
 

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

незапослености („Службени гласник РС", број 36/09, 88/10 и 38/15), 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 5. седници одржаној дана 

29.11.2017. године, доноси 

ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН 

НАЦИОНАЛНЕ СЛУЖБЕ ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ 

ЗА 2018. ГОДИНУ 

 

Члан 1. 

 

Утврђује се Финансијски план Националне службе за запошљавање за 2018. 

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 

2018. 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   25.148.000 

720000 СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ 22.900.000 

721000 ДОПРИНОСИ ЗА СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ 22.900.000 

721100 Доприноси за социјално осигурање на терет запослених 10.763.000 

721200 Доприноси за социјално осигурање на терет послодавца 11.221.000 

721300 Доприноси за социјално осигурање лица која обављају 
самосталну делатност и незапослених лица 916.000 

732000 ДОНАЦИЈЕ ОД МЕЂУНАРОДНИХ ОРГАНИЗАЦИЈА  737.000 

733000 ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИХ НИВОА ВЛАСТИ 1.300.000 

73312120 Трансфер из Буџетског фонда за професионалну 
рехабилитацију и подстицање запошљавања особа са 
инвалидитетом  

550.000 

73316500 Текући трансфер од других нивоа власти у корист 
Националне службе за запошљавање -ОПШТИНЕ 750.000 

740000 ДРУГИ  ПРИХОДИ 108.000 

741000 ПРИХОДИ ОД ИМОВИНЕ 10.000 

742000 ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ДОБАРА И УСЛУГА 1.000 

742160 Приходи од закупа од стране тржишних организација у корист 
организација обавезног социјалног осигурања  1.000 

745000 МЕШОВИТИ И НЕОДРЕЂЕНИ ПРИХОДИ  97.000 

745120 Мешовити и неодређени приходи у корист нивоа Републике 1.000 

745160 Мешовити и неодређени приходи у корист организација 
обавезног социјалног осиуграња 96.000 



 

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 93.000 

781000 ТРАНСФЕРИ ИЗМЕЂУ БУЏЕТСКИХ КОРИСНИКА НА ИСТОМ 
НИВОУ 93.000 

781300 Трансфери између организација обавезног социјалног 
осигурања 93.000 

781350 Трансфери од организација обавезног социјалног осигурања у 
корист Националне службе за запошљавање 93.000 

800000 ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ  1.000 

810000 ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ОСНОВНИХ СРЕДСТАВА 1.000 

811000 ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕПОКРЕТНОСТИ 700 

811100 Примања од продаје непокретности 700 

811165 Примања од продаје непокретности у корист Националне 
службе за запошљавање 700 

812000 ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ПОКРЕТНЕ ИМОВИНЕ 300 

812100 Примања од продаје покретне имовине 300 

812165 Примања од продаје покретних ствари у корист Националне 
службе за запошљавање 300 

900000 ПРИМАЊА ОД ЗАДУЖИВАЊА И ПРОДАЈЕ ФИНАНСИЈСКЕ 
ИМОВИНЕ 1.000 

920000 ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ 1.000 

921000 ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ДОМАЋЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ  1.000 

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 
100 

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

100 

  УКУПНО ПРИХОДИ И ПРИМАЊА - класе  7, 8 и 9 25.150.000 

 

 

            (у хиљ. динара) 

  
НЕРАСПОРЕЂЕН ВИШАК ПРИХОДА И ПРИМАЊА  

ИЗ РАНИЈИХ ГОДИНА 2.850.000 

  
УКУПНА СРЕДСТВА НАЦИОНАЛНЕ СЛУЖБЕ ЗА 

ЗАПОШЉАВАЊЕ ЗА ФИНАНСИРАЊЕ РАСХОДА И ИЗДАТАКА 28.000.000 

 

 

 

 

 



 

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 

5.985.200 

  0001   
АДМИНИСТРАЦИЈА И 
УПРАВЉАЊЕ  

5.985.200 

    410000 Расходи за запослене 1.906.320 

    
411000 Плате, додаци и накнаде запослених 

(зараде) 
1.492.100 

    
412000 Социјални доприноси на терет 

послодавца 
267.100 

    413000 Накнаде у натури 20.000 

    414000 Социјална давања запосленима 65.000 

    415000 Накнаде трошкова за запослене 47.580 

    
416000 Награде запосленима и остали 

посебни расходи 
14.540 

    420000 Коришћење роба и услуга 1.095.073 

    421000 Стални трошкови 633.652 

    422000 Трошкови путовања 31.942 

    423000 Услуге по уговору 163.224 

    424000 Специјализоване услуге 2.500 

    425000 Текуће поправке и одржавање 123.610 

    426000 Материјал 140.145 

    
440000 Отплата камата и пратећи 

трошкови задуживања 
210 

    441000 Отплата домаћих камата 10 

    444000 Пратећи трошкови задуживања 200 

    460000 Донације, дотације и трансфери 4.500 

    
465000 Остале донације, дотације и 

трансфери 
4.500 

    480000 Остали расходи 1.106.068 

    
482000 Порези, обавезне таксе, казне и 

пенали 
82.000 

    
483000 Новчане казне и пенали по решењу 

судова 
156.000 

    
485000 Накнада штете за повреде или штету 

нанету од стране државних органа 
868.068 

    510000 Основна средства 1.873.029 

    511000 Зграде и грађевински објекти 1.585.685 

    512000 Машине и опрема 183.294 

    515000 Нематеријална имовина 104.050 

0811   

  ОСТВАРИВАЊЕ ПРАВА ИЗ 
ОСИГУРАЊА ЗА СЛУЧАЈ 
НЕЗАПОСЛЕНОСТИ И ДРУГИХ 
ПРАВА 

16.188.000 

  0001 
  НАКНАДА ЗА СЛУЧАЈ 

НЕЗАПОСЛЕНОСТИ  
12.538.000 

    471000 
Права из социјалног осигурања 
(организације обавезног социјалног 

12.538.000 



 

осигурања) 

  0002 
  ПРИВРЕМЕНА НАКНАДА 

ЗАПОСЛЕНИХ СА ТЕРИТОРИЈЕ АП 
КиМ  

2.750.000 

    471000 
Права из социјалног осигурања 
(организације обавезног социјалног 
осигурања) 

2.750.000 

  0003 

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

900.000 

    
472000 Накнаде за социјалну заштиту из 

буџета 
900.000 

0803   
  АКТИВНА ПОЛИТИКА 

ЗАПОШЉАВАЊА  
5.826.800 

  
0006 

  ПРОГРАМИ И МЕРЕ АКТИВНЕ 
ПОЛИТИКЕ ЗАПОШЉАВАЊА 

3.650.000 

    471000 Права из социјалног осигурања 3.650.000 

  

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 

750.000 

    471000 Права из социјалног осигурања 750.000 

  
0009 

  ОСТАЛИ ПОДСТИЦАЈИ ЗА 
ЗАПОШЉАВАЊЕ 

139.800 

    471000 Права из социјалног осигурања 139.800 

  4001 

  ПОВЕЋАЊЕ ДЕЛОТВОРНОСТИ 
ПОЛИТИКЕ ЗАПОШЉАВАЊА 
ПРЕМА УГРОЖЕНИМ ГРУПАМА 
(ИПА 2012 ) 

175.935 

    410000 Расходи за запослене 3.931 

    
411000 Плате, додаци и накнаде запослених 

(зараде) 
3.150 

    
412000 Социјални доприноси на терет 

послодавца 
580 

    414000 Социјална давања запосленима 200 

    415000 Накнаде трошкова за запослене 1 

    420000 Коришћење роба и услуга 7.003 

    422000 Трошкови путовања 2 

    423000 Услуге по уговору 7.000 

    426000 Материјал 1 

    471000 Права из социјалног осигурања 165.000 

    
485000 Накнада штете за повреде или 

штету нанату од стране 
државних органа 

1 

  4002 
  ПОДРШКА ПРОГРАМУ 

ЗАПОШЉАВАЊА НСЗ (ИПА 2013 ) 
554.065 

    420000 Коришћење роба и услуга 3.692 



 

    422000 Трошкови путовања 652 

    423000 Услуге по уговору 2.060 

    426000 Материјал 980 

    471000 Права из социјалног осигурања 550.373 

  4003   ДРУГИ ПРОЈЕКТИ ИЗ ДОНАЦИЈА 7.000 

    420000 Коришћење роба и услуга 3.657 

    422000 Трошкови путовања 2.785 

    423000 Услуге по уговору 300 

    426000 Материјал 572 

    471000 Права из социјалног осигурања 3.343 

    471000 Права из социјалног осигурања 3.343 

УКУПНО 28.000.000 

 

 

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 

5.985.200 

  0001   
АДМИНИСТРАЦИЈА И 
УПРАВЉАЊЕ  

5.985.200 

    410000 Расходи за запослене 1.906.320 

    
411000 Плате, додаци и накнаде запослених 

(зараде) 
1.492.100 

    
412000 Социјални доприноси на терет 

послодавца 
267.100 

    413000 Накнаде у натури 20.000 

    414000 Социјална давања запосленима 65.000 

    415000 Накнаде трошкова за запослене 47.580 

    
416000 Награде запосленима и остали 

посебни расходи 
14.540 

    420000 Коришћење роба и услуга 1.095.073 

    421000 Стални трошкови 633.652 

    422000 Трошкови путовања 31.942 

    423000 Услуге по уговору 163.224 

    424000 Специјализоване услуге 2.500 

    425000 Текуће поправке и одржавање 123.610 

    426000 Материјал 140.145 

    
440000 Отплата камата и пратећи 

трошкови задуживања 
210 



 

    441000 Отплата домаћих камата 10 

    444000 Пратећи трошкови задуживања 200 

    460000 Донације, дотације и трансфери 4.500 

    
465000 Остале донације, дотације и 

трансфери 
4.500 

    480000 Остали расходи 1.106.068 

    
482000 Порези, обавезне таксе, казне и 

пенали 
82.000 

    
483000 Новчане казне и пенали по решењу 

судова 
156.000 

    
485000 Накнада штете за повреде или штету 

нанету од стране државних органа 
868.068 

    510000 Основна средства 1.873.029 

    511000 Зграде и грађевински објекти 1.585.685 

    512000 Машине и опрема 183.294 

    515000 Нематеријална имовина 104.050 

0811   

  ОСТВАРИВАЊЕ ПРАВА ИЗ 
ОСИГУРАЊА ЗА СЛУЧАЈ 
НЕЗАПОСЛЕНОСТИ И ДРУГИХ 
ПРАВА 

16.188.000 

   0001 
  НАКНАДА ЗА СЛУЧАЈ 

НЕЗАПОСЛЕНОСТИ  
12.538.000 

    471000 
Права из социјалног осигурања 
(организације обавезног 
социјалног осигурања) 

12.538.000 

    471141 Накнада за случај незапослености 7.986.706 

    
471914 Трансфери РФЗО за доприносе за 

осигурање незапослених лица 
1.291.414 

    
471922 Трансфери РФ ПИО осигураника 

запослених за доприносе за 
осигурање незапослених  

2.933.892 

    

471942 Трансфери РФ ПИО осигураника 
самосталних делатности за 
доприносе за осигурање 
незапослених  

325.988 

   0002 
  ПРИВРЕМЕНА НАКНАДА 

ЗАПОСЛЕНИХ СА ТЕРИТОРИЈЕ АП 
КиМ  

2.750.000 

    471000 
Права из социјалног осигурања 
(организације обавезног 
социјалног осигурања) 

2.750.000 

    471141 Накнада за случај незапослености 1.751.750 

    
471914 Трансфери РФЗО за доприносе за 

осигурање незапослених лица 
283.250 

    
471922 Трансфери РФ ПИО осигураника 

запослених за доприносе за 
осигурање незапослених  

715.000 

   0003 

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

900.000 

    
472000 Накнаде за социјалну заштиту из 

буџета 
900.000 

0803   
  АКТИВНА ПОЛИТИКА 

ЗАПОШЉАВАЊА  
5.826.800 



 

  
0006 

  *ПРОГРАМИ И МЕРЕ АКТИВНЕ 
ПОЛИТИКЕ ЗАПОШЉАВАЊА 

3.650.000 

    471000 Права из социјалног осигурања 3.650.000 

  

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 

750.000 

    471000 Права из социјалног осигурања 750.000 

  
0009 

  ОСТАЛИ ПОДСТИЦАЈИ ЗА 
ЗАПОШЉАВАЊЕ 

139.800 

    471000 Права из социјалног осигурања 139.800 

    
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 

30.500 

    
471299 Здравствени прегледи незапослених 

и процене радне способности 
48.300 

    471299 Остале исплате НСЗ 11.000 

  4001 

  ПОВЕЋАЊЕ ДЕЛОТВОРНОСТИ 
ПОЛИТИКЕ ЗАПОШЉАВАЊА 
ПРЕМА УГРОЖЕНИМ ГРУПАМА 
(ИПА 2012 ) 

175.935 

    410000 Расходи за запослене 3.931 

    
411000 Плате, додаци и накнаде запослених 

(зараде) 
3.150 

    
412000 Социјални доприноси на терет 

послодавца 
580 

    414000 Социјална давања запосленима 200 

    415000 Накнаде трошкова за запослене 1 

    420000 Коришћење роба и услуга 7.003 

    422000 Трошкови путовања 2 

    423000 Услуге по уговору 7.000 

    426000 Материјал 1 

    471000 Права из социјалног осигурања 165.000 

    
485000 Накнада штете за повреде или 

штету нанату од стране 
државних органа 

1 



 

  4002 
  ПОДРШКА ПРОГРАМУ 

ЗАПОШЉАВАЊА НСЗ (ИПА 2013 ) 
554.065 

    420000 Коришћење роба и услуга 3.692 

    422000 Трошкови путовања 652 

    423000 Услуге по уговору 2.060 

    426000 Материјал 980 

    471000 Права из социјалног осигурања 550.373 

  4003   ДРУГИ ПРОЈЕКТИ ИЗ ДОНАЦИЈА 7.000 

    420000 Коришћење роба и услуга 3.657 

    422000 Трошкови путовања 2.785 

    423000 Услуге по уговору 300 

    426000 Материјал 572 

    471000 Права из социјалног осигурања 3.343 

УКУПНО 28.000.000 

*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 5%  

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: 0011-40-9/2017 

У Београду, 29.11.2017. 

 

 

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  
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Новембар 2017. 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 и 38/15), 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 и 99/16), којим је прописано да финансијски план организације 
обавезног социјалног осигурања доноси надлежни орган организације. 

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. Како Фискална стратегија није донета у Законом 
дефинисаном року, Национална служба је Предлог финансијског плана за 2018. годину 
израдила на основу инпута добијених од Министарства финансија (допис број: 401-00-
03470/2017 -03 од 07. новембра 2017. године) и инструкција Министарства за рад, 
запошљавање, борачка и социјална питања. 

 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 2018. 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 – 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 и 112/15) у висини од 1,5 
%, док је основица доприноса уређена  чл. 13. – 35. истог закона. 

 



 

 

2.2. 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. 

 
 2.3. Трансфери од других нивоа власти – ОПШТИНА 

Трансфере од општина-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. 

2.4. 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.  

 
2.5. 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. 

 
2.6. 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. 

 
   



 

2.7. 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. 

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

продајом основних средстава. 
 
2.9. 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 инструкцијама 

Министарства финансија и Министарства за рад, запошљавање, борачка и социјална 

питања и то: 

 укупно планирани приходи и примања износе 25.150.000.000 динара, у оквиру чега 

доприноси за социјално осигурање износе 22.900.000.000 динара 

 нераспоређен вишак прихода и примања из ранијих година који се користи за 

финансирање расхода и издатака у 2018. години износи 2.850.000.000 динара 

 укупна средства Националне службе за финансирање расхода и издатака у 2018. 

години износе 28.000.000.000 динара 

 укупно планирани расходи и издаци износе 28.000.000.000 динара  

 Пројектована инфлација, годишњи просек за 2018. годину 2,7% 

 Реални раст БДП за 2018. годину 3,5% 

 БДП по текућим тржишним ценама за 2018. годину се процењује на 4,755 млрд. дин 

 Пројектована инфлација за 2019. годину 2,8%, а за 2020. годину 3,0% 

 Реални раст БДП за 2019. годину 3,5%, а за 2020. годину 4,0% 

 БДП у млрд. динара за 2019. годину 5,057, а за 2020. годину 5,417 

 Укупни приходи и примања у млрд. динара у 2019. години 30,4 а у 2020. години 32,1 

 Укупни расходи и издаци у млрд. динара  у 2019. години 26,9 а у 2020. години 27,5. 

 

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 2018. годину, 
планирани приходи и примања (класе 7,8 и 9) износе укупно 25.150.000 хиљада динара. 

Поред текућих прихода и примања Финансијским планом Националне службе за 
2018. годину предвиђено је и коришћење дела нераспоређеног вишка прихода и примања 
из ранијих година у износу од 2.850.000 хиљада динара тако да укупна средства 
Националне службе за финансирање расхода и издатака у 2018. години износе 28.000.000 
хиљада динара. 

 
700000 ТЕКУЋИ  ПРИХОДИ 

 
Текуће приходе Националне службе у износу од 25.148.000 хиљада динара  чине: 

приходи од социјалних доприноса у износу од 22.900.000 хиљада динара; донације од 
међународних организација 737.000 хиљада динара, трансфери од других нивоа власти у 
износу од 1.300.000 хиљада динара, други приходи у износу од 108.000 хиљада динара, 
меморандумске ставке за рефундацију расхода у износу од 10.000 хиљада динара и 
трансфери између организација обавезног социјалног осигурања 93.000 хиљада динара. 

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

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

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

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

 721300 - доприноси за социјално осигурање лица која обављају самосталну 
делатност и незапослених у износу од 916.000 хиљада динара. 

 
 
 
 



 

732000  ДОНАЦИЈЕ ОД МЕЂУНАРОДНИХ ОРГАНИЗАЦИЈА 
 

На овој позицији планирано је 737.000 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 2018. 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 1.300.000 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. 

- 73316500 Текући трансфер од других нивоа власти – (општине) планиран је у 
износу од 750.000 хиљада динара, намењен је за исплату програма и мера 
активне политике запошљавања за које средства обезбеђују локалне 
самоуправе - општине.   

 
740000 ДРУГИ ПРИХОДИ, планирани су у износу од 108.000 хиљада динара, а у 

оквиру истих: 

 741000  ПРИХОДИ ОД  ИМОВИНЕ – 10.000 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 1.000 
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 97.000 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 93.000 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 1.000 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 2018. годину утврдила у складу са планираним 

преласком организација за обавезно социјално осигурање на програмски начин израде 

буџета и добијеним инструкцијама од Министарства финансија. С тим у вези утврђена је 

програмска структура расхода и издатака за општи и посебни део финансијског плана 

Националне службе као и програмске информације, циљеви и показатељи учинка за 

програме и програмске активности, тј. пројекте унутар њих. 

Укупно планирани расходи и издаци утврђени су у износу од 28.000.000 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 5.985.200 хиљада динара; 

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

НЕЗАПОСЛЕНОСТИ И ДРУГИХ ПРАВА са укупно планираним расходима и 

издацима у износу од 16.188.000 хиљада динара; 

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

расходима и издацима у износу од 5.826.800 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. 

 
2017. 

Базна 
вред. 

 
75% 

2018 
 
 

75% 

2019 
 
 

75% 

2020 
 
 

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 расхода 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 5.985.200 хиљада динара, 

а у оквиру тога по категоријама и позицијама како следи: 

410000 Расходи за запослене - Ови расходи планирани су у укупном износу од 1.906.320 

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) - Обрачун и исплата плата 

запослених врши се применом коефицијената утврђених Уредбом о коефицијентима за 

обрачун и исплату плата запослених у јавним службама, закључцима Владе о висини 

основица, у складу са Законом о утврђивању максималне зараде у јавном сектору и 

Законом о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата, односно зарада 

и других сталних примања код корисника јавних средстава. Планирани износ средстава за 

ову врсту расхода утврђен је на бази утврђеног броја запослених у Националној служби за 

запошљавање за 2018. годину, коефицијената утврђених Уредбом, основица за обрачун и 

исплату плата утврђене Закључком Владе. За плате, додатке и накнаде запослених, за 

наредну годину, плaнирана су средства у износу од 1.492.100 хиљада динара.  

412000 Социјални доприноси на терет послодавца - које чине доприноси за 

ПИО, доприноси за здравствено осигурање и доприноси за осигурање за случај 

незапослености, планирани су у износу од 267.100 хиљада динара. 



 

413000 Накнаде у натури - планиране су у износу од 20.000 хиљада динара и 

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

превоз), и друге исплате у складу са прописима. 

414000 Социјална давања запосленима планирана су у износу од 65.000 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 47.580 

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

буџету РС за 2018. годину. 

420000 Коришћење роба и услуга - 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. Планирани износи су утврђени руководећи се начелом целисходности, 

ефикасности и економичности тако да су укупно планирана средства мања за 90.461 

хиљада динара у односу на 2017. годину (1.185.534  хиљада динара) и утврђена у износу 

од 1.095.073 хиљада динара, а планирани износи по позицијама  су: 

421000 Стални трошкови планирани су у износу од 633.652 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 31.942 хиљада 

динара које је неопходно планирати 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 која су неопходна за 

спровођење активности у вези увођења у посао запосленог и стручно усавршавање и 

оспособљавање запослених, као и проверу стручне оспособљености запослених, што је 

прописано чланом 18. став 3. Закона о запошљавању за случај незапослености, као и 

средства за спровођење обука за запослене саветнике за запошљавање и потребе 



 

сертификовања ових запослених, у вези реализације пројекта „Competitiveness and Jobs“ 

који се спроводи у сарадњи са Светском банком.  

423000 Услуге по уговору  планиране су у износу од 163.224 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 и 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 2.500 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 123.610 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 140.145 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 210 хиљада динара, а односе се на: 

441000 Отплата домаћих камата у износу од 10 хиљада динара и  

444000 Пратећи трошкови задуживања (курсне разлике и сл.) – у износу од 200 

хиљада динара. 

 

 

460000 Донације, дотације и трансфери  

 

465000 Остале донације, дотације и трансфери на овој категорији расхода 

планирано је 4.500 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 1.106.068 

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 82.000 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 

156.000 хиљада динара. 

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

планирани су у износу од 868.068 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 1.873.029 хиљада динара, а 

планирани износи по позицијама су: 

 

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

износе 1.585.685 хиљада динара. На овој позицији планирана су средства за грађевинске 

објекте и њихову адаптацију на локацијама за које се оцењује да је то сврсисходније у 

односу на цену која се плаћа за закуп пословног простора (нпр. Тутин), изградњу 

пословног простора на локацијама где је Национална служба власник парцела или где 

може да их добије, а где тренутно користи неуслован пословни простор или исти узима у 

закуп (Смедерево, Косовска Митровица, Шид, Ковачица, Кула, Ражањ), 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 183.294 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. Између осталог планирана су средства и за набавку опреме за 

резервну локацију (Disaster recovery site) која треба да омогући континуитет пословања и 

миниминизовање прекида у раду. То је у складу са препоруком коју је ДРИ дала у свом 

извештају да Национална служба треба да успостави функционалну и тестирану резервну 

локацију у циљу реализације планова континуитета пословања и опоравка од катастрофе. 

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

104.050 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. (Fortinet, IBM licence, VmWare, Simantec 

AV, Microsoft Enterprice Agriment, BREP NAV, Linux red hat licence, IBM Tivoli). 

 

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 СКУЧАЈ 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 СКУЧАЈ 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 12.538.000 хиљада динара 

што је за 1.076.420 хиљада динара мање од планираних средстава за 2017. годину 

(13.614.420 хиљада динара) у складу са тенденцијом смањења броја корисника ове 

накнаде и месечног износа за њихову исплату. У оквиру укупно планираног износа нето 

новчана накнада износи 7.986.706 хиљада динара, трансфери Републичком фонду за 

здравствено осигурање износе 1.291.414 хиљада динара, трансфери Републичком фонду 

ПИО запослених износе 2.933.892 хиљада динара, док трансфери Републичком фонду 

ПИО самосталних делатности износе 325.988 милиона динара. Средства су планирана за 

исплату 12 накнада у току 2018. године, за период децембар 2017. - новембар 2018., за око 

37.000 корисника новчане накнаде. Средства за исплату новчане накнаде за месец 

децембар 2018. године, која доспева на плаћање у јануару 2019. године, биће обухваћена 

финансијским планом за 2019. 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 2.750.000 хиљада 

динара што је за 100.000 хиљада динара мање од планираног износа за 2017. годину, у 

складу са смањењем броја корисника ове накнаде и месечног износа за њихову исплату. 

Од укупно планираног износа за нето новчану накнаду планира се 1.751.750 хиљада 

динара, трансфери Републичком фонду за здравствено осигурање износе 283.250 хиљада 

динара, док трансфери Републичком фонду ПИО запослених износе 715.000 хиљада 

динара. Средства су планирана за 12 исплата за период децембар 2017. - новембар 2018., 

за око 14.500 корисника од којих је око 8.000 корисника који живе на територији АП Косово 

и Метохија. Средства за исплату новчане накнаде за месец децембар 2018. године, која 

доспева на плаћање у јануару 2019. године биће обухваћена финансијским планом за 

2019. 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 900.000 хиљада динара за 

око 3.000 корисника накнаде.  

 



 

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. 

 
2017 

Базна 
вред. 

131.230 

2018. 
132.000 

2019. 
133.000 

2020. 
134.000 

 

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 4001 ПОВЕЋАЊЕ ДЕЛОТВОРНОСТИ ПОЛИТИКЕ ЗАПОШЉАВАЊА ПРЕМА 

УГРОЖЕНИМ ГРУПАМА (ИПА 2012 ) 

- 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 3.650.000 хиљада динара 

што је за 850.000 хиљада динара више него у 2017. години (2.800.000 хиљада динара). 

Средства за ове намене се у 2018. години обезбеђују из средстава Националне службе, тј. 

из прихода од доприноса за осигурање за случај незапослености, а 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. 

 
 

2017 

Базна 
вред. 

 
 

7.590 

 
2018 

 
 

7.600 

 
2019 

 
 

7.650 

 
2020 

 
 

7.700 

 

 



 

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 Повећан број закључених споразума о реализацији ЛАПЗ. 

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

Једин. 
мере 
број 

Базна 
год. 
2016 

Базна 
вред. 
138  

2018 
 

142  

2019 
 

150 

2020 
 

155 

 

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 750.000 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. 

 
2016 

Базна 
вред. 

 
4.990  

 
2018 

 
5.000 

 
2019 

 
5.020 

 
2020 

 
5.030 

 

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 139.800 

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 30.500 хиљада динара; 

- Здравствене прегледе незапослених и процене радне способности у износу од 

48.300 хиљада динара и 

- Остале исплате НСЗ у износу од 11.000 хиљада динара (за психолошке мерне 

инструменте који се користе у професионалној оријентацији и сл.). 

 

Пројекат: ПР 4001- ПОВЕЋАЊЕ ДЕЛОТВОРНОСТИ ПОЛИТИКЕ ЗАПОШЉАВАЊА 

ПРЕМА УГРОЖЕНИМ ГРУПАМА (ИПА 2012 )  

Правни основ: Споразум о финансирању Националног програма за Републику Србију 

ИПА Компонента I 2012 

Опис: Пројекат „Повећање делотворности политике запошљавања према угроженим 
групама“ је финансиран од стране Европске уније (ЕУ). Уговарачко тело је Делегације 
Европске уније у Републици Србији (ДЕУ), а спроводи га Национална служба за 
запошљавање Србије. 
Уговор о директном гранту је потписан 22.априла 2014.године. Укупна расположива 

средства су: директни грант од стране Уговорног тела у износу од 6.5 милиона евра и 

кофинасирање од стране НСЗ од 3.6 милиона евра. Пројекат се завршава 

20.12.2017.године, а током 2018. године ће бити исплаћене само пренете обавезе из 2017. 

године 

Одговорно лице: Зоран Мартиновић, директор Националне службе за запошљавање 



 

Образложење за расходе и издатке везане за пројекат ПР 4001- ПОВЕЋАЊЕ 

ДЕЛОТВОРНОСТИ ПОЛИТИКЕ ЗАПОШЉАВАЊА ПРЕМА УГРОЖЕНИМ ГРУПАМА (ИПА 

2012) 

За реализацију овог пројекта у 2018. години планирана су укупна средства у износу од 

175.935 хиљада динара од чега за:  

411 - Плате, додатке и накнаде запослених (зараде) 3.150 хиљада динара и 412 Социјални 

доприноси на терет послодавца 580 хиљада динара за исплату зарада запослених по 

пројекту; 

414 – Социјална давања запослених 200 хиљада динара за боловања запослених по 

пројекту; 

415 – Накнаде трошкова за запослене за могуће трошкове превоза запослених по пројекту 

у износу од 1 хиљада динара; 

422 – Трошкови путовања за запослене по пројекту у износу од 2 хиљада динара; 

423 – Услуге по уговору – 7.000 хиљада динара за услугу ревизије на пројекту и материјал 

за видљивост пројекта, 

426 – Материјал – 1 хиљада динара за могуће трошкове материјала за пројекат. 

471 – Права из социјалног осигурања у износу од 165.000 хиљада динара планирана су за 

пренете обавезе по уговорима за програме и мере активне политике запошљавања која се 

финансирају средствима пројекта: обуке за тржиште рада, јавни радови 

485 - Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа у износу од 

1 хиљаде динара. 

 

 

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 24 месеца. 
Уговорена вредност директног гранта је 4.996.090,89 ЕУР. 

Одговорно лице: Зоран Мартиновић, директор Националне службе за запошљавање 

Циљ 1 
  
 Подршка програму запошљавања Националне службе за запошњавање  
  

Индикатор 1.1. 

Назив: Најмање 
3025 незапослених 
лица са 
евиденције НСЗ 
укључени у 
програме 
запошљавања 

Једин. Мере 
 

Број 
незапослених 

лица 

Базна 
год. 

 
2017 

Базна 
вред 

 
0 

2018 
 

2050 

2019 
 

975 

2020 
 

 
 



 

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

ПРОГРАМУ ЗАПОШЉАВАЊА НСЗ (ИПА 2013): 

За реализацију овог пројекта у 2018. години планирана су укупна средства у износу од 

554.065 хиљада динара од чега за:  

422 Трошкове путовања 652 хиљада динара за трошкове службеног путовања приликом 

мониторинга и евалуације пројекта; 

423 Услуге по уговору 2.060 хиљада динара за трошкове материјала за видљивост 

пројекта, објаве позива у новинама, трошкове прве конференције и услуге ревизије на 

пројекту; 

426 Материјал 980 хиљада динара за могуће трошкове горива за мониторинг и евалуацију 

пројекта; 

471 Права из социјалног осигурања у износу од 550.373 хиљада динара намењена су за 

реализацију програма и мера активне политике запошљавања по овом пројекту и то: обуке 

на захтев послодавца, обуке за потребе тржишта рада, субвенције за отварање нових 

радних места, субвенције за самозапошљавање. 

 

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 

 
Припрема послодаваца за потпуније разумевање потреба особа са 
инвалидитетом у циљу проширења понуде радних места 

 

Индикатор 1.1. 

Назив: припремљени 
онлајн семинари у 
циљу одрживоти и 
преносивости 
пројектних резултата 
током и након 
завршетка пројекта 

Једин. 
мере 
број 

Базна 
год. 

2017. Базна 
вред. 

3 

2018 
6 

2019 
6 

2020 
6 

Циљ 1 

 
Повећати разноликост и диференцијацију како би се задовољио шири спектар 
потреба студената, тржишта рада и друштва уопште 

Индикатор 1.1. 

Назив: % задовољних 
корисника 

Једин. 
мере 

проценат 

Базна 
год. 

2016. 

Базна 
вред. 

50 

2018 
65 

2019 
80 

2020 
/ 

Коментар: праћење 
броја корисника 
развијених алата 
(студенти, 
незапослени, 
послодавци...) путем 
евиденције РЗС и НСЗ 

  

    

 

 



 

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

износе 7.000 хиљада динара, од чега за: 

- 422 трошкове путовања  2.785 хиљада динара  

- 423 – услуге по уговору 300 хиљада динара 

- 426 – материјал 572 хиљада динара и 

- 471 – Права из социјалног осигурања у износу од 3.343 хиљада динара за програме 

и мере активне политике запошљавања која се финансирају из ових средстава.  

 

Пројекти чија реализација се очекује из ових средстава су: 

Пројекат – Побољшање услова живота интерно расељених лица - УНДП 

Правни основ: Уговор о микрокапиталној инвестицији бр. 0040-9-18/2009 од 8.12.2009. 

Опис:  Пројекат је имао за циљ повећање запослености угрожених група (посебно интерно 

расељених лица) у југозападној Србији кроз реализацију активних мера тржишта рада. 

Уговором је предвиђена донација Националној служби у износу од 85.000 УСД (у динарској 

противвредности). Средства су намењена за запошљавање 50 интерно расељених лица 

са евиденције Националне службе за запошљавање са територије општина Крагујевац, 

Краљево и Врање кроз мере субвенције за отварање радних места и програме 

преквалификације и доквалификације у периоду 2009-2010. годинa. У току је реализација 

преосталих финансијских средстава по основу Уговора, у износу од 2.336.272,13 динара, 

на основу чега ће бити дефинисане квоте за реализацију истих у наведеним општинама. 

 

Пројекат – Промоција запошљавања младих у Србији (МОР) 

Правни основ: Уговор о донацији између Националне службе за запошљавање Р.Србије 

као институције примаоца донације и Међународне организације рада као 

имплементационог партнера 

Опис: Пројекат је финансирало Министарство иностраних послова Италије у укупном 

износу од 1,2 милиона долара, а намењен је развоју политике запошљавања младих и 

спровођењу пробних активних програма тржишта рада за угрожене категорије младих. 

Средства су намењена реализацији следећих мера: - обука у институцијама, - обука на 

радном месту, - програми стицања радног искуства, - субвенције за запошљавање, - 

промоција самозапошљавању, - јавни радови, а циљна група су млада незапослена лица 

узраста 15-30 година, са евиденције НСЗ који припадају категорији теже запошљивих 

(дугорочно незапослени са ниским нивоом образовања). Пројекат је реализован у периоду 

2009-2010. година. Преостала средства у износу од 1.006.357,20 динара ће бити 

реализована у складу са Уговором о донацији. 

Пројекат – Прелазак из школовања у свет рада за студенте са инвалидитетом у Србији, 

Црној Гори и Босни и Херцеговини – Trans2work (донатор Еразмус+) 

Правни основ: Споразум о сарадњи са Универзитетом Македонија из Солуна (носиоцем 

пројекта), потписаним на основу Уговора о гранту број 2015-3720/011-011 (референтни 

број пројекта: 561847-EPP-1-2015-EL-EPPKA2-CBHE- JP) 



 

Опис: Пројекат се спроводи у оквиру ЕРАЗМУС+ програма ЕУ, u pериоду 2015-
2018.године. Окупља 22 партнера из седам земаља међу којима су високошколске 
институције, невладине организације, удружења послодаваца и службе за запошљавање. 
Укупна вредност пројекта је 995.333,00евра. Циљ пројекта је да: 
- припреми и унапреди високообразовне институције  у погледу пружања подршке 
студентима са инвалидитетом  у њиховој  транзицији  од  факултета до  радног места; - 
повеже високо образовање са радним окружењем које је примерено особама са 
инвалидитетом; - асимилира транзиционе могућности и вештине са праксама и 
политикама ЕУ; - припреми послодавце  да боље разумеју потребе  запослених лица са 
инвалидитетом у циљу креирања и понуде нових радних места за ове особе. 
Основна циљна група којој је овај пројекат намењен је широка група постојећих и будућих 
дипломаца са инвалидитетом  и послодаваца из приватног и јавног сектора.  
Национална служба за запошљавање ће пружити подршку реализацији различитих 

пројектних активности међу којима су најзначајније: 

-Истраживање и анализа потреба послодаваца и студената са инвалидитетом;-Креирање 

веб портала који ће повезивати послодаваце, студенте са инвалидитетом и менторе 

универзитетских центара  за каријерни развој у свим партнерским земљама и садржати 

базу отворених радних места, образовних програма и пракси за особе са инвалидитетом;-

Едукација наставног особља, послодаваца и студената са инвалидитетом на тему 

каријерног развоја и запошљавања;-Промоција запошљавања и подизање свести 

послодаваца у вези са предностима запошљавања особа са инвалидитетом 

 

Пројекат – Развој и имплементација система за вредновање перформанси са 

високошколске институције у Србији – Песхес (донатор Еразмус+) 

Правни основ: Споразум о сарадњи са Правим 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: Кроз пројекат ће се дефинисати и имплементирати сет индикатора за мерење 
перформанси високошколских институција и студијских програма и пилотирати модел за 
њихово рангирање. Крајњи циљ пројекта је интеграција тог модела у систем 
високошколског образовања чиме би се омогућило квалитетније планирање образовне 
политике и управљање финансирањем високошколских институција;  
Носилац пројекта је Правни факултет Универзитета у Београду. Укупна вредност пројекта 
је 880.000евра, а период имплементације 2016-2019. 
Национална служба за запошљавање ће подржати академске партнере у реализацији 

пројектних циљева кроз пружање и тумачење информација о трендовима на тржишту 

рада, учешће у дефинисању сета кључних индикатора у изабраним областима, припрему 

пројектних извештаја и реализацију свих осталих пратећих пројектних активности. 

 

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

одраслих људи у Србији (ЕаСИ Програм ЕУ) 

Правни основ: Потписан Мандат од стране директора НСЗ чиме се овлашћује 

подносилац пројекта да у име Националне службе поднесе апликацију, односно, у случају 

одабира предлога пројекта за финансирање, потпише Уговор о гранту са Европском 

комисијом 



 

Опис: Предлог пројекта је поднет по конкурсу EaSI програма Европске уније. Основни циљ 
пројекта је да се створи чврста основа у Републици Србији за имплементацију Препорука 
Савета Европе у вези са “могућностима доквалификације” утврђујући све постојеће 
одредбе на које се “могућности доквалификације” могу надоградити, и идентификовањем 
јазова које треба решити у сарадњи са релевантним заинтересованим странама и 
националним властима у усмеравању “могућности доквалификације” ка приоритетним 
групама. Пројекат треба да резултира у олакшаном приступу одраслих са ниским нивоом 
вештина и квалификација флексибилним могућностима за повећање њихове писмености, 
нумеричким вештинама, и дигиталним вештинама како би им омогућио даљи напредак ка 
вишим нивоима квалификација и поново их увео у процесс учења. Партнери на пројекту су 
Министартсво за рад, запошљавање, борачка и социјална питања, Отворени универзитет 
Суботица и НСЗ. Предвиђено трајање пројекта је 24 месеца, а укупан буџет је 335,667.29 
евра.  
Напомена: Очекује се информација о одлуци Европске комисије 

 

Пројекат – Спајамо тачке – право на рад једнако за све (Европски програм за људска 

права и демократију - EIDHR) 

Правни основ: Споразум о сарадњи са носиоцем пројекта (склапа се након потписивања 

Уговора о гранту између носиоца пројекта и ЕК) 

Опис: Пројекат је поднет у оквиру Јавног позива Европског инструмента за демократију – 

програм за Србију 2016 и 2017 (EIDHR EuropeAid/152409/DD/ACT/RS) у виду идејног 

концепта. Општи циљ пројекта је веће поштовање и боља заштита права на рад и из рада 

за припаднике угрожених група, у сврху инклузије и социјалне кохезије у Србији. Носилац 

пројекта је Фондација Центар за демократију, а партнери су Удружење грађана 

ФорцаПожега, НВО Тимочки клуб Књажевац и НВО Центар локалне демократије (LDA) 

Суботица. Према пропозицијама јавног позива, НСЗ може имати статус сарадника, а 

концептом је предвиђено да се запослени из НСЗ укључе у округле столове, дебате и 

друге догађаје на локалном и националном нивоу, намењене промоцији социјалне 

инклузије на тржишту рада, те је предлог да се за потребе ангажовања на оквирно 30 

догађаја предвиде трошкови боравка за запослене у НСЗ (из донације) у укупном износу 

од 600,00 евра. Пројекат је стављен на резервну листу до краја 2017.године након чега ће 

се, уколико буде одобрен, приступити састављању пуне пријаве и прецизном дефинисању 

улоге и нивоа ангажовања свих партнера и сарадника, а са реализацијом ће почети у току 

2018. 

 

Остали пројекти (Инеррег ИПА) 

Правни основ: Уговор о гранту између апликанта и Европске комисије 

Опис: Програми прекограничне сарадње Европске уније у оквиру ИПА програма 
представљају финансијску подршку сарадњи пограничних територија суседних држава на 
решавању питања од заједничког интереса, између осталог и запошљавања.   
Имајући у виду да се у 2018. години очекује  објављивање јавних позива у оквиру програма 
ИПА II Прекогранична сарадња (Румунија, Хрватска, Црна Гора, БиХ,),  финансијским 
планом за 2018. годину предвиђено је потенцијално учешће НСЗ у пројектима чије се 
подношење очекује следећом динамиком: 



 

- Прекогранична сарадња са Румунијом. Рок за предају пројектног предлога је 1.2.2018. 
године. У табели је  наведен  износ од 200.000 евра, уз претпоставку да ће 85 % бити 
донација а 15% кофинансирање.  

- Прекогранична сарадња са Црном Гором. Пројекат још није предат, очекује се 
објављивање позива у последњем кварталу 2017. или у првом кварталу 2018. године. 
У табели је  наведен  износ од 200.000 евра, уз претпоставку да ће 85 % бити донација 
а 15% кофинансирање 

- Прекогранична сарадња са Босном и Херцеговином. Пројекат још није предат, очекује 
се објављивање јавног позива крајем 2017. или почетком 2018. године. У табели је  
наведен  износ од 200.000 евра, уз претпоставку да ће 85 % бити донација а 15% 
кофинансирање. 

-  Прекогранична сарадња са Хрватском. Пројекат још није предат, очекује се 
објављивање позива у последњем кварталу 2017. или у првом кварталу 2018. године. 
У табели је  наведен  износ од 200.000 евра, уз претпоставку да ће 85 % бити 
донација, а 15% кофинансирање 

 

 

 

 

 


