ПОДСТИЦАЈИ ЗА ИНВЕСТИРАЊЕ – ФИНАНСИЈСКА ПОДРШКА
Уредба п услпвима и начину привлачеоа директних инвестиција
Ппред ппстпјећих преднпсти, кап штп су стратешки гепграфски пплпжај, бесцарински
извпз у земље Југпистпчне Еврппе и Русију, најнижа стппа ппреза на дпбит у Еврппи пд
15%, кап и пбразпвана и квалитетна радна снага дпступна пп кпнкурентним
трпшкпвима, Србија је припремила пакет финансијске ппдршке инвеститприма.
Уредба пбухвата: Финансираое инвестиципних прпјеката у прпизвпднпм сектпру и
сектпру услуга кпје мпгу бити предмет међунарпдне тргпвине.
Оправдани трпшкпви: Оправдани трпшкпви су улагаоа у материјална и
нематеријална средства ппчев пд дана закључеоа угпвпра п дпдели средстава
ппдстицаја дп дана истека рпка за реализацију инвестиципнпг прпјекта или трпшкпви
брутп зарада за нпва радна места ппвезана са инвестиципним прпјектпм у
двпгпдишоем перипду накпн дпстизаоа пуне заппсленпсти предвиђене
инвестиципним прпјектпм. Кап пправдани трпшкпви улагаоа узимају се у пбзир и
трпшкпви закупа ппслпвних прпстприја у кпјима се реализује инвестиципни прпјекат,
ппд услпвпм да перипд закупа пд завршетка инвестиципнпг прпјекта није краћи пд пет
гпдина за велике привредне субјекте, пднпснп није краћи пд три гпдине, за мале и
средое привредне субјекте.
Правп на учествпваое у ппступку дпделе средстава:
Имају инвеститпри кпји имају инвестиципне прпјекте у сектприма за кпје се у
складу са пвпм уредбпм мпгу дпделити средства и кпји се пре ппчетка реализације
инвестиципнпг прпјекта пријаве за дпделу средстава
•
Кприсник средстава дужан је да пбезбеди учешће пд најмаое 25% пправданих
трпшкпва из сппствених средстава или из других извпра,кпји не садрже државну ппмпћ
•
Великпм привреднпм субјекту средства се не мпгу дпделити пре негп штп се
увидпм у дпкументацију не утврди да дпдела средстава има делптвпран ппдстицајни
ефекат
•

Услпви за дпделу средстава:
Да се инвестиција пдржи на истпј лпкацији у јединици лпкалне сампуправе у
кпјпј се реализује улагаое, пднпснп директна инвестиција најмаое пет гпдина накпн
реализације прпјекта за велике привредне субјекте, пднпснп најмаое три гпдине за
мале и средое привредне субјекте и
•
Да се дпстигнути брпј заппслених кпд кприсника средстава накпн реализације
инвестиципнпг прпјекта не смаоује у перипду пд пет гпдина за велике привредне
субјекте, пднпснп три гпдине за мале и средое привредне субјекте.
•

Рпк за реализацију инвестиципнпг прпјекта и птвараое нпвих радних места: 3 гпдине
пд дана закључеоа Угпвпра, а кпји се накпн закључеоа мпже прпдужити највише на
пет гпдина, пп пбразлпженпм захтеву кприсника средстава, акп Савет за екпнпмски
развпј пдпбри тај захтев.
За улагаоа пд ппсебнпг значаја, рпк за реализацију инвестиципнпг прпјекта и птвараое
нпвих радних места ппвезаних са инвестиципним прпјектпм је три, пднпснп пет гпдина
пд дана закључеоа Угпвпра и не мпже бити дужи пд десет гпдина пд дана закључеоа
Угпвпра.

Инвестиципни прпјекти за кпје се мпгу дпделити средства:
птвараое најмаое 20 радних места и најмаое 150.000 евра пправданих
трпшкпва улагаоа у јединицама лпкалне сампуправе кпје су разврстане у IV групи
развијенпсти и девастирана ппдручја
•
птвараое најмаое 30 радних места и најмаое 300.000 евра пправданих
трпшкпва улагаоа у јединицама лпкалне сампуправе кпје су разврстане у III групи
развијенпсти
•
птвараое најмаое 40 радних места и најмаое 600.000 евра пправданих
трпшкпва улагаоа у јединицама лпкалне сампуправе кпје су разврстане у II групи
развијенпсти
•
птвараое најмаое 50 радних места и најмаое 600.000 евра пправданих
трпшкпва улагаоа у јединицама лпкалне сампуправе кпје су разврстане у Iгрупи
развијенпсти
•
инвестиципне прпјекте у сектпру услуга кпје мпгу бити предмет међунарпдне
тргпвине и чија је минимална вреднпст 150.000 евра и кпјим се пбезбеђује најмаое 15
нпвих радних места
Врста ппдстицаја кпја се мпже дпделити:
•

•
Ппдстицаји за пправдане трпшкпве брутп зарада за нпва радна места - 20% (за I
групу ппштина), 25% (за II групу), 30% (за III групу), 35% (за IV групу) и 40% (за
девастирана ппдручја) пправданих трпшкпва брутп зарада из члана 3.пве уредбе. Ови
изнпси су пграничени максимумпм пд 3.000 (за I групу), 4.000 (за II групу), 5.000 (за III
групу), 6.000 (за IV групу) и 7.000 евра пп нпвпптвпренпм раднпм месту (за девастирана
ппдручја).
•
Ппдстицаји за пправдане трпшкпве улагаоа у пснпвна средства - мпже се
пдпбрити ппвећаое изнпса бесппвратних средстава, у висини дп: 10% (за И групу
ппштина),15% (за ИИ групу ппштина), 20% (за ИИИ групу ппштина), 25% (за ИВ групу
ппштина), и 30% (за девастирана ппдручја)
•
Дпдатни ппдстицаји за раднп интензивне прпјекте - мпже се пдпбрити
ппвећаое изнпса бесппвратних средстава за: 10% пд изнпса пправданих трпшкпва
брутп зарада (за свакп ппвећаое брпја нпвих радних места прекп брпја 200 нпвих
радних места), 15% (за свакп ппвећаое брпја нпвих радних места прекп брпја 500

нпвих радних места) и 20% (за свакп ппвећаое брпја нпвих радних места прекп брпја
1.000 нпвих радних места).
Укупан изнпс средстава кпја се мпгу дпделити у складу са пвпм уредбпм и других
ппдстицаја пдређује се у апсплутнпм изнпсу, при чему не сме да пређе гпроу границу
дп кпје је дпзвпљенп дпделити укупан изнпс државне ппмпћи у складу са прпписима
кпјима се уређују правила за дпделу државне ппмпћи.
Висина средстава кпја мпгу бити дпдељена за привлачеое директних инвестиција
пдређује се у складу са критеријумима из пве уредбе. Приликпм пдређиваоа висине
средстава кпја мпгу бити дпдељена, узима се у пбзир кумулација са претхпднп
пдпбренпм државнпм ппмпћи, у складу са прпписима кпјима се уређују правила за
дпделу државне ппмпћи.
Ппступак за дпделу средстава: Дпдела средстава спрпвпди се у складу са јавним
ппзивпм и пвпм уредбпм. Министарствп привреде, уз сагласнпст Министарства
надлежнпг за ппслпве финансија, пбјављује јавни ппзив на свпјпј интернет страници.
Текст јавнпг ппзива пбјављује се и на интернет страници Агенције.
Пријава за дпделу средстава пп јавнпм ппзиву ппднпси се Агенцији на прпписанпм
пбрасцу, на српскпм језику.
Средства се не мпгу кпристити за финансираое инвестиципних прпјеката у сектпру
сапбраћаја, угпститељства, игара на срећу, тргпвине, прпизвпдое синтетичких влакана,
угља и челика, дувана и дуванских прерађевина, пружја и муниције, брпдпградое
(изградоа ппмпрских тргпвачких плпвила на сппствени ппгпн- најмаое 100 брутп
регистрпваних тпна), аерпдрпма, кпмуналнпм сектпру и сектпру енергетике,
ширпкпппјасне мреже, кап ни привредних субјеката у тешкпћама из члана 8. пве
уредбе.
Од права на дпделу средстава изузимају се следећи инвеститпри пднпснп кприсници
средстава:
привредни субјекти у тешкпћама
2.
кпји имају дпспеле, а неизмирене пбавезе према Републици Србији
3.
привредни субјекти кпд кпјих је брпј заппслених самаоен за 10% и више у
претхпдних 12 месеци пре ппднпшеоа пријаве
4.
у кпјима Република Србија, аутпнпмна ппкрајна или јединица лпкалне
сампуправе има учешће у власништву
1.

Субвенције Наципналне службе за заппшљаваое
Субвенције Наципналне службе за заппшљаваое (НСЗ) укључују:
1. Прпграм субвенција за заппшљаваое

2. Прпграм стручне праксе и
3. Прпграм преквалификације
Привременп ппрескп пслпбпђеое на дпбит правних лица
Кпмпаније су изузете пд ппреза на дпбит за перипд пд 10 гпдина ппчев пд прве гпдине
у кпјпј пријаве пппрезиви дпбитак укпликп инвестирају у изнпсу кпји прелази
приближнп 9 милипна € у пснпвним средствима, и заппсле најмаое 100 нпвих радника
тпкпм инвестиципнпг перипда.
Пренпс губитака
Ппрески губитак наведен у ппрескпј пријави мпже се пренети и надпкнадити за будуце
прпфите у перипду дп 5 гпдина.
Избегаваое двпструкпг пппрезиваоа
Акп је ппрески пбвезник већ платип ппрез на дпбит пстварену у инпстранству, пн има
правп на кредит за ппрез на дпбит правних лица у Србији за већ уплаћени изнпс. Истп
правп ужива ппрески пбвезник кпји пстварује прихпде и плаћа ппрез на дпхпдак
грађана у некпј другпј земљи, ппд услпвпм да ппстпји угпвпр п двпструкпм
пппрезиваоу са тпм земљпм.
Смаоенп пптерећеое на зараде
Ппчевши пд 1. јула 2014, нпва радна места дају правп ппслпдавцима на ппвеликп
пслпбађаое пд ппреза и дппринпса кпји се плаћају на нетп плате пд тренутка
заппслеоа дп 30. јуна 2016. гпдине.
•
1 - 9 нпвих радних места: смаоеое пд 65%
•
10 - 99 нпвих радних места: смаоеое пд 70%
•
100+ нпвих радних места: смаоеое пд 75%
Овп смаоује укупнп пптерећеое за зараде на вепма кпнкурентних 20% (прпцена за
прпсечну плату у Србији).
Гпдишои пдбици за ппрез на дпбит
За грађане кпји нису држављани Србије, гпдишои прихпд се пппрезује укпликп
прелази изнпс трпструке прпсечне гпдишое зараде у Србији. Ппреска стппа је 10% за
гпдишои прихпд у изнпсу дп 6 прпсечних гпдишоих зарада у Србији, а 15% за деп
гпдишоег прихпда кпји прелази 6 пута прпсечну гпдишоу зараду у Србији. Оппрезиви
прихпд се дпдатнп смаоује за 40% прпсечне гпдишое зараде за ппрескпг пбвезника и
15% прпсечне гпдишое зараде за свакпг издржаванпг члана ппрпдице. Укупан изнпс
умаоеоа не мпже прећи 50% пппрезивпг прихпда.

Изузеци пд ппреза на дпдату вреднпст у слпбпдним зпнама
Прихпди пстварени крпз кпмерцијалне активнпсти у слпбпдним зпнама у Србији су
изузети пд ппреза на дпдату вреднпст. Ппстпје дванаест слпбпдних зпна кпје тренутнп
ппслују у земљи: Пирпт, Субптица, Зреоанин, ФАС Крагујевац, Шабац, Нпви Сад, Ужице,
Смедеревп, Свилајнац, Крушевац, Апатин, Враое, Прибпј и Бепград. Стране кпмпаније
мпгу фпрмирати слпбпдну зпну у приватнпм власништву на пснпву прпјекта пдпбренпг
пд стране владе.
Бесцарински увпз сирпвина и пплупрпизвпда
Страни инвеститпри у Србији мпгу да уживају у бенефитима пд слпбпднпг увпза
сирпвина и пплупрпизвпда за извпзнп пријентисану прпизвпдоу. Ова ппгпднпст се
мпже ппстићи или ппслпваоем у једнпј пд слпбпдних зпна у Србији или путем
царинске дпзвпле за сппљнп пријентисану прерађивачку прпизвпдоу. У пба случаја,
гптпви прпизвпди мпрају бити 100% намеоени извпзу.рт.
Бесцарински увпз машина и ппреме
Страни инвеститпри су изузети пд плаћаоа царине на увезену ппрему и машине кпје
представљају удеп странпг инвеститпра у капиталу предузећа у Србији.
Лпкални ппдстицаји
Ширпк спектар ппдстицаја је такпђе дпступан на лпкалнпм нивпу, и варира у пбиму и

величини пд једнпг дп другпг града. Главни ппдстицаји пбухватају:
•
Изузећа или умаоеоа накнада за закуп градскпг грађевинскпг земљишта,
укључујући и мпгућнпст плаћаоа на рате, уз претхпдну сагласнпст Владе Републике
Србије
•
Олакшаое за накнаде за уређеое градскпг грађевинскпг земљишта, кап штп су
изузеца пд накнада или пппусти за једнпкратна плаћаоа
•
Изузећа или умаоеоа других лпкалних такси (нпр. накнада за приказиваое
назива кпмпаније)

