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Temeljem članka 59. i 60. Zakona o zapošljavanju i osiguranju za slučaj nezaposlenosti (“Sl. glasnik  
RS”, broj 36/2009 i 88/2010), i Odluke o sudjelovanju u financiranju programa ili mjera aktivne politike 
zapošljavanja Ministarstva ekonomije i regionalnog razvitka broj: 300-401-00-263/2012-16 od 23. 02. 2012. 
godine, a sukladno Lokalnom akcijskom planu zapošljavanja Grada Subotice za 2012. godinu koji je usvojen 
Odlukom Skupštine grada Subotice od 09. 02. 2012. godine  
 

 
 

 
 
 
 

 
GRAD SUBOTICA 

I 

NACIONALNA SLUŽBA ZA ZAPOŠLJAVANJE 
 

raspisuju 
 

JAVNI POZIV 
POSLODAVCIMA ZA DODJELU SUBVENCIJE 

ZA OTVARANJE NOVIH RADNIH MJESTA NA PODRUČJU GRADA SUBOTICE  
U 2012. GODINI 

 

I. OPIS PROGRAMA I VISINA SREDSTAVA 
 
Javni poziv za dodjelu subvencije za otvaranje novih radnih mjesta predstavlja temelj za dodjelu de 

minimis državne pomoći. 
 
Subvencija za otvaranje novih radnih mjesta, u jednokratnom iznosu, odobrava se poslodavcima koji 

otvaraju radna mjesta radi zapošljavanja nezaposlenih osoba prijavljenih na evidenciju Nacionalne službe za 
zapošljavanje na području Grada Subotice.  

 
Visina subvencije iznosi 130.000,00 dinara po novootvorenom radnom mjestu. 
Dodatak na subvenciju u visini od 20.000,00 dinara (ukupni iznos subvencije: 150.000,00 dinara) 

dodjeljuje se poslodavcu koji zapošljava osobe starije od 45 godina. 
Tijekom trajanja Javnog poziva poslodavac može samo jednom podnijeti zahtjev za dodjelu subvencije. 
Iznimno, poslodavcu se može omogućiti ponovno podnošenje zahtjeva i dodjela subvencije, pod 

uvjetom da isti u trenutku zaključenja ugovora kao sredstvo osiguranja ugovornih obveza dostavi jamstvo 
banke u iznosu subvencije ili hipoteku prvog reda na nekretnine dvostruko veće vrijednosti od iznosa 
subvencije. 
 

II. UVJETI I DOKUMENTACIJA ZA PODNOŠENJE ZAHTJEVA 
 

Uvjeti za podnošenje zahtjeva 
Pravo na subvenciju za otvaranje novih radnih mjesta može ostvariti poslodavac pod uvjetom: 

- da nije smanjivao broj zaposlenih, u posljednja tri mjeseca koja prethode mjesecu u kojemu je podnesen  
zahtjev, osim u slučaju normalne fluktuacije zaposlenih; 

- da nad njim nije pokrenut stečajni, odnosno likvidacijski postupak; 
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- da uredno podmiruje obveze temeljem doprinosa za obvezno socijalno osiguranje za zaposlene, za 
posljednja tri mjeseca koja prethode mjesecu u kojemu je podnesen zahtjev, osim ukoliko je podnositelj 
zahtjeva novoosnovani gospodarski subjekt registriran na temelju tuzemnih ili inozemnih ulaganja na 
području Grada Subotice a na temelju obrazloženog mišljenja nadležnog tijela lokalne samouprave; 

- da uspješno posluje; 
- da je podnositelj zahtjeva nad kojim je vođen stečajni postupak i kod kojega je usvojen i u cijelosti izvršen 

plan reorganizacije, uspješno poslovao najmanje 12 mjeseci;    
- da je podnositelj zahtjeva koji je kupio gospodarski subjekt nad kojim je okončan postupak stečaja ili 

likvidacije, uspješno poslovao najmanje 12 mjeseci od dana kupnje; 
- da je nezaposleni za kojega se traži subvencija i koji je prethodno bio u radnom odnosu na neodređeno 

vrijeme kod poslodavca – podnositelja zahtjeva, na evidenciji nezaposlenih najmanje 6 mjeseci. 
 

Pravo na subvenciju za otvaranje novih radnih mjesta ne mogu ostvariti: 

- državna tijela, organizacije i drugi direktni i indirektni korisnici proračunskih sredstava, društvene 
organizacije,  udruge građana i neprofitne organizacije; 

- podnositelji zahtjeva koji obavljaju djelatnosti u području trgovine, taksi prijevoza, mjenjačnica, kockanja i 
klađenja, poljoprivrede, šumarstva i ribarstva i dr.; 

- gospodarski subjekti u teškoćama, u smislu članka 2. stavak 1. točka 5. Uredbe o pravilima za dodjelu 
državne pomoći („Službeni glasnik RS“, broj 13/10); 

- korisnici sredstava koji nisu ispunili raniju ugovornu obvezu prema Nacionalnoj službi za zapošljavanje ili 
Pokrajinskom tajništvu za rad, zapošljavanje i ravnopravnost spolova; 

- podnositelji zahtjeva koji nisu podmirili svoje obveze prema Gradu Subotici; 
- podnositelji zahtjeva koji zapošljavaju nezaposlene osobe koje su u prethodnom razdoblju od 6 mjeseci od 

dana podnošenja zahtjeva bile u radnom odnosu na neodređeno kod podnositelja zahtjeva, odnosno 
poslodavca koji je osnivač ili povezana osoba s podnositeljem zahtjeva. 

 
Dokumentacija za podnošenje zahtjeva 

- zahtjev sa biznis planom na propisanom obrascu; 
- popis osoba koje se zapošljavaju (ime i prezime osobe, adresa i JMBG); 
- potvrda o podmirenju dugovanja na temelju izvornih javnih prihoda za obveze koje utvrđuje i naplaćuje 

Služba lokalne porezne administracije; 
- pisana izjava podnositelja zahtjeva o svim drugim de minimis državnim pomoćima koje je dobio u 

prethodnom trogodišnjem fiskalnom razdoblju i je li mu i po kojoj osnovi već dodijeljena državna pomoć za 
iste opravdane troškove ili izjava podnositelja zahtjeva da nije koristio državnu pomoć; 

- preslik rješenja nadležnog tijela o upisu u registar, ukoliko podnositelj zahtjeva nije registriran u Agenciji za 
gospodarske registre; 

- potvrda banke o prometu na tekućem računu poslodavca za posljednja tri mjeseca koja prethode mjesecu 
u kojemu je podnesen zahtjev; 

- porezna prijava o obračunatim i uplaćenim doprinosima za obvezno socijalno osiguranje na 
zarade/naknade, za posljednja tri mjeseca koja prethode mjesecu u kojemu je podnesen zahtjev, ovjerena 
od strane Porezne uprave; 

- završni račun ovjeren od strane Narodne banke za godinu koja prethodi godini u kojoj se podnosi zahtjev ili 
skraćena bilanca uspjeha, odnosno pregled prihoda i rashoda i financijskog rezultata za prethodnu godinu 
za podnositelje zahtjeva koji vode jednostavno knjigovodstvo, osim ukoliko je podnositelj zahtjeva 
novoosnovani gospodarski subjekt  registriran na temelju tuzemnih ili inozemnih ulaganja na području 
Grada Subotice;  

- obrazloženo mišljenje nadležnog tijela lokalne samouprave u slučaju navedenom u alineji 3. Uvjeta za 
podnošenje zahtjeva. 

 
Grad Subotica i Nacionalna služba za zapošljavanje, zadržavaju pravo tražiti i druge dokaze relevantne 

za odlučivanje o zahtjevu podnositelja.  
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III. PRIORITETI ZA DODJELU SUBVENCIJA 

 
Nadležna Ispostava Nacionalne službe za zapošljavanje provjerava ispunjenost općih uvjeta Javnog 

poziva i vrši rangiranje primljenih zahtjeva temeljem unaprijed definiranih kriterija (ocjena biznis plana, 
zapošljavanje teže zaposlivih kategorija osoba - osobe s invaliditetom, žene, osobe starije od 45 godina, Romi). 

 
IV. DONOŠENJE ODLUKE 

 
Odluku o dodjeli subvencije poslodavcima za otvaranje novih radnih mjesta na području Grada 

Subotice u 2012. godini donosi direktor nadležne Ispostave Nacionalne službe za zapošljavanje, po 
pribavljenom mišljenju Lokalnog vijeća za zapošljavanje. 
 

V. ZAKLJUČIVANJE UGOVORA 
 

Gradonačelnik Grada Subotice, direktor nadležne Ispostave Nacionalne službe za zapošljavanje i 
podnositelj zahtjeva, u roku do 30 dana od dana donošenja odluke o odobravanju subvencije, odnosno 
najkasnije do 15. studenoga tekuće godine zaključuju ugovor, kojim se uređuju međusobna prava i obveze i 
temeljem kojega se vrši isplata subvencije.  

 
Dokumentacija za zaključivanje ugovora: 
- dokaz o zasnivanju radnog odnosa na neodređeno vrijeme za osobu koja se  zapošljava (ugovor o radu i 

prijava na obvezno socijalno osiguranje); 
- odgovarajuća sredstva osiguranja ugovornih obveza; 
- preslik kartona deponiranih potpisa; 
- pisani pristanak korisnika sredstava i jamaca za prikupljanje i obradu podataka o osobi. 
 
Sredstva osiguranja ugovornih obveza su: 
 

1. ZA PODUZETNIKA: 
- za odobrena sredstva u iznosu do 300.000,00 dinara – dvije istovjetne bjanko vlastite mjenice korisnika 

sredstava s jednim jamcem, s mjeničnim ovlastima; 
- za odobrena sredstva u iznosu od 300.001,00 do 600.000,00 dinara – dvije istovjetne bjanko vlastite 

mjenice korisnika sredstava s dva jamca, s mjeničnim ovlastima (ukoliko korisnik sredstava nije u 
mogućnosti osigurati mjenice kao sredstvo osiguranja za iznose do 600.000,00 dinara, može priložiti 
jamstvo banke u vrijednosti iznosa subvencije u trajanju od 30 mjeseci); 

- za odobrena sredstva u iznosu od 600.001,00 dinara i više – dvije istovjetne bjanko vlastite mjenice 
korisnika sredstava s dva jamca, s mjeničnim ovlastima i dodatno sredstvo osiguranja: 
� jamstvo banke u vrijednosti iznosa subvencije u trajanju od 30 mjeseci. 
 

2. ZA PRAVNU OSOBU: 
- za odobrena sredstva u iznosu do 600.000,00 dinara – dvije istovjetne bjanko solo mjenice, s mjeničnim 

ovlastima ili jamstvo banke u vrijednosti iznosa subvencije u trajanju od 30 mjeseci; 
- za odobrena sredstva u iznosu od 600.001,00 dinara i više – dvije istovjetne bjanko solo mjenice, s 

mjeničnim ovlastima i dodatno sredstvo osiguranja: 
� jamstvo banke u vrijednosti iznosa subvencije u trajanju od 30 mjeseci. 
 
Jamac može biti svaka poslovna sposobna fizička osoba, ne starija od 65 godina, koja ima redovita  

mjesečna primanja na ime zarade ili mirovine, neovisno o visini primanja, kao i fizička osoba koja samostalno 
obavlja djelatnost (poduzetnik). 
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VI. OBVEZE KORISNIKA SREDSTAVA 

 
Nakon zaključenja ugovora podnositelj zahtjeva dužan je: 
- zasnovati radni odnos, odnosno zaključiti ugovor o radu s nezaposlenom osobom sukladno zakonu, na 

neodređeno vrijeme, s punim radnim vremenom, s tim da radni odnos traje najmanje 24 mjeseca od dana 
zasnivanja radnoga odnosa; 

- redovito isplaćivati zarade i uplaćivati doprinose za obvezno socijalno osiguranje i dostavljati dokaze o 
uplati doprinosa za obvezno socijalno osiguranje za osobe iz ugovora. 
 
Korisnik sredstava dužan je obavljati djelatnost na području grada Subotice na kojem je ostvario pravo na 

subvenciju.  

      Tijekom prvih 12 mjeseci financiranja programa, poslodavac je u obvezi održati najmanje isti broj 
zaposlenih u odnosu na broj zaposlenih u mjesecu koji prethodi mjesecu podnošenja zahtjeva. 

      U slučaju da korisnik sredstava ne realizira obveze definirane ugovorom, dužan je vratiti cjelokupni iznos 
subvencije. 
 

VII. OSTALE INFORMACIJE 
 

Zahtjev sa biznis planom podnosi se u dva primjerka, Ispostavi Nacionalne službe za zapošljavanje u 
Subotici, Trg slobode 3/III, ured 69, osobno ili putem pošte, na tipskom obrascu koji se može dobiti u subotičkoj 
Ispostavi Nacionalne službe za zapošljavanje. 

 
Sve dodatne informacije mogu se dobiti u subotičkoj Ispostavi Nacionalne službe za zapošljavanje, Trg 

slobode 3/III, ured 69, kontakt telefoni: 024/644-626, 024/644-637 i 024/644-627. 
 
Nepotpuna dokumentacija neće se uzimati u razmatranje. 
 

             Javni poziv je otvoren od dana objavljivanja na internetskoj prezentaciji Grada Subotice 
www.subotica.rs do 30. rujna 2012. godine. 
 
 
 


