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О Б Р А З Л О Ж Е Њ Е 
 

I   ПРАВНИ ОСНОВ 

 
Правни основ за доношење ове уредбе садржан је у члану 43. став 3. Закона о 

Влади („Службени гласник РС”, 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), којим је прописано да кад не доноси 

друге акте, Влада доноси уредбе. 

 

II  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 предузетништва као и социјално укључивање Рома и Ромкиња у 

Републици Србији.  

 Како би се подстакло започињање самосталног пословања и оснивање нових 

привредних субјеката Рома и Ромкиња у Републици Србији, а тиме подстакао развој 

сектора малих и средњих предузећа и предузетништва, Влада доноси Програм 

промоције развоја ромског предузетништва. Програмом се утврђују циљеви, намена 

средстава, финансијски оквир, правила и потупак доделе подршке и начин и праћење 

реализације Програма.  

Општи циљ Програма  је подстицај развоја предузетништва Рома и Ромкиња 

како би се унапредили услови за креирање запошљавања и побољшање њиховог 

економског положаја.  

Специфични циљ програма је смањен број незапослених Рома и Ромкиња 

Републици Србији. 

   Програмом су детаљно дефинисани: корисници, услови, поступак одобравња 

кредита и гаранција, контрола наменског коришћења средстава, реструктурирање 

кредита, надлежност за реализацију Програма, критеријуми и поступак избора 

пословних банака које ће бити укључене у спровођење Програма, обавезујући услови 

за банке, гарантни механизам као и праћење реализације Програма.  

 Право да поднесу захтев за кредит код Банке имају микро, мала и средња 

привредна друштва чији су оснивачи резиденти ромске националности као и 

предузетници ромске националности. Опредељена средства по овом програму износе 

120.000.000,00 динара а намењена су за гаранције за кредите одобрене од стране 

партнерске банке, која ће путем јавног позива бити изабране да учествују у Програму. 

 АОФИ ће по завршетку свих активности, а најкасније до 30. јуна 2029. године 

доставити извештај о реализацији Програма Влади. 

 
III OБРАЗЛОЖЕЊЕ ПОЈЕДИНАЧНИХ РЕШЕЊА  

 

             Према тачки 1. Предлога уредбе, усваја се Програм промоције развоја ромског 

предузетништва, који је саставни део ове уредбе. 

Према тачки 2. Предлога уредбе, овлашћује се АОФИ да реализује Програм 

промоције развоја ромског предузетништва.  

                   

IV  ПОТРЕБНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА 

 
Средства за реализацију овог програма обезбеђују се у буџету Републике 

Србије, у укупном износу од 120.000.000,00 динара. 
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Средства за реализацију овог програма представљају de minimis државну помоћ 

у складу са чланом 95-97 Уредбе о правилима за доделу државне помоћи („Службени 

гласник РС“, бр. 13/10, 100/11, 91/12, 37/13, 97/13,  119/14 и 23/21). 

 

V РАЗЛОЗИ ЗА ХИТНО ДОНОШЕЊЕ УРЕДБЕ  

  

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

на располагање корисницима средстава, неопходно је да Влада по хитном поступку 

донесе ову уредбу. 

 
 
 
 
 
 

 

 


