
 

 

О Б Р А З Л О Ж Е Њ Е 
 

Предлога закључка Владе којим се прихвата Програм мера о распореду и 

коришћењу средстава за субвенције привредним субјектима у приватном 

власништву у 2022. години у општинама Прешево, Бујановац и Медвеђа 
 

 

 

 

1. ПРАВНИ ОСНОВ 
 

     Правни основ за доношење закључка Владе о прихватању Програма мера о распореду и 

коришћењу средстава за субвенције привредним субјектима у приватном власништву у 

2021. години у општинама Прешево, Бујановац и Медвеђа, je садржан у члану 43. став 3. 

Закона о Влади 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.закони), а у вези са 

чланом 8. Закона о буџету Републике Србије за 2022. годину („Службени гласник РС”, 

број 110/2021). Наведеним одредбама је регулисано да Влада, када не доноси друге акте, 

доноси закључке. У вези са изнетим, указује се потреба да се предложеним закључком 

обезбеди легитимитет предложеном Програму којим се прецизирају критеријуми, 

процедура и начин наменске потрошње додељених финансијских средстава за конкретну 

намену и циљ, посебно из разлога што овакви услови и критеријуми за предложену 

намену нису прецизирани у другим законима или прописима.  

 
 

2. РАЗЛОЗИ ЗА ДОНОШЕЊЕ АКТА 
 

      Доношењем предложеног закључка обезбеђује се реализација програма чији је циљ 

развој економских потенцијала општина Прешево, Бујановaц и Медвеђа и повећање 

производње малих и средњих привредних друштава, предузетника и пољопривредних 

задруга. 

 

       Програмом се дефинишу и специфични циљеви који би требало да буду остварени 

реализацијом мера: 
 

 подршка унапређењу производње и конкурентности, микро и малих  

привредних друштава и предузетника у циљу економског раста и повећања 

запошљавања; 

 подршка развоју микро и малих привредних друштва и предузетника у циљу 

одрживог коришћења природних и створених потенцијала за развој 

пољопривреде и производњу хране;  

 оснаживање микро и малих привредних друштва и предузетника за ефикасније 

повезивање на локалном, регионалном, националном и међународном тржишту; 

 повећање раста микро и малих привредних друштава и 

префузетникаунапређење конкурентности на домаћем и страним тржиштима и 

унапређење производње намењене извозу или супституцији увоза.  
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3.  ПРОЦЕНA ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА ПОТРЕБНИХ ЗА    

      СПРОВОЂЕЊЕ АКТА 
 

     Финансијска средства за реализацију Програма чије се прихватање предлаже усвајањем 

закључка Владе, унапред су опредељена и обезбеђена у буџету Републике Србије за 2022. 

годину, што је регулисано чланом 8. став 2. Закона о буџету Републике Србије за 2022. 

годину („Службени гласник РС” броj 110/2021), Раздео 3 - Влада; Глава 3.12 – Служба 

Координационог тела Владе Републике Србије за општине Прешево, Бујановац и 

Медвеђа; Програм 1501 – Развој општине Прешево, Бујановац и Медвеђа; Функција 110 – 

Извршни и законодавни органи, финансијски и фискални послови и спољни послови; 

Програмска активност 0001 – Инфраструктурни и економски развој, Економска 

класификација 454 – Субвенције приватним предузећима у укупној вредности од 

40.000.000,00 динара. 

Средства су опредељена  за  следеће мере: 

1) Мера I за суфинансирање пројеката предузетника који имају тенденцију раста и 

новог запошљавања. 

2) Mера II за суфинансирање пројеката микро и малих привредних друштава који 

имају тенденцију раста и новог запошљавања 

Средства су опредељена  за  следеће мере: 

1) износ од 15.000.000,00 динара намењен је за меру I - суфинансирањe пројеката за 

предузетнике, који имају тенденцију раста и новог запошљавања, 

2)  износ од  25.000.000,00 динара намењен је за меру II - суфинансирањe пројеката 

микро и малих приврених друштава, који имају тенденцију раста и новог 

запошљавања. 

Уколико средства предвиђена за меру I не буду искоришћена, аутоматски се 

трансферишу за реализацију пројеката у оквиру мере II. 

 

Висина (интензитет) помоћи: 

 

70% оправданих трошкова за микро и мала привредна друштва и предузетнике. 


