
О б р а з л о ж е њ е 

 

 

1. Правни основ за доношење Уредбе  

 

Правни основ за доношење ове уредбе садржан је у члану 8. Закона о буџету 

Републике Србије за 2021. годину („Службени  гласник РС”, број 149/20) где су, у оквиру 

раздела 21 - Министарство привреде, Главa 21.0, Програм 1509 - Подстицаји развоју 

конкурентности привреде, функција 410 - Општи, економски и комерцијални послови и 

послови по питању рада, Пројекат 4002 - Подршка развоја предузетништва, економска 

класификација 451 - Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама, 

опредељена средства у износу од 2.000.000.000,00 динара, намењена за реализацију 

пројекта Подршка развоју предузетништва, као и у одредби члана 42. став 1. Закона о Влади 

(„Службени гласник РСˮ, бр. 55/ 05, 71/05-исправка, 101/07, 65/08, 16/11,  68/12 – УС, 72/12, 

7/14-УС, 44/14 и 30/18-др. закон), којом је прописано да Влада уредбом подробније 

разрађује однос уређен законом, у складу са сврхом и циљем закона. 

 

2. Разлози за доношење Уредбе  

 

Разлози за доношење ове уредбе и програма садржани су у чињеници да је један од 

основних циљева Владе Републике Србије системска подршка сектору малих и средњих 

предузећа и предузетника.   

Како би се подстакле инвестиције привредних субјеката у ширење производње и 

јачање конкурентности, а са циљем отварања нових радних места, Влада доноси Уредбу о 

утврђивању Програма подстицања предузетништва кроз развојне пројекте у 2021. години 

(у даљем тексту: Програм). Програмом се утврђују циљеви, намена средстава, финансијски 

оквир, правила за доделу бесповратних средстава, начин реализације и праћење Програма. 

Циљ Програма је подршка инвестицијама и подстицај бржем привредном развоју. 

Планирано је да се по овом програму подржи четрдесет привредних субјеката.  

Специфични циљеви Програма су:  

- повећање вредности и обима производње и промета; 

- подстицање равномерног регионалног развоја; 

- подршка запошљавању; 

- интернационализација пословања и укључивање привредних субјеката у ланце 

добављача великих система; 

- подршка за инвестиције у изградњу и проширење производних капацитета; 

- подстицање иновативности, дигитализације и примене нових технологија;  

- јачање конкурентности; 

- подстицање заштите животне средине. 

 

Програмом је детаљно дефинисана намена средстава, делатности за чије се 

обављање не могу користити средства, финансијски оквир, критеријуми за финансирање, 

корисници, услови које морају да испуне подносиоци захтева, начин пријављивања, 

критеријуми и поступак оцењивања и избора квалификованих корисника средстава, као и 

поступак закључивања уговора. 



Министарство привреде ће припремити Упутство за кориснике о спровођењу 

Програма, које ће бити јавно доступно, где ће бити ближе објашњени критеријуми и услови 

Програма, као и начин на који се исти доказују. 

 

Средства која се утврђују овим Програмом бесповратно се додељују 

предузетницима, микро, малим, средњим и великим привредним субјектима и задругама 

који испуњавају критеријуме брзорастућег развоја и/или припадају четвртој групи 

развијености.  

  Министарство ће годишњим извештајем информисати Владу о реализацији 

програма утврђеног овом уредбом. 

 

3. Образложење појединачних решења 

  

Чланом 1. ове уредбе утврђује се Програм подстицања предузетништва кроз развојне 

пројекте у 2021. години, који је одштампан уз ову уредбу и чини њен саставни део. 

Чланом 2. ове уредбе, прописано је да Уредба ступа на снагу наредног дана од дана 

објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије”.  

              

          4. Финансијска средства потребна за реализацију Уредбе  
  

Законом о буџету Републике Србије за 2021. годину („Службени  гласник РС”,  број 

149/20), члан 8, у оквиру раздела 21 - Министарство привреде, Главa 21.0, Програм 1509 - 

Подстицаји развоју конкурентности привреде, функција 410 - Општи, економски и 

комерцијални послови и послови по питању рада, Пројекат 4002 - Подршка развоју 

предузетништва, економска класификација 451 - Субвенције јавним нефинансијским 

предузећима и организацијама, опредељена су средства у износу од 2.000.000.000,00 

динара, намењена за реализацију пројекта Подршка развоју предузетништва. Од наведеног 

износа, 200.000.000,00 динара је намењено за реализацију Програма подстицања 

предузетништва кроз развојне пројекте у 2021. години.  

За реализацију Програма могу се користити и средства која су одобрена у складу са 

Уредбом о утврђивању Програма подстицања предузетништва кроз развојне пројекте у 

2020. години („Службени гласник РС”, број 5/20) и 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. 

Средства за реализацију овог програма представљају de minimis помоћ. 

 

5. Разлози за хитно доношење Уредбе  

 

             Како би се средства опредељена овим програмом ставила, у што краћем року, на 

располагање корисницима средстава, а имајући у виду потражњу привредника за оваквим 

подстицајима, неопходно је да Влада по хитном поступку донесе ову уредбу. 

 

6. Разлози због којих се предлаже да уредба ступи на снагу пре осмог дана од 

дана објављивања у Службеном гласнику Републике Србије 

 



Ступање Уредбе на снагу наредног дана од дана објављивања неопходно је због што 

ранијег отпочињања са реализацијом Програма и стављања средстава на располагање 

предузетницима, микро, малим, средњим и великим привредним субјектима и задругама 

који испуњавају критеријуме брзорастућег развоја и/или припадају четвртој групи 

развијености, чиме се жели унапредити конкурентност српске привреде и равномерни 

регионални развој. 


