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ПОДСТИЦАЈНЕ МЕРЕ НА НАЦИОНАЛНОМ НИВОУ 

 

Финансијски подстицаји још увек представљају значајан мотивациони фактор потенцијалним 
инвеститорима, из разлога што пословна клима није довољно унапређена да би инвеститори 
долазили без њих. Они нису решење за привреду али представљају један бајпас, који ће 
омогућити прилив “здравог” капитала у реални сектор и омогућити да привредни амбијент 
одржимо конкурентним у коме ће фирме пословати са мање ризика. 
 

1. МИНИСТАРСТВО ПРИВРЕДЕ 

 

Међу главним субјектима подршке улагањима у Републици Србији налазе се Министарство 
привреде и развојне агенције (Развојна агенција Србије, Развојна агенција Војводине, Регионална 
развојна агенција Бачка и друге) . Општи правни оквир за улагања у РС чини Закон о улагањима и 
Уредба о условима и начину привлачења директних инвестиција (Службени гласник Р Србије 
1/2019). За приступ Уредби кликните овде. 
 

УРЕДБА О УСЛОВИМА И НАЧИНУ ПРИВЛАЧЕЊА ДИРЕКТНИХ ИНВЕСТИЦИЈА  
 

Средства подстицаја за привлачење директних инвестиција за реализацију ове уредбе се 
обезбеђују у буџету Републике Србије. Средства се могу користити за финансирање 
инвестиционих пројеката у производном сектору и за пројекте услуга сервисних центара. 
 
Средства могу бити додељена под следећим условима:  
1) да се директна инвестиција одржи на истој локацији у јединици локалне самоуправе у периоду 
од најмање пет година након реализације инвестиционог пројекта за велика привредна друштва, 
или најмање три године за мала и средња привредна друштва и  
2) да се достигнути број запослених код корисника средстава након реализације инвестиционог 
пројекта не смањује у периоду од пет година за велика привредна друштва или три године за 
мала и средња привредна друштва. 
 
Право на учествовање у поступку доделе средстава имају инвеститори који пријаве инвестиционе 
пројекте у горе наведеним секторима, а који се пре почетка реализације инвестиционог пројекта 
пријаве за доделу средстава на начин и под условима предвиђеним уредбом. 
 
Корисник средстава је дужан да за реализацију инвестиционог пројекта обезбеди учешће од 
најмање 25% оправданих трошкова из сопствених средстава или из других извора који не садрже 
државну помоћ. 
 

Средства се могу доделити привредном друштву које испуњава критеријуме и услове утврђене 
овом уредбом, а: 
1) које је регистровано у Агенцији за привредне регистре; 
2) које је поднело пријаву за доделу средстава и бизнис план за инвестициони пројекат за који се 
могу доделити средства у складу са овом уредбом; 
3) над којим није покренут претходни стечајни поступак, реорганизација, стечај или ликвидација, у 
складу са прописима којима се уређују стечај и ликвидација; 
4) коме нису додељени новчани подстицаји за исте оправдане трошкове. 
 
Пријаву за доделу средстава инвеститор подноси Развојној агенцији Србије (види стр. 5). Уговоре 
о додели подстицајних средстава обезбеђених из буџета Републике Србије са улагачем закључује 
министарство надлежно за послове привреде уз претходну сагласност Владе.  
СТИЦАЊЕ КВАЛИТЕТА ТУРИСТИЧКЕ ПОНУД  
 

http://ras.gov.rs/
http://rav.org.rs/
https://www.rda-backa.rs/
http://ras.gov.rs/podrska-investitorima/zasto-srbija/podsticaji-za-investiranje
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2. ФОНД ЗА РАЗВОЈ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ 

 

Приоритети пословања Фонда за развој Србије су подстицањe равномерног регионалног развоја, 
укључујући и развој недовољно развијених подручја, подстицањe конкурентности и ликвидности 
привреде Републике Србије, подстицањe запошљавања, као и подстицање производње робе 
намењене извозу. 

 
Средства која Фонд за развој Србије одобрава привреди су: 

 кредити  
 гаранције. 

 
Кредитне линије доступне код Фонда су: 

 инвестициони кредити 
 кредити за трајна и обртна средства 
 краткорочни кредити 
 кредити за одржавање текуће ликвидности 
 Start up кредити 
 подстицање предузетништва кроз развојне пројекте  
 кредити за пословање у неразвијеним подручјима 
 гаранције 
 кредити за рефинансирање. 

 
Поступак за одабир одговарајуће кредитне линије, подношење пријаве за кредит, услова отплате 
описан је на страници https://fondzarazvoj.gov.rs/cir/proizvodi/kako-do-kredita. Средства могу бити 
додељена предузетницима, микро, малим, средњим и великим предузећима. 
 
Start up кредити се додељују почетницима у пословању путем јавног позива, који је отворен до 
31.12.2020. године.  
 
Средства за подстицање предузетништва кроз развојне пројекте се додељују путем јавног позива 
који је отворен до 31.12.2020. године. 
 
Услуге које Фонд пружа привреди су: 

 репрограми кредита 
 финансијско реструктурирање пласмана 
 УППР и план реорганизације 
 споразум о измирењу доспелих кредита. 

 
Ове услуге се пружају на основу појединачних пријава предузећа или предузетника, директно код 
Фонда за развој.  
 
Остале информације: https://fondzarazvoj.gov.rs/cir  

 

3. РАЗВОЈНИ ФОНД ВОЈВОДИНЕ 

  
Развојни фонд Војводине учествује у реализацији програма и пројеката заснованих на економским 
принципима за потребе остваривања следећих циљева на територији АПВ: 

 Развој привреде 
 Развој пољопривреде 
 Подстицање оснивања малих и средњих предузећа и развој предузетништва 
 Подстицање социјалног предузетништва 
 Подстицање запошљавања 
 Подстицање извоза 
 Подстицање равномерног регионалног развоја 
 Других програма и пројеката из изворних или поверених надлежности. 

https://fondzarazvoj.gov.rs/cir/proizvodi/kako-do-kredita
https://fondzarazvoj.gov.rs/cir/proizvodi/start-up-krediti
https://fondzarazvoj.gov.rs/cir/proizvodi/podrska-investicijama-u-privredi
https://fondzarazvoj.gov.rs/cir
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Развојни фонд Војводине годишњим програмом опредељује средства за кредитирање и друге услуге 
ка привреди, кроз конкурсе за: 
1. правна лица и предузетнике, додељујући дугорочне кредите за инвестициона улагања, 
трајна обртна средства, развој туризма, инвестиције у пољопривреди у оквиру ИПАРД програма, 
набавку нове опреме и система за наводњавање из каналске мреже, и краткорочне кредите за 
обртна средства 
2. пољопривредна газдинства, додељујући дугорочне кредите за пољопривреду, за куповину 

пољопривредног земљишта, за набавку нове пољопривредне механизације, за развој 
сеоског туризма, инвестиције у пољопривреди у оквиру ИПАРД програма, набавку нове 
опреме и система за наводњавање из каналске мреже, и краткорочне кредите за обртна 
средства у пољопривреди. 

3. Конкурси за краткорочне кредите за предфинансирање реализације пројеката 
суфинансираних од стране ЕУ и билатералних донатора. 

 

За све додатне информације можете посетити интернет презентацију Развојног фонда Војводине 
https://www.rfapv.rs/index.html  

 

4. РАЗВОЈНА АГЕНЦИЈА СРБИЈЕ 
  
Развојна агенција Србије је агенција Владе Републике Србије основана за обављање развојних, 
стручних и оперативних послова подстицања и реализације директних улагања, промоције и 
повећања извоза, развоја и унапређења конкурентности привредних субјеката, угледа и развоја 
Републике Србије у области привреде и регионалног развоја. 
 
Основна делатност РАС је подршка микро, малим и средњим предузећима и предузетницима у 
циљу оснаживања привреде Србије, подршка директним улагањима и промоцији извоза, 
подизање угледа Србије и регионални развој. 
 
Развојна агенција Србије периодично отвара јавне позиве за различите правне форме компанија и 
индустријске гране, који су доступни на веб страни агенције: http://ras.gov.rs/rs/javni-pozivi-1  
 
Кроз мрежу акредитованих регионалних развојних агенција, којој припада Регионална развојна 
агенција Бачка, надлежна за територију града Сомбора, привредници могу да користе 
стандардизовани сет услуга који чини пет група услуга: информације, обуке, саветодавне услуге, 
менторинг и промоције. 
 

5. НАЦИОНАЛНА СЛУЖБА ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ – НСЗ 

 

Национална служба за запошљавање реализује програме и мере активне политике запошљавања 
предвиђене Националним акционим планом запошљавања и Програмом рада за 2020. годину.  
У циљу подстицања и пружања подршке у запошљавању особа са инвалидитетом Национална 
служба за запошљавање спроводи мере активне политике запошљавања које обухватају мере и 
програме професионалне рехабилитације, као и програме подстицања запошљавања за 
незапослене особе са инвалидитетом и послодавце. 
 
Актуелни јавни позиви: 

 Јавни позив за реализацију програма приправника за незапослена лица са средњим 
нивоом квалификација у 2020. години 

 Јавни конкурс за организовање спровођења јавних радова на којима се ангажују 
незапослена лица у 2020. години 

 Јавни позив за учешће у финансирању програма обуке на захтев послодавца у 2020. 
години 

 Јавни позив послодавцима за доделу субвенције за запошљавање незапослених лица из 
категорије теже запошљивих на новоотвореним радним местима у 2020. години 

https://www.rfapv.rs/pravna_lica_i_preduzetnici.html
https://www.rfapv.rs/poljoprivredna_gazdinstva.html
https://www.rfapv.rs/ipa.html
https://www.rfapv.rs/index.html
http://ras.gov.rs/rs/javni-pozivi-1
https://www.rda-backa.rs/
https://www.rda-backa.rs/
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 Јавни позив за реализацију програма приправника за незапослена лица са високим 
нивоом квалификација у 2020. години 

 Јавни позив за реализацију програма стицања практичних знања у 2020. години 
 Јавни позив незапосленима за доделу субвенције за самозапошљавање у 2020. години 
 Јавни позив за учешће у финансирању програма обуке за потребе послодавца за 

запосленог у 2020. години 
 Јавни позив незапосленима ромске националности за доделу субвенције за 

самозапошљавање у 2020. години 
 Јавни конкурс за организовање спровођења јавних радова на којима се ангажују 

незапослене особе са инвалидитетом у 2020. години 
 Јавни позив незапосленима за доделу субвенције за самозапошљавање у 2020. години 
 Јавни позив за реализацију програма стицања практичних знања у 2020. години 
 Јавни позив за реализацију програма приправника за незапослена лица са средњим 

нивоом квалификација у 2020. години 
 
Додатне информације налазе се на страници http://www.nsz.gov.rs/live/nudite-posao/podrska-
poslodavcima и http://www.nsz.gov.rs/live/nudite-posao/podrska-
poslodavcima/zaposlite_osobu_sa_invaliditetom.cid224 

 

6. АГЕНЦИЈА ЗА ОСИГУРАЊЕ И ФИНАНСИРАЊЕ ИЗВОЗА (AOFI) 

 
AOFI – Агенција за осигурање и финансирање извоза Републике Србије је извозно кредитна 
агенција Републике Србије формирана ради подстицања и унапређења извоза и развоја 
економских односа са иностранством. Делатност АОФИ су послови осигурања и финансирања 
извоза за српска извозно оријентисана предузећа. 
 
Услуге које АОФИ нуди клијентима су следеће: 

 Осигурање извоза 
 Издавање гаранција 
 Факторинг 
 Краткорочно кредитирање. 

 
Осигурање извозних потраживања обезбеђује извознику сигурност и извесност у наплати јер чини 
наплату осигураног процента извесном.  
 
Издавање гаранција – подршка кроз гаранције подразумева издавање свих типова гаранција у 
којима купац тражи неку врсту осигурања која ће покривати извозниково извршење посла. АОФИ 
издаје поред чинидбених и плативе гаранције. 
 
Факторинг је финансијски инструмент којим фактор (АОФИ) финансира извозна предузећа на 
основу будућих (недоспелих) потраживања проистеклих из продаје роба или услуга на 
иностраном и домаћем тржишту. Предности факторинга: Побољшање ликвидности кроз 
постизање брже наплате потраживања, као и на основу авансних уплата путем којих се обезбеђују 
неопходна средства за плаћање сопствених обавеза.  
 
Краткорочно кредитирање подразумева обезбеђивање финансијских средстава ради 
финансирања обртних средстава извозника. 
 

7. ФОНД ЗА ИНОВАЦИОНУ ДЕЛАТНОСТ 
 

Фонд за иновациону делатност је основан 2011. године са циљем да унапређује везе између 
истраживања, технолошког развоја и привреде, и да подстиче и подржава развој иновативних 
технологија, првенствено увећањем капацитета стартапа и расположивих ресурса за њихов раст. 

http://www.nsz.gov.rs/live/nudite-posao/podrska-poslodavcima
http://www.nsz.gov.rs/live/nudite-posao/podrska-poslodavcima
http://www.nsz.gov.rs/live/nudite-posao/podrska-poslodavcima/zaposlite_osobu_sa_invaliditetom.cid224
http://www.nsz.gov.rs/live/nudite-posao/podrska-poslodavcima/zaposlite_osobu_sa_invaliditetom.cid224
https://www.aofi.rs/
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Фонд је, тако, и део шире државне иновационе стратегије. 
 
Фонд објављује јавне позиве за различите врсте подршке иновацијама, од којих је актуелан 
Програм доказ концепта, отворен до 28.04.2020: http://www.inovacionifond.rs/program/dokaz-
koncepta. 
 
У оквиру фонда основана је Канцеларија за трансфер технологија која има мандат да додељује 
подстицајна средства до максималног износа од 50 хиљада евра. Њен мандат је:  
1. да покаже да је комерцијализација резултата научних истраживања у Србији могућа, и 
2. да повећа оспособљеност локалних канцеларија за трансфер технологије на универзитетима у 
Србији обезбеђивањем услова за стицање практичног искуства у трансферу технологије и процесу 
комерцијализације, од почетне понуде до закључења уговора. 
 

8. ТРГОВИНСКИ СПОРАЗУМИ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ 

 

По питању увоза и извоза, Србија је са многим земљама потписала Споразуме о либерализацији и 
олакшицама у трговини које представљају основу за бесцаринско тржиште за око милијарду 
људи. Бесцарински режим обухвата већину кључних индустријских производа, са малим бројем 
изузетака и годишњих накнада. 
 

 ЦЕФТА Споразум  ЦЕФТА  обухвата  Албанију,  Босну  и  Херцеговину, 
Македонију, Молдавију, Србију и Црну Гору, потписан је 19. 
децембра  2006.  године.  Све  земље  су  га  ратификовале  и 
примењује се и данас. Поред бесцаринске трговине између 
земаља  чланица,  споразум  предвиђа  акумулацију  порекла 
производа, што значи да се производи који се извозе из Србије 
сматрају  производима  српског  порекла  ако  интегрисани 
материјали воде порекло из било које друге ЦЕФТА земље, 
Европске уније, Исланда, Норвешке, Швајцарске (укључујући и 
Лихтенштајн), или Турске, под условом да су такви производи 
прошли довољну обраду, односно уколико најмање 51% додате 
вредности производа потиче из Србије. 

  
  
  
  

  
  

  

  

  

  

  

 Споразум о слободној Споразум предвиђа да се роба произведена у Србији, односно 
роба која има најмање 51% додате вредности у земљи, сматра 
робом српског порекла и извози се у Руску Федерацију без  
плаћања царине. Листа производа на које се не примењује 
режим о слободној трговини сваке године се мења. 

 

 трговини са Русијом  

   

   

   
 Споразум о слободној Споразум је потписан 31.03.2009. године у Минску и предвиђа 

међусобно  укудање  царина  и  осталих  дажбина  за  већину 
производа из царинске тарифе, а закључен је на период од пет 
година и аутоматски се продужио на неодређено време. Постоји 
само  неколико  изузетака  из  режима  слободне  трговине, 
укључујући  шећер,  алкохол,  цигарете,  као  и  половне 
аутомобиле, аутобусе и гуме.  

 трговини са Белорусијом 
  
  
  
  

  
 Општи систем Спољнотрговинска   размена   са   Сједињеним   Америчким 

Државама великим делом се одвија на основу Општег система 
преференцијала (ОСП), који је ступио на снагу 22.04.2018. године 
и важи до краја 2020. године. Америчке трговинске олакшице 
дају преференцијални бесцарински улазак за скоро пет хиљада 
производа, укључујући већину готових и полупроизвода и 
пољопривредних и основних индустријских производа. Одређена 
осетљива роба (нпр. већ ина текстилних производа,производи 
од коже и обуће) не   испуњава   услове   за   бесцарински   извоз.   
Списак квалификованих добара се ревидира и прилагођава два 
пута годишње. 

 

 преференцијала –  
 Сједињене Америчке  

 Државе  
  

   
   
   

   

   
   

   

http://www.mpn.gov.rs/wp-content/uploads/2015/08/Strategija-srpski.pdf
http://www.inovacionifond.rs/program/dokaz-koncepta
http://www.inovacionifond.rs/program/dokaz-koncepta
http://www.inovacionifond.rs/program-ttf/
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Споразум о слободној  
трговини са Турском 

  Србија и Турска су 1. јуна 2009. године потписале Споразум о 
слободној трговини, који се примењује од 1. септембра 2010. 
године. Овим споразумом, Србија добија могућност да одмах 
извози своју робу без царине за све индустријске производе.   

 Споразум о слободној Уговор о слободној трговини са земљама чланицама Европског 
удружења слободне трговине (ЕФТА – Исланд, Лихтенштајн, 
Норвешка и Швајцарска) потписан је 17. децембра 2009. године 
у Женеви. 1. октобра отпочела је примена Споразума између 
Србије и Швајцарске и Лихтенштајна, а 2011. године Споразум је 
ратификован у парламенту од стране Норвешке и Исланда. 
Индустријски производи који се извозе из Србије у државе 
чланице   Европске   асоцијације   за   слободну   трговину 
(Швајцарска, Норвешка, Исланд и Лихтенштајн) су ослобођени од 
плаћања царине, осим за веома ограничен број производа, 
укључујући рибу и друге морске производе. 

 трговини са земљама ЕФТА 
  
  

  
  

  

  
  
  

  
 Споразум о слободној Споразум о слободној трговини Србије и Казахстана потписан је 
 трговини са Казахстаном 7. октобра 2010. године и на снази је од 1. јануара 2011. године. 
  Споразум  је  закључен  ради  унапређења  и  продубљивања 
  узајамне трговинско-економске сарадње. Списак изузетака из 

  
режима слободне трговине обухвата месо, сир, пенушаво вино, 
моторна возила и неколико других група производа. 

 

За све додатне информације можете посетити интернет презентацију Развојне агенције Србије 
http://ras.gov.rs/sr/podrska-izvozu/sporazumi-o-slobodnoj-trgovini. 

 

9. ПОРЕСКЕ ОЛАКШИЦЕ 

 

Порески систем у Србији карактеришу ниске односно конкурентне пореске стопе. Порез на добит 
је један од најповољнијих у Европи, а порез на додату вредност и порез на зараде износе мање 
него у већини држава Централне и Источне Европе. 
 

ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ 
 

Порез на додатну вредност (ПДВ) се плаћа приликом сваке фазе промета робе и услуга као и на 
увоз робе. Општа стопа ПДВ износи 20%. Посебна стопа ПДВ износи 10%. 
 
 
 

      
23% 24% 25% 

27% 
30% 

    

21% 
 

20% 20% 20% 
   

    

      

20% 
         
           

10% 
 

0%  
 
 

 

 

Извор: http://www.poreskauprava.gov.rs 

 

 
 
 
 
 
 
 

http://ras.gov.rs/sr/podrska-izvozu/sporazumi-o-slobodnoj-trgovini
http://www.poreskauprava.gov.rs/
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ПОРЕЗ НА ДОБИТ 

 

Порез на добит плаћа се по стопи од 15%. Порез на дивиденде и уделе у добити, ауторске 

накнаде, камате, накнаде од закупа и подзакупа непокретности и покретних ствари, као и 
накнаде од услуга истраживања тржишта, рачуноводствених и ревизорских услуга и других 
услуга из области правног и пословног саветовања, плаћа се по стопи од 20%. 

 
   

19% 19% 19% 
20% 23% 

25% 
   

16%    
20% 

 15% 

10% 
15%   

10%   

  

5%   

  

0% 
  

   
 
 

 

 
Извор: http://www.poreskauprava.gov.rs  

 

Порез на доходак Зараде  и  приходи  од самосталне  делатности  остварени  од 
привредних делатности, укључујући и делатности пољопривреде и 
шумарства, пружањем професионалних и других интелектуалних 
услуга, опорезују се по стопи од 10%;  
Приходи од ауторских права и права сродних ауторском праву, 
права индустријске својине, приходи од непокретности опорезују се 
по стопи од 20%; 

 
Приходи од капитала  и капиталног добитка опорезују се по стопи од 
15%;  

Годишњи порез на - на износ до шестоструке просечне годишње зараде 10%;   
доходак грађана - на износ преко шестоструке просечне годишње зараде примењује 

се стопа од 10% на износ до шестоструке + стопа од 15% на износ 
преко шестоструке просечне годишње зараде;  

 

Доприноси за:  
1) обавезно пензијско и инвалидско осигурање – 25,5 % (14 % на социјално осигурање терет 
лица које је остварило зараду, 11,5 % на терет послодавца);  
2) обавезно здравствено осигурање - 10,3 % (5,15 % када се доприноси плаћају истовремено 
из основице и на основицу);  
3) осигурање за случај незапослености – 0,75 %.  

 

ОСТАЛЕ ПОРЕСКЕ ОЛАКШИЦЕ  

 

Подстицаји код улагања Порески обвезник који уложи у своја основна средства, односно у 
чија основна средства друго лице уложи више од једне милијарде 
динара, који та средства користи за обављање претежне делатности 

 
и делатности уписаних у оснивачком акту обвезника, односно 
наведених у другом акту обвезника, којим се одређују делатности 
које обвезник обавља и у периоду улагања додатно запосли на 
неодређено време најмање 100 лица, ослобађа се плаћања пореза 
на добит правних лица у периоду од десет година сразмерно том 
улагању.  

Пореска олакшица за  Послодавац - правно лице, предузетник, предузетник паушалац 
или предузетник пољопривредник, који запосли ново лице има 
право на повраћај дела плаћеног пореза на зараду за 
новозапослено лице, исплаћену закључно са 31. децембром 
2020. године.  

 
запошљавање нових лица   

    
 

http://www.poreskauprava.gov.rs/
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Пореска олакшица за  Послодавац  који  на  неодређено  време  запосли  лице  са 
инвалидитетом  у  складу  са  законом  који  уређује  спречавање 
дискриминације лица са инвалидитетом, за које одговарајућом 
правно-медицински валидном документацијом докаже 
инвалидност,  ослобађа  се  обавезе  плаћања  обрачунатог  и 
обустављеног пореза из зараде тог лица, за период од три године 
од дана заснивања радног односа. 

 

запошљавање лица са   

инвалидитетом   

 

  

  

   

   

Остале пореске  Амортизација сталних средстава признаје се као расход.   

олакшице  Средства се разврставају у пет група са следећим амортизационим  
  стопама: 1) I група 2,5%; 2) II група 10%; 3) III група 15%;   

  4) IV група 20%; 5) V група 30%.      
Амортизација за стална средства разврстана у I групу утврђује се 
применом пропорционалне методе. Амортизација за стална 
средства разврстана у групе II-V утврђује се применом дегресивне 
методе на вредност средстава разврстаних по групама.   
Издаци за здравствене, образовне, научне, хуманитарне, верске, 
заштиту човекове средине и спортске намене, као и давања 
учињена установама социјалне заштите основаним у складу са 
законом који уређује социјалну заштиту, за хуманитарну помоћ и 
отклањање последица у случају ванредне ситуације признају се 
као расход у износу највише до 5 % од укупног прихода.   
Издаци за улагања у области културе, укључујући и 
кинематографску делатност признају се као расход у износу до   
5 % од укупног прихода.   
Издаци за репрезентацију признају се као расход у износу до 0,5% 
од укупног прихода. 
Чланарине коморама, савезима и удружењима признају се као 
расход у пореском билансу највише до 0,1% укупног прихода.  

 

За све додатне информације можете посетити интернет презентацију Министарства финансије 
– Пореска управа http://www.poreskauprava.gov.rs/sr.html  
 
Изменама Закона о порезу на доходак грађана и Закона о доприносима за обавезно социјално 
осигурање, од првог октобра 2018. креће примена мере ослобођења почетника у пословању од 
плаћања пореза и доприноса за обавезно социјално осигурање у првој години пословања. 
 
Меру могу да користе новооснована привредна друштва или предузетници у режиму исплате 
личне зараде, за највише 9 запослених који испуњавају један од следећих услова: 
- да су у протеклих највише годину дана завршили средњу школу или факултет 
- да су дуже од шест месеци на евиденцији Националне службе за запошљавање. 
 
Услов за коришћење мере је и да месечна зарада коју предузетник или оснивачи привредног 
друштва исплаћују себи не сме да буде виша од 37.000 динара. 
 
 
 
 
 
 

 

http://www.poreskauprava.gov.rs/sr.html
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ПОДСТИЦАЈНЕ МЕРЕ ГРАДА СОМБОРА 
 

10.  ЛОКАЛНЕ ОЛАКШИЦЕ И ПОДСТИЦАЈИ 
 

  

Локална комунална Утврђује се у складу са Одлуком о локалним комуналним таксама 
на територији Града Сомбора („Сл. лист Града Сомбора“, бр. 23/2018 
и 2/2019 - други пропис). 

такса за истицање 
фирме 
 Предузетници и правна лица која су према закону којим се уређује 
 рачуноводство разврстана у мала правна лица   

    а имају годишњи приход до 50.000.000,00 динара, не плаћају 
 локалну  комуналну  таксу  за  истицање  фирме  на  пословном 
 простору.    

 Новоосноване радње и предузећа којима је производња основна 

 делатност, ослобађају се таксе на истицање фирме у години 

 оснивања у износу од 50%.   

     

Посебна накнада за 
заштиту и унапређење 
животне средине 

Утврђује се на  основу  Одлуке  о накнади за  заштиту  и унапређивање 
животне средине на територији Града Сомбора ("Сл. лист града 
Сомбора", бр. 27/2016).   
Посебну накнаду за заштиту и унапређење животне средине плаћају 
обвезници који обављају делатности које су у складу са Уредбом о 
одређивању активности чије обављање утиче на животну средину 
("Сл.гласник РС", бр. 109/2009 и 8/2010).  

 

 

11.  ЛАП ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ ГРАДА СОМБОРА 

 

На основу члана 59. Закона о запошљавању и осигурању за случај незапослености ("Сл. гласник 
РС" бр. 36/2009, 88/2010, 38/2015, 113/2017 и 113/2017 др. закон, у даљем тексту Закон), Одлуке о 
буџету Града Сомбора за 2020. годину („Службени лист града Сомбора“, број 23/19), ау складу са 
усвојеним Локалним акционим планом запошљавања града Сомбора за 2020. годину, бр.  
10-1/2020-II од 11.02.2020. године, који је усвојен на 194. седници Градског већа града Сомбора 
дана 10.02.2020. године. 
 
ЛАП за запошљавање се доноси сваке године а средства се додељују по окончаном јавном 
позиву.  
 

Локалним акционим планом запошљавања Града Сомбора за 2020. годину утврђују се приоритети 
и мере за унапређење запослености и смањење незапослености на територији Града Сомбора. 
ЛАПЗ-ом за 2020. годину предвиђене су следеће мере за чију реализацију се издвајају средства из 
буџета Града: 
 

1. Јавни радови по сеоским подручјима у области одржавања и обнављања и заштите 
животне средине и природе у трајању до 6 месеца; 

 
2. Самозапошљавање незапослених лица кроз давање субвенције ради оснивања радње, 

задруге или другог облика предузетништва, као и привредног друштва, уколико оснивач 
заснива у њему радни однос; 
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Приоритет код одобравања субвенције за самозапошљавање имају: 
 

1. млади до 30 година старости 
2. вишкови запослених 
3. Роми 
4. особе са инвалидитетом 
5. жене. 
6. дугорочно незапослени 

 
Субвенција се исплаћује послодавцу у једнократном износу од 250.000,00 динара по 
незапосленом лицу. У случају запошљавања особа са инвалидитетом субвенција се одобрава у 
једнократном износу од 270.000,00 динара по кориснику. Незапослено лице које оствари право на 
субвенцију за самозапошљавање у обавези је да новорегистровану делатност обавља најмање 12 
месеци. 

 
3. Субвенције за запошљавање незапослених лица из категорије теже запошљивих, може 

се доделити за запошљавање лица из једне или више категорија теже запошљивих, и то: 
млади до 30 година старости без квалификација/са ниским квалификацијама, млади у 
домском смештају, хранитељским породицама и старатељским породицама, старији од 
50 година, вишкови запослених, Роми, особе са инвалидитетом, радно способни 
корисници новчане социјалне помоћи, дугорочно незапослени и жртве породичног 
насиља. 

 
Субвенције  послодавцима за запошљавање незапослених лица из категорије теже запошљивих 
на новоотвореним радним местима  у једнократном износу одобрава се послодавцима који 
припадају приватном сектору, ради запошљавања незапослених лица која се налазе на 
евиденцији Националне службе за запошљавање на територији града Сомбора, из категорије 
теже запошљивих лица на новоотворена радна места. 
 
Субвенција се исплаћује послодавцу у једнократном износу од 200.000,00 динара по 
незапосленом лицу. 
 
 Приоритет у одобравању имају послодавци који запошљавају лице које припада 
категорији теже запошљивих лица: 

1. особе са инвалидитетом 
2. радно способни корисници новчане социјалне помоћи 
3. млади у домском смештају, хранитељским породицама и старатељским породицама  
4. жртве породичног насиља. 
 

Наведени износ субвенције се за запошљавање особа са инвалидитетом, радно способних 
корисника новчане помоћи, младих у домском смештају, хранитељским породицама и 
старатељским породицама и жртава породичног насиља износи 240.000,00 динара по кориснику. 

 
За све додатне информације можете посетити интернет презентацију Града Сомбора 
http://www.sombor.rs/. 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.sombor.rs/
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12.  ДОПРИНОС ЗА УРЕЂЕЊЕ ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА У ИНДУСТРИЈСКОЈ 
ЗОНИ 

 

Допринос за уређивање грађевинског земљишта обрачунава се у поступку исходовања 
грађевинске дозволе. Допринос се може платити једнократно у целости, или на рате (највише 36 
рата).  
 
Уз пријаву радова доставља се доказ о измирењу обавеза у погледу доприноса за УГЗ-за случај 
једнократног плаћања, односно срество обезбеђења плаћања доприноса за УГЗ-за случај плаћања 
доприноса на рате. За исплату доприноса за уређење грађевинског земљишта једнократно, у 
целости, висина обрачунатог доприноса се умањује за 30%. За изградњу производних и 
пољопривредних објеката допринос за уређење грађевинског земљишта се не наплаћује. 
 

13. САРАДЊА СА ПОСЛОВНИМ БАНКАМА – финансирање камате 
краткорочних кредита  

 

У циљу јачања привредне делатности и предузетништва, а првенствено производње као 
примарне делатности, град Сомбор је 22.07.2019. године други пут расписао јавни позив банкама 
заинтересованим за краткорочно кредитирање привредних субјеката („микро“ и „мала“ правна 
лица) и предузетника са седиштем на територији Града, уз учешће локалне самоуправе у 
финансирању целог износа камате (100%)  на краткорочне кредите ради: 

 финансирања текуће ликвидности и 
 финансирања набавке обртних средстава. 
 

 Предности за одобравање кредита имали су привредни субјекти и предузетници који се баве 
делатношћу наведеним редоследом: 1) производњом, 2) прерађивачком делатношћу, 3) 
трговином и угоститељством и под 4) осталом делатношћу.  
 
Банке учеснице програма су одабране путем јавног позива, чије се понављање планира и у 2020. 
години на сајту Града: www.sombor.rs.  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Контакт: 
ГРАД СОМБОР 

ОДЕЉЕЊЕ ЗА ПРИВРЕДУ 
ОДСЕК ЗА ЛОКАЛНИ ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ 

Трг цара Уроша 1 
25000 Сомбор 

Контакт телефон: 025/468-160  
Е-маил: klersombor@gmail.com  

https://www.sombor.rs/wp-content/uploads/2018/03/JAVNI-POZIV-BANKAMA.pdf
http://www.sombor.rs/

