
ОБРАЗЛОЖЕЊЕ  

I I. ПРАВНИ ОСНОВ ЗА ДОНОШЕЊЕ УРЕДБЕ О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА 

УРЕДБЕ  
 

Правни основ за доношење Уредбе о изменама и допунама Уредбе о Програму подстицања 

запошљавања младих „Моја прва платаˮ садржан је у члану 43. став 1. тачка 8. Закона о 

запошљавању и осигурању за случај незапослености („Службени гласник РСˮ, бр. 36/2009, 

88/2010, 38/2015, 113/2017 и 113/2017 - др. закон) и члану 42. став 1. Закона о Влади 

(„Службени гласник РСˮ, бр. 55/2005, 71/2005 - испр., 101/2007, 65/2008, 16/2011, 68/2012 - 

одлука УС, 72/2012, 7/2014 - одлука УС, 44/2014 и 30/2018 - др. закон).  

I II. РАЗЛОЗИ ЗА ДОНОШЕЊЕ УРЕДБЕ  
 

Полазећи од положаја младих на тржишту рада у Републици Србији који је неповољнији у 

односу на општу популацију у Републици Србији, Влада је донела Уредбу о Програму 

подстицања запошљавања младих „Моја прва платаˮ („Службени гласник РСˮ, број: 107/20). 

Сходно овлашћењима која проистичу из Уредбе, Национална служба за запошљавање је 17. 

августа 2020. године, расписала Јавни позив за реализацију Програма подстицања 

запошљавања младих „Моја прва платаˮ (у даљем тексту: Програм).  

Више од 10.000 послодаваца је показало интересовање за учешће у Програму и пријавило 

потребу за преко 17.000 позиција за 28.000 радних места. Од укупног броја регистрованих, 

8.540 послодаваца је испунило услове Јавног позива за учешће у Програму, са одобрених 

14.294 позиције за ангажовање 22.740 незапослених лица.  

Након периода завршетка селекције и избора кандидата (који се реализовао у више циклуса 

због великог броја пријављених учесника), у Програм је укључено укупно 8.453 незапослених 

лица код 5.177 послодаваца и то 5.541 са средњим образовањем и 2.912 лица са високим 

образовањем.  

Како се према подацима Националне службе за запошљавање (стање на дан 30. јун 2021. 

године), на евиденцији незапослених налази 111.896 лица (60.666 жена) до 30 година 

старости, од којих 78% чине лица са средњим и високим образовањем, а имајући у виду број 

послодаваца и незапослених који су узели учешће у Програму у складу са Јавним позивом из 

прошле године, предлаже се доношење ове уредбе, будући да се реализацијом Програма 

стварају додатне могућности за оспособљавање, стицање првог радног искуства и повећавање 

прилика за конкурентније иступање младих на тржишту рада и запошљавање.  

I III. ОБЈАШЊЕЊЕ ПОЈЕДИНАЧНИХ РЕШЕЊА  
 

Чланом 1. се додатно прецизира да се број незапослених младих који ће се укључити у 

Програм утврђује на годишњем нивоу, с тим да незапослени има могућност да учествује у 

Програму само једанпут.  

Чланом 2. утврђује се износ средстава који се на месечном нивоу обезбеђује кориснику са 

средњим и са високим образовањем. 3  

 



Истим чланом се прецизирају финансијске организације које ће без наплаћивања накнаде 

отварати наменске текуће рачуне корисницима Програма, односно неће наплаћивати накнаду 

нити друге трошкове у вези са извршењем платних трансакција корисницима.  

Чланом 3. се прецизира да ће се износ који се предвиђа овом одлуком исплаћивати само оним 

корисницима Програма који ће остваривати права у складу са јавним позивом који ће 

Национална служба за запошљавање расписати у другој половини ове године.  

Чланом 4. утврђено је ступање на снагу ове уредбе.  

I IV. ПРОЦЕНА ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА  
 

Средства за реализацију ове уредбе обезбеђују се у Финансијском плану Националне службе 
за запошљавање која спроводи овај програм. 


