
  
ВРСТЕ  И КРИТЕРИЈУМИ ЗА УЛАГАОА ПРЕМА ЗНАЧАЈУ 
И  ППДСТИЦАЈИ УЛАГАОИМА 
 
Улагаое, према знашају, јесте улагаое пд ппсебнпг знашаја за Републику  
Србију и улагаое пд лпкалнпг  знашаја. 
 
Улагаое пд ппсебнпг значаја јесте улагаое шије пствареое би битнп 
утицалп на даљи развпј привреде Републике Србије, унапређеое  
кпнкурентнпсти привреде и Републике Србије кап инвестиципне лпкације 
и оен равнпмеран регипнални развпј у пднпсу на предмет улагаоа и 
теритпријалну кпнцентрацију пдређених привредних грана и привредних 
делатнпсти и кпд кпјег ппстпи знашајнп улагаое у пснпвна средства или 
птвараое већег брпја нпвих радних места.  
 
Улагаое пд ппсебнпг знашаја је и улагаое кпје се  реализује на теритприји 
једне или вище јединица лпкалне сампуправе и ппдстише реализацију 
заједнишких развпјних припритета  вище јединица лпкалне  сампуправе у 
функцији ппвећаоа нивпа оихпве кпнкурентнпсти, кап и улагаое  на 
пснпву усвпјених билатералних сппразума и сппразума п прекпгранишнпј  
сарадои. 
За улагаоа пд ппсебнпг знашаја предлпг дпделе државне ппмпћи дпнпси  
се без пбјаве јавнпг ппзива. 
 
Улагаое пд лпкалнпг значаја је улагаое кпје у складу са пвим закпнпм  
не представља улагаое пд ппсебнпг знашаја, а кпје дппринпси привреднпм 
и  друщтвенпм развпју јединице лпкалне сампуправе на шијпј теритприји 
се  реализује. 
  
 
Критеријуми на пснпву кпјих се утврђује значај улагаоа су: 
1)брпј нпвих радних места и ефекат улагаоа на брпј заппслених у  
привреди у јединици лпкалне сампуправе; 
2)врста и изнпс улагаоа;  
3)утицај на укупан сппљнптргпвински биланс Републике Србије или у  
ппјединашним индустријским гранама, пднпснп према циљаним извпзним 
тржищтима; 
4)дугпрпшнпстулагаоа; 
5)ствараое велике вреднпсти или виспке дпдате вреднпсти; 
6)референце и кредибилитет улагаша 



 
 
Влада ближе пдређује критеријуме према кпјима се улагаое пдређује  
кап улагаое пд ппсебнпг знашаја или кап улагаое пд лпкалнпг знашаја у 
складу  са пвим закпнпм и прпписима кпјим се уређује дпдела и кпнтрпла 
државне  ппмпћи.  
  
Ппдстица ји  за  улагаоа 
 Улагаши мпгу пстварити правп на разлишите ппдстицаје за   у складу са 
прпписима кпјима се уређују: 

1) државна ппмпћ 
2) ппрески ппдстицаји и плакщице и пслпбпђеоа пд плаћаоа такси; 
3) царинске ппвластице 
4) систем пбавезнпг спцијалнпг псигураоа 

  
Угпвпре п дпдели ппдстицајних средстава пбезбеђених из бучета 
Републике Србије са улагашем закљушује министарствп надлежнп за 
ппслпве  привреде   уз претхпдну сагласнпст Владе.  
 
 
 


