Развојна агенција Србије - РАС

Подстицаји за инвестиционе пројекте –
запошљавање до 100 запослених

Autorska prava © 2018 Razvojna agencija Srbije.
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РАЗВОЈНА АГЕНЦИЈА СРБИЈЕ
 У циљу рационализације државне управе, а на основу Закона о улагањима који је усвојен у
новембру 2015. формирана је Развојна агенција Србије (РАС).
 Развојна агенција Србије, као агенција Владе Републике Србије, нуди широк спектар услуга,
укључујући подршку директним улагањима и промоцији извоза, али и имплементацију програма који
за циљ имају унапређење конкурентности, регионалног развоја и угледа Србије.
 Надзор над радом Агенције врши Министарство привреде Републике Србије.
Сектор за
планирање и анализу

Сектор за међународну
и регионалну сарадњу

• Синхронизација активности
осталих сектора,
• Развој нових и унапређење
постојећих функција и
активности Агенције,
• Сарадња са међународним
институцијама,
• Активности у вези са
аналитичком основом и
информационим системом,
• Стратешки маркетинг,
• Мониторинг и евалуација.

• Координација мреже
акредитованих регионалних
развојних агенција (АРРА),
• Рад са АРРА
• Стручна подршка за рад и
унапређење капацитета
АРРА и локалних
самоуправа за реализацију
развојних пројеката,
• Реализација пројеката
међународне развојне
помоћи.

Сектор за
подршку МСП

• Спровођење пројеката
унапређења конкурентности
и извозних активности МСП,
• Спровођење и праћење
пројеката финансираних од
стране домаћих и
међународних институција,
• пружање стручне и
саветодавне подршке
потенцијалним и постојећим
МСП,
• Организација конференција,
б2б састанака и посета у
циљу повезивања сектора
МСП са потенцијалним
купцима.

Сектор за правне,
финансијске и опште
послове
• Праћење прописа и рада
Развојне агенције Србије
• Израда финансијских
извештаја и планова
Агенције
• Други послови који се односе
на рад и вођење Агенције
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Сектор за
стратешка улагања

• Активности
у
вези
са
пројектима привлачења и
реализације
директних
улагања,
• Администрирање Уредбе о
условима
и
начину
привлачења
директних
улагања,
• Припрема анализа, извештаја
Индустрије: прехрамбена,
текстилна, дрвна, металска,
аутомобилска, ИТ,
авиоиндустрија, хемијска и
остало.
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ДИРЕКТНЕ ИНВЕСТИЦИЈЕ
 Промоција државе као инвестиционе локације

 Асистирање инвеститорима са стручним знањем у области индустрије која је предмет инвестиције

 Саветодавне услуге приликом селекције локације као и повезивање са добављачима

 Администрирање Уредбе о условима и начину привлачења улагања као и стручно техничке
послове за Министарство привреде

 Праћење и извештавање Министарства о току и реализацији инвестиције

 Циљ државних подстицаја је да олакша компанијама планирану инвестицију
Ауторска права © 2018 Развојна агенција Србије
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ЈАВНИ ПОЗИВ 2018. ГОДИНЕ

Јавни позив за 2018. годину намењен је за привредна друштва која
инвестиционим пројектом запошљавају до 100 нових запослених и отворен је до
утрошка средстава.
Уредба о условима и начину привлачења директних инвестиција ("Сл. гласник
РС", бр. 37/2018)
Овом уредбом ближе се уређују критеријуми, услови и начин привлачења
директних инвестиција и циљ њеног доношења је јачање равномерног економског
и привредног развоја РС

Autorska prava © 2018 Razvojna agencija Srbije.
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КОМЕ СУ НАМЕЊЕНА СРЕДСТВА?
Пријаву може да поднесе инвеститор (домаће или страно привредно друштво), а корисник
средстава мора бити привредно друштво са седиштем у Републици Србији
Средства су намењена за обављање нове пословне делатности, проширење постојећих
капацитета, проширење производње на нове производне процесе у:

 производном сектору,
 сектору услуга међународне трговине
(услуге које се пружају путем информационо-комуникационих технологија превасходно
корисницима ван територије Републике Србије И то: развојно-производни центри,
истраживачко-развојни центри, обједињено и/или уступљено обављање
административних процеса, складиштење и обрада података, кориснички центри)
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УСЛОВИ КОЈЕ ПРИВРЕДНО ДРУШТВО МОРА ДА ИСПУНИ
 Да је регистровано у Агенцији за привредне регистре или одговарајућем привредном












регистру уколико је инвеститор привредно друштво регистровано ван граница РС
Да је поднета пријава за доделу средстава и бизнис план за инвестициони пројекат
Да над привредним друштвом није покренут претходни стечајни поступак, реорганизација,
стечај или ликвидација
Да није осуђивано за кривично дело против привреде
Да је измирило све обавезе по основу пореза у Републици Србији
Да му нису додељена средства за исте намене
Да није у тешкоћама
Да инвеститор послује минимум 2 године
Да није у обавези повраћаја недозвољене државне помоћи
Да није у последњих 12 месеци смањивалo број запослених више од 10%
Да са њим није раскинут уговор о додели средстава подстицаја, осим у случају споразумног
раскида уговора
Да у његовој власничкој структури није Република Србија
Autorska prava © 2018 Razvojna agencija Srbije

6

ОПРАВДАНИ ТРОШКОВИ

Бруто зараде за нове запослене у двогодишњем периоду

Улагање у материјална и нематеријална средства:
земљиште, зграде, производни погон, машине и опрему, лиценце и патенти, ако их користи искључиво
корисник средстава подстицаја
*Трошкови закупа пословних просторија у периоду реализације инвестиционог пројекта, мора трајати још најмање 5
година за велика привредна друштва, 3 године за мала и средња привредна друштва од дана истека рока за
реализацију

Autorska prava © 2018 Razvojna agencija Srbije.
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ПОДЕЛА ГРАДОВА И ОПШТИНА ПРЕМА СТЕПЕНУ
РАЗВИЈЕНОСТИ
I ГРУПА
Бачка Паланка; Београд; Беочин; Бор; Ваљево; Врбас; Вршац; Кањижа; Крагујевац; Лајковац; Ниш; Нови Сад;
Панчево; Пећинци; Пожаревац; Сента; Стара Пазова; Суботица; Ужице; Чачак.
II ГРУПА
Ада;Александровац;Апатин;Аранђеловац;Ариље;Бачка Топола;Бачки Петровац;Бечеј;Врање;Врњачка
Бања;Горњи Милановац;Зајечар;Зрењанин;Инђија; Јагодина; Кикинда;Косјерић; Крушевац;Кула;Лапово;
Мајданпек;Нови Кнежевац;Пирот;Пожега;Рача; Рума;Смедерево;Сомбор;Сремска Митровица; Сремски
Карловци;Темерин;Топола;Чајетина;Шабац.
III ГРУПА
Алибунар;Бајина Башта;Баточина;Бач;Бела Црква;Богатић;Бољевац;Велика Плана; Велико Градиште;
Владимирци;Деспотовац;Жабаљ;Житиште;Ивањица;Ириг;Кладово;Кнић;Ковачица;Ковин;Коцељева;Краљево;
Лесковац;Лозница;Лучани;Љубовија; Мали Иђош;Неготин;Нова Црња;Нови Бечеј; Нови Пазар; Осечина;
Оџаци;Параћин; Пландиште; Прокупље; Свилајнац; Сечањ; Смедеревска Паланка; Сокобања; Србобран;
Тител; Трстеник;Ћићевац; Ћуприја; Уб;Чока;Шид.
IV ГРУПА
Алексинац; Бабушница;Бела Паланка;Брус;Бујановац;Варварин;Владичин Хан;Власотинце; Гаџин Хан;Голубац;
Димитровград; Дољевац; Жабари; Жагубица; Житорађа; Књажевац; Крупањ; Куршумлија; Кучево; Лебане;
Љиг; Мали Зворник; Мало Црниће; Медвеђа;Мерошина; Мионица; Нова Варош;Опово; Петровац на Млави;
Прешево; Прибој; Пријепоље; Ражањ; Рашка;Рековац; Сврљиг; Сјеница; Сурдулица; Трговиште;Тутин; Црна
Трава.
ДЕВАСТИРАНО ПОДРУЧЈЕ
Бабушница; Бела Паланка; Бојник; Босилеград; Бујановац;Владичин Хан;Голубац; Житорађа;
Куршумлија;Лебане;Мали Зворник;Медвеђа;Мерошина;Прешево;
Пријепоље;Сврљиг;Сурдулица;Трговиште;Тутин.
Autorska prava © 2018 Razvojna agencija Srbije.
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MИНИМАЛНИ УСЛОВИ
НИВО
РАЗВИЈЕНОСТИ
ОПШТИНЕ

МИНИМАЛАН БРОЈ
НОВИХ
ЗАПОСЛЕНИХ

МИНИМАЛНО УЛАГАЊЕ

I

50

500.000€

II

40

400.000€

III

30

300.000€

IV

20

200.000€

V (девастирано
подручје)

10

100.000€

Услуге
међународне
трговине

МИНИМАЛАН БРОЈ
НОВИХ ЗАПОСЛЕНИХ

МИНИМАЛНО УЛАГАЊЕ

15

150.000€

Autorska prava © 2018 Razvojna agencija Srbije.
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КОЛИКО ПОДСТИЦАЈА ЈЕ МОГУЋЕ ДОБИТИ
НИВО
РАЗВИЈЕНОСТИ
ОПШТИНЕ

ПРОЦЕНАТ
ОПРАВДАНИХ
ТРОШКОВА
ДВОГОДИШЊИХ
БРУТО ПЛАТА

МАКСИМАЛАН ИЗНОС ПО НОВООТВОРЕНОМ РАДНОМ МЕСТУ

I

20

3.000€

II

25

4.000€

III

30

5.000€

IV

35

6.000€

V (девастирано
подручје)

40

7.000€

Повећање износа за оправдане трошкове улагања у складу са чланом 25. Уредбе (од 25% до100%
повећања у зависности од технолошког нивоа делатности по ЕУРОСТАТ методологији)
Autorska prava © 2018 Razvojna agencija Srbije
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ПРИМЕР ДОДЕЉЕНЕ ВИСИНЕ ПОДСТИЦАЈА
Улагање у I групу општина по степену развијености
Број новозапослених: 50
Висина инвестиција у оправдане трошкове: 500.000 €
Бруто плата: 500€
Технолошко ниво делатности : низак

Подстицаји за оправдане трошкове бруто зарада за нова
радна места

500€ x 24 месеца x 50 запослених x 20% = 120.000€

Подстицаји за оправдане трошкове улагања у основна
средства
500.000€ x 10%= 50.000 €
* технолошки ниво делатности је низак и додељује се
25% од овог износа:
50.000€ x 25% = 12.500 €

Autorska prava © 2018 Razvojna agencija Srbije.
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Висок ниво технолошке
делатности
*одобрава се 100% од износа
процента оправданих трошкова
улагања у основна средства
Производња основних
фармацеутских производа и
препарата;
Производња рачунара, електронских
и оптичких производа;
Производња ваздухоплова и
свемирских возила и сродних
машина.

Средње висок ниво технолошке
делатности
*одобрава се 75% од износа
процента оправданих трошкова
улагања у основна средства

Средње ниски ниво технолошке
делатности
*одобрава се 50% од износа
процента оправданих трошкова
улагања у основна средства

Низак ниво технолошке
делатности

Производња хемикалија и хемијских
производа;
Производња оружја и муниције;
Производња електричне опреме;
Производња машина и опреме;
Производња моторних возила,
приколица и полуприколица;
Производња остале транспортне
опреме изузимајуц́и изградњу
бродова и чамаца и искључујуц́и
производњу ваздухопловних и
свемирских пловила и сродних
машина;
Производња медицинских и
стоматолошких инструмената и
прибора.

Репродукција снимљених медија;
Производња кокса и рафинисаних
нафтних производа;
Производња производа од гуме и
пластике;
Производња осталих неметалних
минералних производа;
Производња основних метала;
Производња производа од метала,
осим машина и опреме, оружја и
муниције;
Изградња бродова и чамаца;
Поправка и уградња машина и
опреме.

Производња прехрамбених
производа;
Производња пиц́а;
Производња дуванских производа
Производња текстила;
Производња одевних предмета;
Производња коже и сродних
производа;
Производња дрвета и производа од
дрвета и плуте, осим намештаја,
производња производа од сламе;
Производња папира и производа од
папира;
Штампање и репродукција снимљених
медија;
Производња намештаја;
Остала производња осим производње
медицинских и стоматолошких
инструмената и средстава.

Copyright © 2016 Serbian Development Agency. All rights
reserved.

*одобрава се 25% од износа
процента оправданих трошкова
улагања у основна средства
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КРИТЕРИЈУМИ ЗА СТРУЧНУ АНАЛИЗУ ИНВЕСТИЦИОНОГ
ПРОЈЕКТА
 искуство у обављању делатности; (референце и успешност у реализацијии








инвестиционих пројеката)
технолошки ниво делатности - прилагођена ЕУРОСТАТ методологија;
проценат високообразованог кадра;
претходна сарадња са локалним добављачима и планирани удео домаћих добављача;
ефекат инвестиција на запослене (обука и просечна висина зарада);
претходни и планирани обим међународног и укупног промета (пре и након
инвестиције)
финансијско тржишна оцена инвестиционог пројекта ( извори финансирања,ликвидност,
профитабилност, оцена поврата инвестиције...)
финансијска анализа пословања инвеститора за претходне 2 године (способност
инвеститора да самостално реализује инвестицију)

Autorska prava © 2018 Razvojna agencija Srbije
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ДОКУМЕНТАЦИЈА КОЈУ ДОСТАВЉА ИНВЕСТИТОР
 Образац пријаве и бизнис план
 Уколико је инвеститор страно привредно друштво : оригинал или оверена фотокопија извода из






одговарајућег регистра државе у којој инвеститор има седиште, не старији од три месеца, оверен од стране
надлежног органа, као и оверени превод извода на српски језик
Уверење да против инвеститора и корисника средстава није покренут претходни стечајни поступак,
реорганизација или стечај (Привредни суд)
Доказ о измирењу обавеза по основу пореза у Републици Србији, а за стране инвеститоре који нису
пословали у Републици Србији потписану изјаву да инвеститор није пословао у Републици Србији и да нема
порески идентификациони број додељен у складу са прописима којима се уређује порески поступак и
пореска администрација
Уверење да одговорно лице инвеститора и корисника средстава није правоснажно осуђивано за кривична
дела против привреде (МУП)
Уверење да инвеститор и корисник средстава нису осуђивани за кривично дело извршено против привреде
(Основни суд)
ДОКУМЕНТАЦИЈА СЕ ДОСТАВЉА НА АДРЕСУ РАЗВОЈНЕ АГЕНЦИЈЕ СРБИЈЕ
Autorska prava © 2018 Razvojna agencija Srbije.
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ОДЛУЧИВАЊЕ

РАС доставља Савету за
економски развој
пријаву и стручну
анализу инвестиционог
пројекта

Одлуку о пријави доноси
Савет за економски
развој
(Министар финансија;
Министар привреде;
Министар за рад и
запошљавање;
Председник ПКС;
Директор РАС)

Након донете одлуке
Савета, РАС доставља
Министарству привреде
одлуку и нацрт уговора,
а Министарство
прослеђује Влади ради
давања сагласности

Autorska prava © 2018 Razvojna agencija Srbije.
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ОБАВЕЗЕ ИНВЕСТИТОРА
 Инвестиција да се одржи на истој локацији најмање 3 године за мала и
средња привредна друштва 5 година за велика привредна друштва

 Након реализације инвестиционог пројекта број запослених не сме се
смањивати најмање 3 године за мала и средња привредна друштва 5
година за велика привредна друштва

 Након достизања пуне запослености инвеститор је дужан да
запосленима исплаћује зараду 20% већу од минималне зараде.

Autorska prava © 2018 Razvojna agencija Srbije.
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Након достизања
1 инвеститор мора
да достави:
Извештај независног
ревизора о испуњености
инвестиционог улагања
Извештај Централног
регистра обавезног
социјалног осигурања

БАНКАРСКА
ГАРАНЦИЈА 1 у
износу исплате са
роком трајања од 3,5
година

Укупан подстицај
подељен у 3 једнаке
транше.

Да би добили
ИСПЛАТУ 1
у року од 45 дана

Након достизања
2 инвеститор мора
да достави:

Након достизања
3 инвеститор мора
да достави:

Iизвештај независног
ревизора о
испуњености улагања

извештај независног
ревизора о
испуњености улагања

Извештај Централног
регистра обавезног
социјалног осигурања

Извештај Централног
регистра обавезног
социјалног осигурања

БАНКАРСКА
ГАРАНЦИЈА 2 у
износу исплате са
роком трајања од 3,5
година

Бланко соло менице
и менично
овлашћење

Да би добили
ИСПЛАТУ 2
у року од 45 дана

Обезбеђење по уговору о додели
подстицаја:
Гаранција банке
Соло меница

БАНКАРСКА
ГАРАНЦИЈА 3 у
износу исплате са
роком трајања од 3,5
година

Да би добили
ИСПЛАТУ 3
у року од 45 дана

Ostvarena planirana investicija
Потписивање Уговора
са Министарством
привреде

2

1

2

1

Јавни позив или
пројекти од
посебног значаја

3

Ostvaren planiran broj zaposlenih
По завршетку гарантованог рока
улагања Министарство врши
контролу уговорених обавеза по
питању висине инвестиције и
броја запослених.

ПЕРИОД ИНВЕСТИЦИЈЕ
3 године

ПЕРИОД КОНТРОЛЕ И НАДЗОРА
3 или 5 година

Током периода имплементације инвестиције инвеститор је у обавези
да оствари ниво инвестиције и запосли раднике као што је наведено у
уговору. Радници могу да буду на одређено и не одређеном статусу .
Инвеститор нема обавезу у висини зараде.

Период надзора почиње након контроле Министарства привреде . Од тог тренутка сви запослени морају да буду у
сталном радном односу са платом која је 20% већа од минималне. Ако број запослених или инвестиција се из неког
разлога самњи , инвеститор је у обавези да о томе обавести Министарство привреде које може да му понуди 30 дана да
реши ситуацију пре него активира гаранцију банке. Период контроле и наџора се завршава са ознаком

Autorska prava © 2018 Razvojna agencija Srbije
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обавезе
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банкарске
гаранције и
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КОНТРОЛА ИЗВРШЕЊА УГОВОРЕНИХ ОБАВЕЗА
Инвеститор извештава Министарство привреде о реализацији инвестиционог пројекта и том приликом
подноси:
•
•
•
•

Извештај о улагању
Извештај независног ревизора који садржи проверу усаглашености са свим одредбама уговора
Извештај Централног регистра обавезног социјалног осигурања о броју запослених њњњ.цросо.гов.рс
Извештај независног ревизора о висини исплаћених зарада, пореза и доприноса за све запослене у
складу са уговором
• Извештај независног проценитеља о садашњој вредности набављене половне опреме

Autorska prava © 2018 Razvojna agencija Srbije.
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