
Извештај о спроведеној анализи ефеката 

Предлога Уредбе о утврђивању Програм подстицања предузетништва кроз развојне 

пројекте у 2021. години 

 

ПРИЛОГ 2: 

Уредбом о утврђивању Програма подстицања предузетништва кроз развојне 

пројекте у 2020. години („Службени гласник РС”, број 5/20), за реализацију овог 

програма одређена су бесповратна средства у износу од 850.000.000,00 динара. 

Наведеном Уредбом предвиђено је да се за реализацију Програма могу користити и 

средства која су одобрена у складу са Уредбом о утврђивању Програма подстицања 

предузетништва кроз развојне пројекте у 2019. години („Службени гласник РС”, бр. 

3/19 и 47/19), уколико иста нису пласирана по одобреним захтевима (делимично или у 

целости) или је извршен повраћај средстава од стране клијента.  

Према прелиминарним подацима, у складу са Програмом подстицања 

предузетништва кроз развојне пројекте у 2020. години, током 2020. године је одобрено 

100 захтева привредних субјеката укупне вредности инвестиције од 2.357.619.167,37 

динара, од чега је 508.141.930,12 динара бесповратних средстава. 

Како је Уредбом о утврђивању Програма подстицања предузетништва кроз 

развојне пројекте у 2020. години предвиђено да опредељена средства из овог програма 

могу бити искоришћена и за реализацију захтева поднетих до 31. децембра 2019. 

године у складу са Уредбом о утврђивању Програма подстицања предузетништва кроз 

развојне пројекте у 2019. години, а који нису разматрани због недостатка средстава, 

током 2020. године је одобрено 17 захтева укупне вредности инвестиције од 

341.763.285,92 динара, од чега је 67.012.338,36 динара бесповратних средстава.  

Комплетан извештај о реализацији Програма подстицања предузетништва кроз 

развојне пројекте у 2020. години биће урађен до 31. марта 2021. године, у оквиру кога 

ће бити приказани подаци о величини утрошених и неутрошених средстава, броју и 

структури корисника, регионални распоред и слично, док ће интерпретација бити 

приказана кроз еваулацију за две године (време потребно да се реализује инвестиција и 

осете ефекти).  

У току спровођења програма нису уочени већи проблеми који би захтевали 

корективне мере.  

 

У Програму за 2021. годину, могућност аплицирања је дата брзорастућим 

привредним субјектима и/или привредним субјектима који припадају четвртој групи 

развијености у складу са чланом 11. Закона о регионалном развоју („Службени гласник 

РС“ бр. 51/09, 30/10 и 89/15 – др. закон). Како се за први квартал 2021. године планира 

усвајање ЕИБ инвестиционог кредита „Обнова и развој“ са предвиђеним средствима од 

90 милиона евра, а који ће се спроводити преко Фонда за развој РС, Програмом 

подстицања предузетништва кроз развојне пројекте у 2021. години није предвиђена 

могућност аплицирања свих привредних субјеката, како би се омогућило да што више 

различитих клијената искористи могућности оба програма. Такође, због предвиђеног 

ЕИБ инвестиционог кредита „Обнова и развој“, за Програм подстицања 

предузетништва кроз развојне пројекте у 2021. години је опредељен мањи износ 

средстава из буџета него претходне године, односно 200 милиона динара. Постоји 

процена да се на овакав начин у већој мери доприноси остваривању посебних циљева.    

 

 

 

ПРИЛОГ 3: 

У складу са приоритетима Владе, специфични  циљеви су непромењени, 

односно и ове године је укључена дигитализација, док је кроз услове програма 

истакнуто подстицање равномерног регионалног развоја.  

Укупни резултати спровођења предметне уредбе, за привредне субјекате који су 

добили бесповратна средства у 2020. години, биће доступни тек након објављивања 
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завршних рачуна у наредне две године. Циљеви који се прате и анализирају, након две 

године у односу на годину када су бесповратна средства додељена, су: раст прихода, 

број запослених и бруто додата вредност. 

Главни циљеви се прате кроз приоритетну област финансирања, а остали 

циљеви који ће се пратити кроз пријаве привредних субјеката. 
 

 

Циљ 1: Подршка повећању конкурентности сектора микро, малих и средњих предузећа кроз 

модернизацију пословања     
Назив индикатора Јединица 

мере 
Базна 

година 
Базна 

вредност 
Циљна 

вредност у 

2020. год. 

Циљна 

вредност у 

2021 год. 

Циљна 

вредност у 

2022. год. 
1. Број подржаних 

привредних субјеката 

за развојне пројекте 

Извор верификације: 

Извештај о 

спровођењу Програма 

број 2018 168 130 40* 140 

 

* Циљна вредност у 2021. години је нижа од раније предвиђене, из разлога што се за 

први квартал 2021. године планира усвајање ЕИБ инвестиционог кредита „Обнова и 

развој“ за који се може очекивати велико интересовање привредних субјеката, те је 

самим тим и буџетом за 2021. предвиђено мање средстава за Програм подстицања 

предузетништва кроз развојне пројекте него претходне године. 

 

 

Кроз Извештај о малим и средњим предузећима и предузетништву који има за 

циљ аналитичко сагледавање стања у сектору МСПП у функцији мера за динамичнији 

раст и развој сектора малих и средњих предузећа и предузетништва, прате се следећи 

показатељи: број предузећа, број запослених, промет, БДВ, извоз, број извозника, увоз 

и број увозника. Извештај анализира ефекте предузетих мера за унапређење развоја 

предузетничког сектора привреде, из којих проистичу и најважнији изазови, 

активности и резултати који се односе на сектор МСПП. Извештај се састоји од 

приказа кретања најважнијих макроекономских агрегата на националном нивоу, 

анализе најважнијих економских области предузетничког сектора укључујући 

секторску и регионалну структуру, и анализу кључних аспеката конкурентности 

сектора МСПП. 

 

 

 

 

 

 

 

Табела 1: Основни индикатори пословања нефинансијског сектора 2019. године 

 
Предузет-

ници Микро Мала Средња МСПП Велика УКУПНО 
Учешће у нефинансијском сектору (%) 

Предузет-

ници Микро Мала Средња МСПП Велика 

2018 
Брoj  

предузећа    288 308 89.190 11.537 2.646 391.681 566 392.247 73,5 22,7 2,9 0,7 99,9 0,1 

Брoj 276.529 163.385 232.681 271.467 944.062 497.475 1.441.537 19,2 11,3 16,1 18,8 65,5 34,5 



 

3 

 

запослених 

Промет* 1.555.504 1.717.997 2.486.715 2.740.651 8.500.867 4.400.169 12.901.036 12,1 13,3 19,3 21,2 65,9 34,1 

БДВ* 418.172 256.250 448.868 570.698 1.693.989 1.127.545 2.821.535 14,8 9,1 15,9 20,2 60,0 40,0 

Извоз* 20.719 141.371 205.179 396.219 763.488 1.282.051 2.045.539 1,0 6,9 10,0 19,4 37,3 62,7 
Број 

извозника 3.178 7.153 3.923 1.345 15.599 375 15.974 19,9 44,8 24,6 8,4 97,7 2,3 

Увоз* 19.856 268.265 506.430 607.195 1.401.747 1.328.778 2.730.525 0,7 9,8 18,5 22,2 51,3 48,7 
Број  

увозника 4.002 12.591 5.494 1.806 23.893 459 24.352 16,4 51,7 22,6 7,4 98,1 1,9 

*у мил. динара, текуће цене 

Извор: Министарство привреде на основу података РЗС. 

 

ПРИЛОГ 5: 

У односу на претходну годину, смањена су буџетска средства за реализацију 

Програма у 2021. години, минимални износ средстава ће бити пренет, док задуживање 

није предвиђено. 

 

ПРИЛОГ 6: 

Очекује се позитиван утицај привредних субјеката који припадају четвртој 

групи развијености у складу са чланом 11. Закона о регионалном развоју („Службени 

гласник РС“ бр. 51/09, 30/10 и 89/15 – др. закон), као и брзорастућих приведних 

субјеката, на бруто домаћи производ. 

 

„Информације о спроведеним консултацијама садрже податке о: 

времену, обиму и методама консултација; 

Консултације су се водиле са представницима Фонда за развој Републике Србије, који 

је укључен у реализацију програма, Привредном комором, у непосредној комуникацији 

са привредним субјектима на терену као и са представницима заинтересованих 

привредних субјеката на разним промотивним догађајима. 

учесницима консултативног процеса; 

Представници Фонда за развој Републике Србије, Привредна комора и представници 

заинтересованих привредних субјеката. 

питањима која су била предмет консултација; 

Усклађеност Програма са потребама крајњих корисника. 

примедбама, сугестијама и коментарима који су узети у разматрање и онима који 

нису уважени, као и о разлозима за њихово неприхватање; 

Прихваћене сугестије су унете у ову Уредбу. 

5) утицају резултата консултација на избор мера из документа јавних 

политика” 

Резултати консултација су такви да се увођењем нових решења сама мера не мења, већ 

се у одређеној мери модификује постојећа. 

 

 

 

ПРИЛОГ 10: 

 

У односу на претходну годину, није предвиђена могућност да повезана лица 

подносиоца захтева могу да приме државну помоћ по овом програму, како би се 

омогућило да за средства програма може да аплицира што више различитих клијената. 

Водећи рачуна, како о подршци привредним субјектима, посебно у условима 

отежаног пословања услед пандемије COVID-19, тако и о заштити запослених, уведен 
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је услов да подносиоци захтева по овом програму не могу да смање број запослених на 

неодређено време више од 10% у односу на број запослених на неодређено време на 

дан 31. децембар 2020. године по евиденцији Централног регистра обавезног 

социјалног осигурања. 

Такође, имајући у виду да привредни субјекти који користе средства програма, 

треба да имају обавезу и у погледу очувања броја запослених, уведена је забрана да 

корисник средстава не може да смањи број запослених на неодређено време више од 

10% до 31. децембра 2021. године, у односу на број запослених на неодређено време на 

дан 31. децембар 2020. године по евиденцији Централног регистра обавезног 

социјалног осигурања.  

 

 

 


