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Комисија за спровођење поступка доделе подстицајних средстава за  самозапошљавање 
незапослених лица теже запошљивих категорија на територији града Београда (у даљем тексту: 
Комисија), образована  Решењем секретара Секретаријата за привреду   VIII-01 бр. 404 - 7/2014 од 
11.04.2014.године, а на основу Закључка Привременог органа града Београда број 3-2407/14-С-20 од 
11.04.2014.године, овим Упутством ближе одређује услове  за подношење пријава и критеријуме за 
доделу подстицајних средстава за самозапошљавање незапослених лица теже запошљивих 
категорија са територије града Београда. Конкурс се спроводи у сарадњи са Националном службом за 
запошљавање – Филијала за град Београд и Градским центром за социјално предузетништво 
Београда. 

1. ЦИЉ 

 
Додела подстицајних средстава за самозапошљавање незапослених лица теже запошљивих 
категорија са територије града Београда врши се у циљу доприноса смањењу опште стопе 
незапослености, подстицања запошљавања незапослених лица, подршке отварању нових малих и 
средњих привредних субјеката,  као и подстицања отварања нових радних места. 
 
Подстицаји за самозапошљавање незапослених лица на територији града Београда додељују се  
незапосленим лицима искључиво за оснивање и регистрацију привредних друштава, односно 
предузетника, у којем ће корисници подстицаја засновати радни однос на неодређено време и 
обављати делатност за коју је привредни субјекат регистрован.   
  

2. ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА ДОДЕЛУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА-ПОДСТИЦАЈА ЗА  
САМОЗАПОШЉАВАЊЕ НЕЗАПОСЛЕНИХ ЛИЦА ТЕЖЕ ЗАПОШЉИВИХ КАТЕГОРИЈА НА   
ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА БЕОГРАДА 

 
Укупна расположива средства за доделу подстицајних средстава за самозапошљавање незапослених 
лица теже запошљивих категорија на територији града Београда износе  5.000.000,00 динара. 
 
Појединачни износ подстицаја је 200.000,00 динара и додељује се једнократно, а у сврху 
обезбеђења основних услова за отпочињање обављања регистроване делатности. 
                                                                                                         

3. УСЛОВИ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПРИЈАВЕ 

 
Овим Упутством ближе се одређују услови, критеријуми и начин доделе подстицајних средстава за 
самозапошљавање незапослених лица теже запошљивих категорија на територији града Београда за 
2014. годину. 
А) Услови за подношење пријаве: 
Пријаву могу поднети лица која  испуњавају све услове под тачком 1, 2 и 3:  

1. лица пријављена на евиденцију незапослених лица код Националне службе за 
запошљавање - филијала за град Београд, пре дана подношења захтева за доделу 
субвенције под следећим условима: 

- незапослена лица старија од 45 година; 
- лица са инвалидитетом без обзира на године живота; 
- самохрани родитељи без обзира на године живота;  
- лица која су била на издржавању казне затвора; 
- жртве трговине људима, злостављања, занемаривања, насиља и експлоатације; 
- родитељи деце са инвалидитетом; 
- млади без родитељског старања; 
- интерно избегла и расељена лица; 
- повратници по споразуму о реадмисији; 
- етничке мањине. 
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2. лица која су завршила инструктивну обуку за самозапошљавање по плану и програму 

обука у организацији Градског центра за социјално предузетништво Београда (доказ – 
потврда или други документ о завршеној обуци). 

3. Лица држављани Републике Србије са пребивалиштем или боравиштем на територији 
града Београда. 

 
Подстицајна средства за самозапошљавање се додељују искључиво за: 

- оснивање и регистрацију привредног друштва или предузетника у којем ће корисник 
подстицаја  у својству оснивача засновати радни однос. 
 

Право на подстицај за самозапошљавање не може се остварити у следећим случајевима: 

• за регистрацију индивидуалног пољопривредног газдинства, задруге, удружења грађана и 
друштвених организација; 

• за обављање делатности у области  експлоатације угља, игара на срећу, коцкања и 
клађења, такси превоза и мењачница; 

• уколико су у претходном периоду додељена бесповратна финансијска средства из буџета 
Републике Србије, буџета града Београда и буџета градских општина града Београда; 

• уколико лице није испунило било коју ранију обавезу према граду Београду, проистеклу из 
уговора о додели финансијских средстава; 

• уколико је на дан подношења пријаве лице уписано у регистар привредних субјеката који се 
води код АПР-а као оснивач или члан привредног друштва, односно као предузетник (власник 
или сувласник предузетничке радње). 

 
Ако се, у складу са Законом о привредним друштвима, више незапослених лица удружи у смислу 
оснивања вишечланог привредног друштва, сваки појединачно подноси захтев за доделу подстицаја 
за самозапошљавање и остварује право на подстицај од 200.000,00 динара.  
 
У току трајања јавног позива, незапослено лице може поднети само једну пријаву за доделу 
подстицајних средстава за самозапошљавање. 
 

4. ДОКУМЕНТАЦИЈА КОЈА СЕ ПОДНОСИ  

 
А) Да би се поднета пријава узела у разматрање, потребно је да незапослено лице испуни 
услове прописане Позивом и поднесе комплетну документацију која је предвиђена овим 
Упутством: 
1. ПРИЈАВА за доделу подстицајних средстава за самозапошљавање са типским обрасцем пословног 

плана.  
2. УВЕРЕЊЕ о евиденцији незапосленог лица из теже запошљиве категорије, издат од стране 

Националне службе за запошљавање - филијала за град Београд, не старији од 15 дана, као и 
остале потврде неопходне за утврђивање теже запошљиве категорије. 

3. ДОКАЗ о завршеној инструктивној обуци  за самозапошљавање издате од стране Градског центра 
за социјално предузетништво Београда. 

4. ИЗЈАВA  подносиоца захтева о свим другим de minimis државним помоћима које је добио у 
претходном трогодишњем фискалном периоду, и да ли му је и по ком основу већ додељена 
државна  помоћ за исте оправдане трошкове или изјава подносиоца захтева да није користио 
државну помоћ, (образац ове изјаве је одштампан уз Пријаву као њен саставни део). 

5. ИЗЈАВA подносиоца пријаве да нема неизмирених обавеза према граду Београду проистеклих из 
уговора о додели финансијских средстава, (oбразац ове изјаве је одштампан уз Пријаву као њен 
саставни део). 

6. ИЗЈАВA подносиоца пријаве да на дан подношења пријаве није уписан у регистар привредних 
субјеката који се води код АПР-а као оснивач или члан привредног друштва, односно као 
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предузетник (власник или сувласник предузетничке радње),  (образац ове изјаве је одштампан уз 
Пријаву као њен саставни део). 

 
Документација под тачком 1, 4, 5, и 6 се подноси својеручно потписана од стране подносиоца 
пријаве. Пријава са пратећом документацијом се не враћа подносицу пријаве.  
 
Б)  Поред докумената који су наведени у тачки 4. под А), следеће категорије 
незапослених лица подносе и додатна документа: 

 
Комисија задржава право да поред наведених, затражи и додатна документа и доказе, 
релевантне за одлучивање о поднетој пријави. 
 
Пријава са обрасцем пословног плана и Упутство за подношење пријаве, се могу 
преузети: 
- на сајту града Београда www.beograd.rs  или лично у Секретаријату за привреду 

(Краљице Марије бр.1, XVII спрат,  соба бр. 1706),  
- у Градском центру за социјално предузетништво Београда, Трг Николе Пашића 8 или 

на сајту www.gradskicentar.rs 
 

5.  ДОНОШЕЊЕ ОДЛУКЕ 

Одлуку о додели подстицајних средстава за самозапошљавање доноси Комисија за спровођење 
поступка доделе подстицајних средстава за самозапошљавање незапослених лица теже запошљивих 
категорија. У случају да неко од корисника средстава не испуни услове за доделу подстицаја, право 
на подстицај оствариће подносиоци пријава према редоследу на претходно утврђеној ранг листи. 
Одлука о додели подстицаја доноси се на основу пријаве и  пословног  плана који је оцењен од 
стране Комисије, а на основу претходно прибављеног мишљења Националне службе за запошљавање 
и утврђене ранг листе као и осталих критеријума наведених у Упутству. 

Незапослена лица старија од 45 

година 

Потврда о незапослености НСЗ 

Лица са инвалидитетом  без 

обзира на године живота 

фотокопија решења о инвалидности издато од стране надлежног 

државног органа и доказ о процењеној радној способности или 

диплома  завршене специјалне школе 

Самохрани родитељ  без обзира 
на године живота 

 
 

доказ о брачном статусу, односно статусу самохраног родитеља,  
извод из матичне књиге рођених за децу, потврду о редовном 

школовању деце до 26 година  (ова документа доставити у 
фотокопији). 

Лица која су била на издржавању 
казне затвора 

фотокопија потврде из МУП-а  или суда 

Жртве трговине људима, 

злостављања, занемаривања  

фотокопија потврде из МУП-а или суда 

Родитељи деце са инвалидитетом  фотокопија решења о инвалидности детета издато од стране 
надлежног државног органа или диплома детета завршене 

специјалне школе 

Млади без родитељског старања  фотокопија потврде из дома или Центра за социјални рад 

Интерно избегла и расељена 
лица 

фотокопија потврде о признавању статуса издату од надлежног 
органа за текућу годину или избегличке легитимације (плаве боје) 

односно постојећу легитимацију за интерно расељена лица 

Повратници о споразуму о 

реадмисији 

фотокопија потврде из МУП-а о наводима 

Етничке мањине изјава о етничкој припадности оверена у општини 



 5 

Лице које је остварило право на бесповратна средства за самозапошљавање код 
Националне службе за самозапошљавање не може остварити право на доделу подстицаја 
за запошљавање по истом конкурсу Града Београда – Секретаријата за привреду. 
 

6. ПРИОРИТЕТ У ДОДЕЛИ  ПОДСТИЦАЈА УТВРЂУЈЕ СЕ НА ОСНОВУ: 

- оцене пословног плана и других критеријума (према бодовној листи);   
- редоследа приспелих пријава у случају да су подносиоци оцењени истим бројем бодова; 

Приликом оцене пословног  плана узимаће се у обзир делатност у којој се планира  започињање 
новог посла, пословна идеја, тржиште (купци, конкуренти и добављачи), финансијски показатељи, 
претходно искуство у обављању делатности, процена Градског центра за социјално предузетништво о 
способности – предузетничком духу за започињање сопственог посла. 
 

7. ЗАКЉУЧИВАЊЕ УГОВОРА 

Лице коме су Одлуком  Комисије одобрена финансијска средства, у обавези је да планирану 
делатност за коју је тражена подстицајна средства за самозапошљавање, региструје у року од 30 

дана од дана достављања Одлуке Комисије о одобреном подстицају. 
 
Након доношења Oдлуке Комисије о додели подстицајних средстава за самозапошљавање и 
спровођења одговарајуће процедуре, Секретаријат за привреду  и подносилац захтева закључују 
уговор, којим се уређују међусобна права и обавезе.  
Подносилац пријаве коме су одобрена финансијска средства биће у обавези да пре закључења 
уговора поднесе следећу документацију (у два примерка): 

- фотокопију решења Агенције за привредне регистре о упису у регистар привредних субјеката, 
- пријаву на обавезно социјално осигурање, 
- средство обезбеђења уговорних обавеза, 
- фотокопију картона депонованих потписа,  
- уговор о отварању и вођењу рачуна код пословне банке, 
- фотокопију своје личне карте,  
- фотокопија личне карте жиранта и друге доказе у зависности од статуса жиранта 

 
Приликом закључивања уговора подноси се средство обезбеђења уговорних обавеза  и то:  
- 2 (две) истоветне бланко личне менице корисника средстава са једним жирантом и меничним 
овлашћењем. Жирант може бити свако пословно способно физичко лице, не старије од 65 година, 
које има редовна месечна примања на име зараде или пензије, независно од висине примања, као и 
привредни субјект (предузетник или привредно друштво).  
-2 (две) регистроване бланко сопствене менице, оверене од стране привредног субјекта који је 
основао Корисник субвенције, са меничним овлашћењем 

  

8. ОБАВЕЗЕ КОРИСНИКА СРЕДСТАВА 

Међусобна права и обавезе корисника средстава и Секретаријата за привреду биће регулисане 

уговором. 

Уговором закљученим са Секретаријатом за привреду, Корисник подстицајних средстава за 
самозапошљавање ће се, под претњом раскида уговора, обавезати: 
• да ће привредни субјекат обављати регистровану делатност најмање једну годину почев од дана 

отпочињања обављања   делатности,  

• да ће корисник финансијских средстава - подстицаја најмање годину дана од дана отпочињања 
обављања делатности бити у својству оснивача у радном односу у привредном субјекту који је 
основао, 

• да ће привредни субјекат редовно испуњавати све обавезе по основу уплате јавних прихода, у 
складу са законом. 
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У случају раскида уговора због неизвршења уговорних обавеза, корисник средстава  ће бити дужан 

да врати износ примљеног подстицаја за период неизвршавања уговорних обавеза, увећан за затезну 

камату у складу са законом.  

9. КРИТЕРИЈУМИ ЗА ОЦЕНУ ЗАХТЕВА, СА ПОСЛОВНИМ ПЛАНОМ ЗА САМОЗАПОШЉАВАЊЕ 
 

Р.б. КРИТЕРИЈУМИ Број бодова 

1. Врста делатности 0 – 15 

2. Пословна идеја 0 – 20 

3. Опис производа / услуге 0 – 10 

4. Потенцијални купци 0 – 15 

5. Конкуренција 0 – 5 

6. Добављачи 0 – 5 

7. Извори финансирања 0 – 15 

8. Оцена Градског центра за социјално предузетништво Београда 0 – 15 

 

10. ГДЕ И КАКО ПОСЛАТИ ПРИЈАВЕ 

 
Пријаве се морају доставити у запечаћеним ковертама.  
Пријава и поднета документација се не враћају подносиоцу пријаве. 

 
Начини достављања:  

1. препорученом поштом на адресу: Градска управа Града Београда, Секретаријат за 
привреду, Краљице Марије бр. 1/XVII,  Београд 

2. или доставом на писарници Градске управе на адреси Краљице Марије 1/XVII, Београд 
(подносилац пријаве ће из писарнице добити доказ о пријему пријаве са датумом и 
временом достављања пријаве)  
 

на запечаћеној коверти мора да пише: „Пријава за доделу подстицаја за 
самозапошљавање - не отварати“  
 
На полеђини коверте обавезно навести име и адресу и контакт телефон подносиоца пријаве. 
 
Рок за подношење пријава за доделу подстицајних средстава за самозапошљавање 
незапослених лица  теже запошљивих категорија са територије града Београда  је 15. јул 
2014. године до 16:00  часова,  без обзира на начин достављања. 
 

                                                                                                                         
СВЕ ИНФОРМАЦИЈЕ  ВЕЗАНЕ УСЛОВЕ КОНКУРСА И ОБУКУ МОЖЕТЕ ДОБИТИ: 

• У Градском центру за социјално предузетништво Београда – Трг Николе Пашића 8 
• на броју телефона 334  2 337  
• на интернет адреси:  http://www.gradskicentar.rs 
• путем електронске поште: socijalnopreduzetnistvo@gradskicentar.rs  
• на фејсбук страни: https://www.facebook.com/GCSPB 

 
         


