту Владе. 

- 733165 Трансфер из Министарства финансија планиран је у укупном износу од 
8.050.000 хиљада динара. Средства овог трансфера у износу од 6.048.760 
хиљада динара се користе за исплату дела Привремене накнаде запослених са 
територије АП КиМ и дела Накнаде за случај незапослености, средства у износу 
од 2.000.000 хиљада динара за исплату програма „Моја прва плата“, а 
средства у износу од 1.240 хиљада динара се односе на трансфер по основу 
пореских олакшица у складу са Законом о доприносима за обавезно социјално 
осигурање. 

- 73316500 Текући трансфер од других нивоа власти – локалних самоуправа 
планиран је у износу од 900.000 хиљада динара, намењен је за исплату 
програма и мера активне политике запошљавања за које средства обезбеђују 
локалне самоуправе за реализацију програма и мера по ЛАПЗ споразумима.   

 
 
 
740000 ДРУГИ ПРИХОДИ, планирани су у износу од 351.314 хиљада динара, а у 

оквиру истих: 



 741000  ПРИХОДИ ОД  ИМОВИНЕ – 4.596 хиљада динара и исти се односе на 
остварене приходе од камата на повраћаје средстава Националној служби по 
разним основама (повраћаји новчаних накнада, повраћаји активних мера...); 

 742000 ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ДОБАРА И УСЛУГА у укупном износу од 2.513 
хиљада динара који се односе на приходе од закупа од стране тржишних 
организација у корист организација обавезног социјалног осигурања, приходе 
организација обавезног социјалног осигурања од споредне продаје добара и услуга 
које врше државне нетржишне јединице; 

 745000 МЕШОВИТИ И НЕОДРЕЂЕНИ ПРИХОДИ који обухватају приходе од 
повраћаја новчаних накнада, приходе од повраћаја за активне мере запошљавања, 
приходе од принудне наплате, приходе од наплате штете по основу осигурања и 
слично, у износу од 344.205 хиљада динара. 
 
770000 МЕМОРАНДУМСКЕ СТАВКЕ ЗА РЕФУНДАЦИЈУ РАСХОДА, планиране су у 

износу од 10.000 хиљада динара и обухватају приходе остварене по основу рефундација 
боловања преко 30 дана и рефундацију накнаде зарада за време породиљског одсуства, 
одсуства са рада ради неге детета и одсуства са рада ради посебне неге детета и слично. 
Планирани износ обухвата део рефундације који се односи на текућу годину и део за 
рефундацију расхода из претходне године. 

 
780000 ТРАНСФЕРИ ИЗМЕЂУ БУЏЕТСКИХ КОРИСНИКА НА ИСТОМ НИВОУ 

планирани су у износу од 200.000 хиљада динара, обухватају трансфере од организација 
обавезног социјалног осигурања у корист Националне службе и допринос за случај 
незапослености који плаћа Национална служба по члану 45. Закона о доприносима за 
обавезно социјално осигурање. 

 
800000 ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ износе 1.000 

хиљада динара и односе се на примања која се очекују по основу продаје основних 
средстава (аутомобили и сл.). 

 
900000 ПРИМАЊА ОД ЗАДУЖИВАЊА И ПРОДАЈЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ 

износе 2.000 хиљада динара и односе се на очекивана примања од отплате стамбених 
кредита и примања од продаје домаћих акција и осталог капитала. 

 
 

6. ПРОГРАМСКЕ ИНФОРМАЦИЈЕ  

Национална служба је Финансијски план за 2021. годину припремила у складу са 

утврђеном програмском структуром расхода и издатака за општи и посебни део 

финансијског плана Националне службе са дефинисаним програмским информацијама, 

циљевима и показатељима учинка за програме и програмске активности, тј. пројекте 

унутар њих. 

Укупно планирани расходи и издаци утврђени су у износу од 26.185.000 хиљада динара. 

Програмском структуром расхода и издатака Националне службе утврђена су три 

програма: 

I. ПРОГРАМ: 0810 - ПОДРШКА СПРОВОЂЕЊУ ПОСЛОВА ИЗ НАДЛЕЖНОСТИ 

НАЦИОНАЛНЕ СЛУЖБЕ ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ са укупно планираним расходима и 

издацима у износу од 5.813.430 хиљада динара; 



II. ПРОГРАМ: 0811 - ОСТВАРИВАЊЕ ПРАВА ИЗ ОСИГУРАЊА ЗА СЛУЧАЈ 

НЕЗАПОСЛЕНОСТИ И ДРУГИХ ПРАВА са укупно планираним расходима и 

издацима у износу од 13.479.184 хиљада динара; 

III. ПРОГРАМ: 0803 - АКТИВНА ПОЛИТИКА ЗАПОШЉАВАЊА са укупно планираним 

расходима и издацима у износу од 6.892.386 хиљада динара; 

 

ПРОГРАМ: 0810 -ПОДРШКА СПРОВОЂЕЊУ ПОСЛОВА ИЗ НАДЛЕЖНОСТИ 

НАЦИОНАЛНЕ СЛУЖБЕ ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ 

Опис: У оквиру програма „Подршка спровођењу послова из надлежности Националне 

службе за запошљавање“ реализују се активности и послови који обезбеђују несметано 

функционисање Националне службе за запошљавање у свим сегментима пословања у 

циљу одржања пружања  услуга корисницима на задовољавајућем нивоу. 

Одговорно лице: Зоран Мартиновић, директор Националне службе за запошљавање 

Циљ 1 
Унапређење ефикасности пословања и одржање квалитета пружања услуга 
Националне службе за запошљавање на задовољавајућем нивоу 

Индикатор 1.1. 

Назив: Проценат 
анкетираних 
незапослених и 
послодаваца који су 
задовољни услугама 
које нуди НСЗ  

Једин. 
Мере 

 
% 

Базна 
год. 

 
2020. 

Базна 
вред. 

 
75% 

2021. 
 
 

75% 

2022. 
 
 

75% 

2023. 
 
 

75% 

 

Списак програмских активности везаних за програм: ПА 0001 -АДМИНИСТРАЦИЈА 

И УПРАВЉАЊЕ   

 

Програмска активност:ПА 0001 - АДМИНИСТРАЦИЈА И УПРАВЉАЊЕ   

Правни основ: Закон о буџетском систему, Закон о раду, Закон о јавним набавкама, Закон 

о доприносима за обавезно социјално осигурање, Закон о пореском поступку и пореској 

администрацији, Закон о парничном поступку, Закон о извршењу и обезбеђењу. 

Опис: У оквиру Програмске активности спроводе се процеси и поступци планирања и 

извршења прихода и примања и расхода и издатака Националне службе за запошљавање 

утврђених Финансијским планом, припреме Плана набавки, спровођења поступка јавних 

набавки и праћење реализације истих, управљања људским и материјалним ресурсима, 

управљања информационим и системом квалитета, информисања јавности, међународне 

сарадње и управљање пројектима, анализе тржишта рада, интерне ревизије и 

успостављања финансијског управљања и контроле, израда интерних процедура и 

активности са задатком да се обезбеди пословање у складу са прописима, унутрашњим 

актима и уговорима, реалност и интегритет финансијских и пословних извештаја, као и 

економично, ефикасно и сврсисходно коришћење буџетских средстава. Програмска 

активност омогућава правну, финансијску и стручну подршку приликом планирања и 

реализације свих активности Националне службе утврђених прописима 

Одговорно лице: Зоран Мартиновић, директор Националне службе за запошљавање 



 

Образложење за расходе и издатке везане за програмску активност ПА 0001 

АДМИНИСТРАЦИЈА И УПРАВЉАЊЕ  

Укупно планирана средства за ову програмску активност износе 5.813.430 хиљада динара, 

а у оквиру тога по категоријама и позицијама како следи: 

410000 Расходи за запослене - Ови расходи планирани су у укупном износу од 2.089.079 

хиљада динара као: плате, додаци и накнаде запослених, социјални доприноси на терет 

послодавца, накнаде у натури, социјална давања запосленима, накнаде трошкова за 

запослене и награде запосленима и остали посебни расходи.  

411000 Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) – Маса плата, односно 

зарада планирана је у складу са Законом о буџетском систему, Законом о начину 

одређивања максималног броја запослених у јавном сектору, на основу постојећег броја 

запослених уз предвиђено увећање за 3,5%. За плате, додатке и накнаде запослених, за 

наредну годину, плaнирана су средства у износу од 1.677.735 хиљада динара.  

412000 Социјални доприноси на терет послодавца – планирани су  на основу 

постојећег броја запослених уз предвиђено увећање за 3,5%, у износу од  279.344 хиљада 

динара. 

413000 Накнаде у натури - планиране су у износу од 15.000 хиљада динара и 

њима се  обезбеђују средства за превоз запослених у натуралном облику (карте за 

превоз), и друге исплате у складу са прописима. 

414000 Социјална давања запосленима планирана су у износу од 52.000 хиљада 

динара. Овим средствима се подмирују исплате накнада за време одсуствовања с посла 

(боловање преко 30 дана, инвалиди II степена, отпремнине приликом одласка у пензију, 

отпремнине за запослене у случају отпуштања са посла, помоћ у медицинском лечењу  и 

друге исплате у складу са прописима).  

415000 Накнаде трошкова за запослене - планиране су у износу од 50.000 

хиљада динара и односе се на накнаду трошкова превоза запослених на посао и са посла, 

који се исплаћују у готовом. 

416000 Награде запосленима и остали посебни расходи  планирани су у износу 

од 15.000 хиљада динара, а обрачун и исплата вршиће се у складу са одредбама Закона о 

буџету РС за 2021. годину. 

420000 Коришћење роба и услуга су планирани у износу од 1.624.554 хиљада 

динара. Ови расходи односе се на трошкове неопходне за редован рад Националне 

службе у Дирекцији, две Покрајинске службе и 34 филијале, а обухватају сталне трошкове, 

трошкове путовања, уговорне обавезе, специјализоване услуге, текуће поправке и 

одржавања и материјал. Њихова реализација се врши у складу са одредбама Закона о 

буџетском систему, Закона о јавним набавкама, Уредбе о критеријумима за утврђивање 

природе расхода и условима и начину прибављања сагласности за закључивање 

одређених уговора који, због природе расхода, захтевају плаћање у више година и другим 

законским прописима. Планирање ових расхода вршено је на основу сагледавања реалних 

потреба на нивоу целе Националне службе са аспекта неопходних количина, односно 

обима на годишњем нивоу, ради несметаног функционисања система и обављања 

основних делатности Националне службе, а планирани износи по позицијама  су: 



421000 Стални трошкови планирани су у износу од 816.321 хиљада динара. 

Средства ове апропријације намењена су за измирење: трошкова платног промета и 

банкарске услуге, енергетске услуге - електрична енергија, природни гас, дрво, лож уље, 

централно грејање, комуналне услуге - водовод и канализација, дератизација, 

димничарске услуге, одвоз смећа, услуге чишћења, услуге обезбеђења. Овим средствима 

је предвиђено и измиривање обавеза за услуге комуникација као што су фиксна и мобилна 

телефонија, интернет, услуге поште и доставе, као и трошкова осигурања имовине и лица, 

трошкова закупа имовине и опреме као и за остале сталне трошкове. 

422000 Трошкови путовања - планирани су у укупном износу од 32.139 хиљада 

динара који су неопходни с обзиром на територијалну разуђеност филијала и служби 

Националне службе, потребе службених обилазака послодаваца и корисника средстава 

Националне службе, одржавања добре међународне сарадње и обављања редовних 

активности. На овој позицији планирана су и средства потребна за спровођење активности 

у вези стручног усавршавања и оспособљавања запослених.  

423000 Услуге по уговору  планиране су у износу од 513.902 хиљада динара и 

намењене су за административне услуге (услуге превођења и сл.), компјутерске услуге 

(услуге одржавања апликативних и системских софтвера, и сл.), услуге образовања и 

усавршавања запослених (едукације, саветовања, стручни испити), услуге информисања 

(штампање публикације „Послови“, штампање информативног материјала и брошура, 

оглашавање тендера и огласа, и сл). Поред наведених, планирана су средства и за 

трошкове репрезентације, стручне услуге (накнаде члановима Управног одбора, правне и 

друге стручне услуге) као и за остале опште услуге. 

424000 Специјализоване услуге - планиране су у износу од 304 хиљада динара, а 

односе се на услуге очувања животне средине, геодетске услуге и остале специјализоване 

услуге. 

425000 Текуће поправке и одржавање планирани су у износу од 120.898 хиљада 

динара који ће бити потребни за одржавање око 190 грађевинских објеката којима 

Национална служба располаже, као и за одржавање возила, рачунарске и остале опреме, 

у сврху одржавања објеката и опреме у функционално добром стању.  

426000 Материјал - планирана су  средства у износу од 140.990 хиљада динара 

која ће се користити за набавку административног материјала (канцеларијски материјал, 

ситан инвентар), материјала за образовање и усавршавање запослених (стручна 

литература, претплата на стручне часописе), материјала за саобраћај (гориво, мазиво, 

ауто гуме), материјал за одржавање хигијене (производи за чишћење, хигијенски 

производи) и за материјал за посебне намене (алати, резерни делови и сл.), неопходних 

за редован рад Националне службе.  

 

440000 Отплата камата и пратећи трошкови задуживања на овој категорији 

расхода планирано је 11 хиљада динара, а односе се на: 

441000 Отплату домаћих камата у износу од 1 хиљада динара и  

444000 Пратећи трошкови задуживања (курсне разлике и сл.) – у износу од 10 

хиљада динара. 

 

 

460000 Донације, дотације и трансфери  

 

465000 Остале донације, дотације и трансфери на овој категорији расхода 

планирано је 2.500 хиљада динара, а односе се на обавезу Националне службе у 



финансирању запошљавања особа са инвалидитетом у складу са Законом о 

професионалној рехабилитацији особа са инвалидитетом. 

  

480000 Остали расходи - Остали расходи планирани су у укупном износу од 805.840 

хиљада динара. Овим средствима обезбеђује се измиривање разних видова пореза, 

обавезних такси, казни, пенала, накнаде штете и сл. 

 

482 – Порези, обавезне таксе и пенали планирани су у износу од 41.600 хиљада 

динара и односе се на порез на имовину, судске таксе, судске трошкове и сл. 

483 – Новчане казне и пенали по решењу судова планирани су у износу од 

150.000 хиљада динара. 

485 – Накнаде штете за повреде или штету нанету од стране државних органа 

планирани су у износу од 614.240 хиљада динара. Највећи део наведених средстава 

планиран је за исплате по пресудама за мање исплаћене новчане накнаде у ранијим 

годинама, као и за исплате по основу извршних судских решења која се наплаћују 

принудним путем. 

 

 

510000 Основна средства планирана су у укупном износу од 1.006.446 хиљада динара, а 

планирани износи по позицијама су: 

 

- 511000 – Зграде и грађевински објекти планирана средства на овој позицији 

износе 76.500 хиљада динара. На овој позицији планирана су средства за куповину 

грађевинских објеката на локацијама за које је оцењено да је сврсисходно, изградњу и 

капитално одржавање зграда и објеката, надзор над извођењем грађевинских радова на 

капиталном одржавању, пројектантске услуге и сл.  

- 512000 – Машине и опрема - средствима у износу од 257.691 хиљада динара 

предвиђена је набавка неопходне административне опреме – канцеларијске опреме, 

опреме за видео надзор и противпровални дојавни систем, опреме за противпожарно 

обезбеђење пословног простора и друге опреме неопходне за редовно функционисање 

Националне службе. На овој позицији су планирана и средства за набавку одговарајуће 

рачунарске опреме неопходне за несметано функционисање информационог система 

Националне службе.  

- 515000 – Нематеријална имовина - планирана средства на овој позицији износе 

672.255 хиљада динара и намењена су за набавке обавезних лиценци неопходних за 

несметан рад програмских апликација које се користе у свакодневном раду запослених у 

Националној служби, а које се односе на евиденције у области запошљавања, 

финансијско-рачуноводствене евиденције и сл. На овој позицији су планирана и средства 

за софтверска решења за опоравак од сајбер напада, евиденцију и контролу приступа 

рачунарске мреже и опреме, платформе за класификацију података и аутоматизацију 

послова одржавања као и других софтвера неопходних за унапређење рада Националне 

службе и квалитетнијег пружања услуга.  

 
620000  Набавка финансијске имовине планирана је кроз позицију  621 – Набавка 
домаће финансијске имовине у износу од 285.000 хиљада динара у складу са 
препорукама дефинисаним Закључцима Владе Републике Србије којима је усвојен:  



- Програм финансијске консолидације привредних друштава Одбрамбене 
индустрије  Србије са већинским државним /друштвеним капиталом,  

- Програм финансијске консолидације субјеката приватизације, у складу са 
Законом о приватизацији, и 

- Програм финансијске консолидације привредних субјеката у стечају, у 
складу са Законом о стечају, 

којима се препоручује Управном одбору Националне службе за запошљавање да донесе 
одлуку о конверзији потраживања по основу неплаћених доприноса за осигурање за случај 
незапослености у основни капитал. 
 

ПРОГРАМ: 0811 ОСТВАРИВАЊЕ ПРАВА ИЗ ОСИГУРАЊА ЗА СЛУЧАЈ 

НЕЗАПОСЛЕНОСТИ И ДРУГИХ ПРАВА 

Опис: Програм обезбеђује примену прописа у области осигурања за случај 

незапослености и других прописа у циљу обезбеђивања социјалне сигурности, правне 

заштите и остваривања утврђених права корисника.    

Одговорно лице: Зоран Мартиновић, директор Националне службе за запошљавање 

Списак програмских активности везаних за програм: 

- ПА 0001 НАКНАДА ЗА СЛУЧАЈ НЕЗАПОСЛЕНОСТИ 
- ПА 0002 ПРИВРЕМЕНА НАКНАДА ЗАПОСЛЕНИХ СА ТЕРИТОРИЈЕ АП КиМ 
- ПА0003 ПОСЕБНА НОВЧАНА НАКНАДА ЗАПОСЛЕНИМА КОЈИМА НЕДОСТАЈЕ ДО 

5 ГОДИНА ДО ИСПУЊАВАЊА ПРВОГ УСЛОВА ЗА ОСТВАРИВАЊЕ ПРАВА НА 

ПЕНЗИЈУ 

 

Програмска активност: ПА 0001 - НАКНАДА ЗА СЛУЧАЈ НЕЗАПОСЛЕНОСТИ 

Правни основ: Закон о запошљавању и осигурању за случај незапослености 

Опис: Кроз ову програмску активност обезбеђује се остваривање права незапослених 
лица по основу осигурања за случај незапослености, и то: 

- Право на новчану накнаду 
- Право на здравствено осигурање 
- Право на пензијско и инвалидско осигурање. 

Осигурање за случај незапослености је део система обавезног социјалног осигурања 
грађана којим се обезбеђују права за случај незапослености на начелима обавезности, 
узајамности и солидарности. 
Законом је дефинисан начин остваривања права на новчану накнаду, утврђивање висине 

новчане накнаде, као и трајање права на новчану накнаду, а средства за остваривање 

овог права обезбеђују се из доприноса за обавезно осигурање за случај незапослености и 

других средстава у складу са законом.    

Одговорно лице: Александар Богдановић, директор Сектора за осигурање за случај 

незапослености и правне послове 

Образложење за расходе и издатке везане за програмску активност ПА 0001 – 

НАКНАДА ЗА СЛУЧАЈ НЕЗАПОСЛЕНОСТИ:  

Укупно планирана средства за ову програмску активност износе 11.182.184 хиљада. У 

оквиру укупно планираног износа нето новчана накнада износи 7.178.962 хиљада динара, 



трансфери Републичком фонду за здравствено осигурање износе 1.151.765 хиљада 

динара, трансфери Републичком фонду ПИО запослених износе 2.529.242 хиљада 

динара, док трансфери Републичком фонду ПИО самосталних делатности износе 322.215 

милиона динара. Средства су планирана за исплату 12 накнада у току 2021. године, за 

период децембар 2020. - новембар 2021., за око 37.700 корисника новчане накнаде. 

Средства за исплату новчане накнаде за месец децембар 2020. године, која доспева на 

плаћање у јануару 2022. године, биће обухваћена финансијским планом за 2022. годину. 

 

Програмска активност: ПА 0002 - ПРИВРЕМЕНА НАКНАДА ЗАПОСЛЕНИХ СА 

ТЕРИТОРИЈЕ АП КиМ  

Правни основ:  
Закључак Владе РС, Број. 02-4586/2003-001 од 17. јула 2003. године 
Закључак Владе бр.120-335/2007-012 од 27.12.2007. године 
Закључак Владе РС 05 Број:120-6051/2010 од 26.08.2010. године 

 
Опис: Кроз ову програмску активност обезбеђује се остваривање права лица са подручја 
АП КиМ у складу са Закључком Владе РС од 17. јула 2003. године којим је прихваћена 
Информација у погледу статуса одређених органа, организација и служби са подручја АП 
КиМ припремљена од стране Радне групе за разматрање питања везаних за статус 
одређених органа, организација и служби са подручја АП КиМ. У циљу решавања питања 
делимичног социјалног збрињавања лица која су на дан 9. јуна 1999. године била у радном 
односу у друштвеним организацијама и друштвеним предузећима на подручју АП КиМ, 
између осталог, Информацијом је од стране Радне групе предложено исплаћивање 
Привремене накнаде (услови за остваривање права на привремену накнаду, висина 
привремене накнаде и почетак исплате по основу овог права). Право на исплату 
привремене накнаде престаје када корисник права заснује радни однос или оствари 
приход по основу рада и имовине. На привремену накнаду плаћају се доприноси за 
пензијско и инвалидско и здравствено осигурање.   
 
Одговорно лице: Александар Богдановић, директор Сектора за осигурање за случај 

незапослености и правне послове 

 

Образложење за расходе и издатке везане за програмску активност ПА 0002 – 

ПРИВРЕМЕНА НАКНАДА ЗАПОСЛЕНИХ СА ТЕРИТОРИЈЕ АП КиМ: 

 

Средства за ову програмску активност планирана су у укупном износу од 2.244.000. Од 

укупно планираног износа за нето новчану накнаду планира се 1.440.648 хиљада динара, 

трансфери Републичком фонду за здравствено осигурање износе 231.132 хиљада динара, 

док трансфери Републичком фонду ПИО запослених износе 572.220 хиљада динара. 

Средства су планирана за 12 исплата за период децембар 2020. - новембар 2021., за око 

12.300 корисника од којих је око 6.200 корисника који живе на територији АП Косово и 

Метохија. Средства за исплату новчане накнаде за месец децембар 2021. године, која 

доспева на плаћање у јануару 2022. године биће обухваћена финансијским планом за 

2022. годину. 

 



Програмска активност: ПА 0003 - ПОСЕБНА НОВЧАНА НАКНАДА ЗАПОСЛЕНИМА 

КОЈИМА НЕДОСТАЈЕ ДО 5 ГОДИНА ДО ИСПУЊАВАЊА ПРВОГ УСЛОВА ЗА 

ОСТВАРИВАЊЕ ПРАВА НА ПЕНЗИЈУ   

Правни основ: Одлука о утврђивању Програма за решавање вишка запослених у процесу 
рационализације, реструктуирања и припреме за приватизацију 
 
Опис: Кроз ову програмску активност обезбеђује се остваривање права на исплату 
посебне новчане накнаде корисницима-бившим радницима у привредним друштвима у 
процесу реструктуирања и припреме за приватизацију који су утврђени као вишак, а којима 
је до испуњавања првог услова за остваривање права на пензију, у складу са прописима о 
пензијском и инвалидском осигурању, недостајало до пет година до пензије. 
 
Одговорно лице: Александар Богдановић, директор Сектора за осигурање за случај 

незапослености и правне послове 

Образложење за расходе и издатке везане за програмску активност ПА 0003 – 

ПОСЕБНА НОВЧАНА НАКНАДА:  

 

За ову програмску активност планирана су средства у износу од 53.000 хиљада динара у 

складу са очекиваним смањењем броја корисника ове накнаде у току 2021. године.  

 

 

ПРОГРАМ: 0803- АКТИВНА ПОЛИТИКА ЗАПОШЉАВАЊА 

Опис: Овај програм обухвата систем планова, програма и мера усмерених ка повећању 
запослености и смањењу незапослености. Основни инструмент активне политике 
запошљавања је Национални акциони план запошљавања којим су дефинисани циљеви и 
приоритети политике запошљавања које је потребно остварити како би се омогућило 
одрживо повећање запослености.  
 

Одговорно лице: Зоран Мартиновић, директор Националне службе за запошљавање 

 

Циљ 1 
Повећање броја незапослених лица укључених у мере активне политике 
запошљавања 

Индикатор 1.1. 

Назив: Број 
незапослених 
лица укључен у 
мере активне 
политике 
запошљавања 

Једин. 
мере 

 
број 

Базна 
год. 

 
2020 

Базна 
вред. 

 
122.240 

2021. 
 

122.240 

2022. 
 

122.240 

2023. 
 

123.000 

 

Списак програмских/пројектних активности везаних за програм: 

- ПА 0006 ПРОГРАМИ И МЕРЕ АКТИВНЕ ПОЛИТИКЕ ЗАПОШЉАВАЊА 

- ПА 0007 ПРОГРАМИ И МЕРЕ ЗА ПРОФЕСИОНАЛНУ РЕХАБИЛИТАЦИЈУ И 

ПОДСТИЦАЊЕ ЗАПОШЉАВАЊА ОСОБА СА ИНВАЛИДИТЕТОМ ИЗ 

БУЏЕТСКОГ ФОНДА 



- ПА 0008 ПРОГРАМИ И МЕРЕ АКТИВНЕ ПОЛИТИКЕ ЗАПОШЉАВАЊА ИЗ 

СРЕДСТАВА ЛОКАЛНИХ САМОУПРАВА – ОПШТИНА 

- ПА 0009 ОСТАЛИ ПОДСТИЦАЈИ ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ 

- ПР 4002 ПОДРШКА ПРОГРАМУ ЗАПОШЉАВАЊА НСЗ (ИПА 2013 ) 

- ПР 4003 ДРУГИ ПРОЈЕКТИ ИЗ ДОНАЦИЈА 

Програмска активност: ПА 0006 - ПРОГРАМИ И МЕРЕ АКТИВНЕ ПОЛИТИКЕ 

ЗАПОШЉАВАЊА  

Правни основ: Закон о запошљавању и осигурању за случај незапослености 

Опис: Кроз ову програмску активност спроводе се програми и мере активне политике 

запошљавања које су усмерене ка унапређењу запослености, и то путем посредовања у 

запошљавању лица која траже запослење, професионалне оријентације и саветовања о 

планирању каријере, субвенција за запошљавање,  подршке самозапошљавању, додатног 

образовања и обука, јавних радова и других мера усмерених ка запошљавању лица која 

траже запослење. 

Одговорно лице: Неда Милановић, директор Сектора за подршку запошљавању 

 

Образложење за расходе и издатке везане за програмску активност ПА 0006 - 

ПРОГРАМИ И МЕРЕ АКТИВНЕ ПОЛИТИКЕ ЗАПОШЉАВАЊА:  

Укупно планирана средства за ову програмску активност износе 5.200.000 хиљада. 

Средства за ове намене се и у 2021. години обезбеђују делом из средстава Националне 

службе, тј. из прихода од доприноса за осигурање за случај незапослености, а делом из 

трансфера Министарства финансија и то у износу од 2.000.000 хиљада динара за исплату 

програма „Моја прва плата“ који се спроводи у складу са Уредбом Владе Републике Србије 

о Програму подстицања запошљавања младих „Моја прва плата“. Распоред и коришћење 

ових средстава вршиће се по одлуци Управног одбора Националне службе. 

 

 

 

Програмска активност: ПА 0007 - ПРОГРАМИ И МЕРЕ ЗА ПРОФЕСИОНАЛНУ 

РЕХАБИЛИТАЦИЈУ И ПОДСТИЦАЊЕ ЗАПОШЉАВАЊА ОСОБА СА ИНВАЛИДИТЕТОМ 

ИЗ БУЏЕТСКОГ ФОНДА  

Правни основ: Закон о професионалној рехабилитацији и запошљавању особа са 

инвалидитетом 

Опис: Ова програмска активност подразумева организовање и спровођење програма, 

мера и активности професионалне рехабилитације у циљу повећања нивоа запошљивости 

и запошљавања особа са инвалидитетом, као и мере и подстицаје усмерене на 

запошљавање и самозапошљавање особа са инвалидитетом, у складу са законом, и то: 

мере и активности професионалне рехабилитације – стицање и развој техника активног 

тражења посла, унапређење радно-социјалних вештина и компетенција у циљу 

оспособљавања за одговарајући посао и запошљавања, мере и активности усмерене ка 

сензибилизацији и подстицању запошљавања особа са инвалидитетом и друго, 

подстицање запошљавања особа са инвалидитетом – кроз одобравање субвенција за 

самозапошљавање, субвенција за запошљавање на новоотвореним радним местима, 



субвенција зараде за особе са инвалидитетом без радног искуства које послодавац 

запосли на неодређено време, спровођење јавних радова и друге мере активне политике 

запошљавања усмерене на подстицање запошљавања особа са инвалидитетом и 

рефундацију трошкова прилагођавања радног места особа са инвалидитетом које се 

запошљавају под посебним условима и рефундацију трошкова обезбеђивања стручне 

подршке особама са инвалидитетом које су запослене под посебним условима – код 

увођења у посао или на радном месту, кроз саветовање, оспособљавање, услуге 

асистенције и подршку на радном месту, праћење при раду и друго. 

Одговорно лице: Неда Милановић, директор Сектора за подршку запошљавању 

Циљ 1 
Повећање броја особа са инвалидитетом укључених у програме и мере за 
професионалну рехабилитацију и подстицање запошљавања особа са 
инвалидитетом 

Индикатор 1.1. 

Назив: број особа са 
инвалидитетом укључен у 
програме и мере за 
професионалну 
рехабилитацију и 
подстицање запошљавања 
особа са инвалидитетом 

Једин. 
мере 

 
 

број 

Базна 
год. 

 
 

2020 

Базна 
вред. 

 
 

7.400 

 
2021. 

 
 

7.400 

 
2022. 

 
 

7.400 

 
2023. 

 
 

7.400 

 

Образложење за расходе и издатке везане за програмску активност ПА 0007 - 

ПРОГРАМИ И МЕРЕ ЗА ПРОФЕСИОНАЛНУ РЕХАБИЛИТАЦИЈУ И ПОДСТИЦАЊЕ 

ЗАПОШЉАВАЊА ОСОБА СА ИНВАЛИДИТЕТОМ ИЗ БУЏЕТСКОГ ФОНДА:  

Планирана средства за ову програмску активност износе 550.000 хиљада динара. 

Средства за ове намене обезбеђују се из Буџетског фонда за професионалну 

рехабилитацију и подстицање запошљавања особа са инвалидитетом преко Министарства 

за рад, запошљавање, борачка и социјална питања, а распоред и коришћење средстава 

врши се по посебном акту Владе РС.  

 

 

 

Програмска активност: ПА 0008 - ПРОГРАМИ И МЕРЕ АКТИВНЕ ПОЛИТИКЕ 

ЗАПОШЉАВАЊА ИЗ СРЕДСТАВА ЛОКАЛНИХ САМОУПРАВА - ОПШТИНА  

Правни основ: Закон о запошљавању и осигурању за случај незапослености 

Опис: Кроз ову програмску активност реализују се програми и мере активне политике 

запошљавања за које јединица локалне самоуправе/аутономне покрајине у оквиру 

покрајинског, односно локалног акционог плана запошљавања (ЛАПЗ), обезбеђује више од 

половине средстава потребних за финансирање одређеног програма или мере активне 

политике запошљавања у складу са Законом и критеријумима из Националног акционог 

плана запошљавања. Такође јединице локалне самоуправе могу, у складу са потребама 

локалног тржишта рада, планирати и друге програме или мере активне политике 

запошљавања, утврдити их у ЛАПЗ и њихову реализацију финансирати у целости из 

средстава буџета аутономне покрајине и/или буџета јединица локалне самоуправе. 

Одговорно лице: Неда Милановић, директор Сектора за подршку запошљавању 



Циљ 1 Повећање броја закључених споразума о реализацији ЛАПЗ. 

Индикатор 1.1. 
Назив: број 
закључених споразума 
о реализацији ЛАПЗ. 

Једин. 
мере 
број 

Базна 
год. 
2020 

Базна 
вред. 
155 

2021. 
 

160 

2022. 
 

160 

2023. 
 

162 

 

Образложење за расходе и издатке везане за програмску активност ПА 0008 - 

ПРОГРАМИ И МЕРЕ АКТИВНЕ ПОЛИТИКЕ ЗАПОШЉАВАЊА ИЗ СРЕДСТАВА 

ЛОКАЛНИХ САМОУПРАВА - ОПШТИНА  

Укупно планирана средства за ову програмску активност износе 900.000 хиљада динара у 

складу са очекиваним наставком укључивања локалних самоуправа у финансирање ових 

програма и мера. 

 

Програмска активност:  ПА 0009 - ОСТАЛИ ПОДСТИЦАЈИ ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ 

Правни основ:   
Закон о запошљавању и осигурању за случај незапослености 
Закон о професионалној рехабилитацији и запошљавању особа са инвалидитетом 
Закон о доприносима за обавезно социјално осигурање 

Опис: У оквиру ове програмске активности спроводе се олакшице према члану 45, 45а и 

45б Закона о доприносима за обавезно социјално осигурње, исплате новчане накнаде у 

једнократном износу ради самозапошљавања и подстицаји за кориснике новчане накнаде, 

исплате за здравственe прегледе незапослених који могу, пре укључивања у мере активне 

политике запошљавања, бити упућени на проверу здравствених способности, уколико су 

за послове, за које се лице кроз мере активне политике запошљавања оспособљава или 

радно ангажује, прописани посебни услови рада, као и исплате за процене радне 

способности и могућности запослења или одржања запослења које обухвата медицинске, 

социјалне и друге критеријуме којима се утврђују могућности и способности особе са 

инвалидитетом неопходне за укључивање на тржиште рада. 

Одговорно лице: Неда Милановић, директор Сектора за подршку запошљавању 

Циљ 1 
Процена радне способности лица у циљу укључивања у мере професионалне 
рехабилитације, односно запошљавање и одржање запослења.  

Индикатор 1.1. 

Назив: Број лица за који 
је извршена процена 
радне способности 

Једин. 
мере 
број 

Базна 
год. 

 
2020. 

Базна 
вред. 

 
5.500  

 
2021. 

 
5.500 

 
2022. 

 
5.510 

 
2023. 

 
5.520 

 

Образложење за расходе и издатке везане за програмску активност ПА 0009 - 

ОСТАЛИ ПОДСТИЦАЈИ ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ: 

У оквиру ове програмске активности планирана су средства у укупном износу од 106.700 

хиљада динара, од чега је за: 

- Олакшице према члану 45, 45а и 45б Закона о доприносима за обавезно социјално 

осигурање 50.000 хиљада динара, од чега за трансфере РФЗО 14.500 хиљада динара, за 

трансфере РФ ПИО 33.500 хиљада динара, а за трансфере НСЗ 2.000 хиљада динара; 

- Новчане накнаде у једнократном износу ради самозапошљавања и подстицаја за 

кориснике новчане накнаде у износу од 10.200 хиљада динара; 



- Здравствене прегледе незапослених и процене радне способности у износу од 

38.500 хиљада динара и 

- Остале исплате НСЗ у износу од 8.000 хиљада динара (за психолошке мерне 

инструменте који се користе у професионалној оријентацији, тестирања полазника обука и 

сл.). 

 

Пројекат: ПР 4002 - ПОДРШКА ПРОГРАМУ ЗАПОШЉАВАЊА НСЗ (ИПА 2013 ) -  

Правни основ: Финансијски споразум између Републике Србије и Европске уније за 

Национални програм „ИПА 2013“ 

Опис: Директни грант „Подршка програму запошљавања Националне службе за 
запошљавање (НСЗ) је уговорен између Министарства финансија Републике Србије 
(Одељење за уговарање и финасирање програма финансираних од стране ЕУ) и 
Националне службе за запошљавање 16.05.2017. године. 
Почетак имплеметације је 15.01.2018.године. Трајање пројекта је до 31. марта 2021. 
године. 
Уговорена вредност директног гранта је 4.996.090,89 ЕУР. 

Одговорно лице: Зоран Мартиновић, директор Националне службе за запошљавање 

 
Образложење за расходе и издатке везане за пројекат  ПР 4002 - ПОДРШКА 

ПРОГРАМУ ЗАПОШЉАВАЊА НСЗ (ИПА 2013): 

За реализацију овог пројекта у 2021. години планирана су укупна средства у износу од 

52.796 хиљада динара од чега за: 422 Трошкове путовања 156 хиљада динара за 

трошкове службеног путовања приликом мониторинга и евалуације пројекта; за 423 Услуге 

по уговору 14.400 хиљада динара за трошкове материјала за видљивост пројекта, објаве 

позива у новинама, трошкове конференције и услуге ревизије на пројекту; 426 Материјал 

102 хиљада динара за могуће трошкове горива за мониторинг и евалуацију пројекта и 471 

Права из социјалног осигурања у износу од 38.138 хиљада динара која су намењена за 

реализацију програма и мера активне политике запошљавања по овом пројекту. 

 

Пројекат: ПР 4003 – ДРУГИ ПРОЈЕКТИ ИЗ ДОНАЦИЈА 

Опис: У оквиру ове позиције предвиђена је реализација више пројеката чији описи су дати 

у даљем тексту. 

 

Одговорно лице: Зоран Мартиновић, директор Националне службе за запошљавање 

Циљ 1 

 
Унапредити  положај  на тржишту рада нискоквалификованих и лица без 
квалификација која се налазе на евиденцији незапослених НСЗ на територији 
Града Београда 

Индикатор 1.1. 

Назив:  На основу спроведене анкете 
дизајниран и спроведен  пилот пакет 
учења за нискоквалификована и 
лица без квалификација која се 
налазе на евиденцији НСЗ/Филијале 
за Град Београд 

Једин. 
мере 

Базна 
год. 

Базна 
вред. 

2021. 

 
број 

 
2020. 75 75 

 



 

Образложење за расходе и издатке везане за пројекте:  Укупно планирана средства 

износе 82.890 хиљада динара, од чега за 421 сталне трошкове 30 хиљада динара, за 422 

трошкове путовања 27.762 хиљада динара, за 423 услуге по уговору 49.800 хиљада 

динара, за 426 материјал 5.297 хиљада динара и  471 – Права из социјалног осигурања за 

могуће исплате за програме и мере активне политике запошљавања која се финансирају 

из ових средстава у износу од 1 хиљаде динара. 

 

Пројекти чија реализација се очекује из ових средстава су: 

Пројекат: Развој и имплементација система за вредновање перформанси за 

високошколске институције у Србији-PESHES (Донатор-Еразмус +) 

Правни основ: Споразум о сарадњи са Правним факултетом Универзитета у Београду 

(носиоцем пројекта), потписаним на основу Уговора о гранту број 2016-3620/001-001 

(референтни број пројекта: 573820-EPP-1-2016-RS-EPPKA2-CBHE- SP). 

Опис: Пројекат је одобрен у оквиру Еразмус+ програмa за сарадњу Европске уније који 

покрива области образовања, младих и спорта у периоду 2014.-2020. године. Носилац 

пројекта je Правни факултет Универзитета у Београду, а НСЗ има парнтерску улогу. 

Циљ пројекта је унапређење управљања, функционисања и квалитета рада 

високообразовних институција у Републици Србији, док су специфични циљеви пројекта: 

дефинисање и имплементација сета индикатора и мерила за мерење перформанси и 

рангирање високошколских институција и студијских програма, структурисање и пилот 

имплементација система (модела) рангирања институција и студијских програма, увођење 

система мерења перформанси у акредитване и реакредитоване студијске програме и 

високошколске институције.  

 

Пројекат: Могућност за доквалификацију: нове прилике за развој раних вештина 

одраслих људи у Србији (Донатор - ЕаСИ програм ЕУ) 

Правни основ: Споразум о партнерству са носиоцем пројекта Министарством за рад, 

запошљављавање, борачка и социјална питања, и другим партнером Факултетом 

политичких наука (Универзитета у Београду), потписаним на основу Уговора о гранту број 

VS/2018/0382  

Опис: Пројекат се реализује у оквиру ЕаСи програмa Европске Комисије, а носилац је 

Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања. У реализацији пројекта, 

као партнерска организација, поред Националне службе  учествује и Факултет политичких 

наука. Пројекат ће промовисати надоградњу вештина и охрабривати појединце да се 

развијају како би остали конкурентни и унапредили своја знања, од којих могу имати 

користи на тржишту рада. Пројекат је усмерен на стицање базичних, кључних вештина и 

компетенција одраслих, а у циљу њиховог укључивања у даље образовање и обуке, 

напредовање ка квалификацијама, стицање бољих радних и животних шанси.   

 

Пројекат:  EaSI program „Establishing and testing integrated interventions  aimed at 

supporting people in (the most) vulnerable situations" 



Правни основ: Поднета апликација за доделу средстава референтни број 

VP/2020/003/0111 за пројекат „New partnerships and opportunities for innovative and 

sustainable approaches to social and labour market integration of vulnerable groups  - NOVA“, 

на основу позива који је објављен у оквиру ЕУ програма  ЕаСи (Програм за запошљавање 

и социјалну политику). 

Опис: Пројекат ће спроводити конзорцијум од 9 чланова, предвођен Министарством за 

рад, запошљавање, борачка и социјална питања у партнерству са Националном службом 

за запошљавање, Центром за социјалну политику, ИПСОС-ом, Институтом за социјалну 

заштиту Р. Словеније и Црвеним крстом Србије. Циљ пројекта је да допринесе 

побољшању положаја осетљивих група у Србији, повећању запошљивости и њиховој 

бољој интеграцији у друштво успостављањем ефикасних партнерстава између 

националних и локалних институција и пружањем интегрисаних услуга које одговарају 

потребама осетљивих група.  

 

Пројекти прекограничне сарадње (Мађарска, Северна Македонија, Босна и 
Херцеговина, Црна Гора) 

Правни основ: Уговор о додели средстава са Европском комисијом у оквиру ИПА 

програма прекограничне сарадње (Интеррег) / Споразум о сарадњи са носиоцем пројекта, 

потписником Уговора о гранту. 

Опис: Циљеви и активности зависе од приоритета постављених програмским документом 

за ИПА 3 програмски циклус за период 2021-2027, за наведене области прекограничне 

сарадње, односно постојећих програмских шема у оквиру којих се очекује расписивање 

позива за подношење предлога пројеката. 

 

 

 

 

 

 


