
 

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ 

 

 

I. Правни основ за доношење закона 

 

Уставни основ за доношење закона садржане је у одредбама члана 97. Утава републике 

Србије ("Службени гласник РС", број 98/2006 – у даљем тексту: Устав) којим је прописано да 

Република Србија уређује и обезбеђује, између осталог јединствено тржиште, правни положај 

привредних субјеката, систем обављања појединих привредних и других делатности, девизни и 

царински систем, економске односе са иностранством,  својинске и облигационе односе и заштиту 

свих облика својине, запошљавања, економске и социјалне односе од општег интереса, развој 

Републике Србије и друге односе од интереса за Републику Србију, у складу с Уставом. 

Чланом 82. Устава прописано је да економско уређење у Републици Србији почива на 

тржишној привреди, отвореном и слободном тржишту, слободи предузетништва, самосталности 

привредних субјеката и равноправности приватне и других облика својине. 

Чланом 84. Устава прописано је да сви имају једнак правни положај на тржишту, да се 

права стечена улагањем капитала на основу закона, не могу законом бити умањена и да су страна 

лица изједначена су на тржишту са домаћим. 

Чланом 94. Устава прописано је да се Република Србија стара о равномерном и одрживом 

регионалном развоју, у складу са законом. 

Чланом 123. Устава прописано је да Влада утврђује и води политику. 

Чланом 137. Устава прописано је да Република Србија може основати јавне службе, те да се 

делатности и послови због којих се оснивају јавне службе, њихово уређење и рад прописује се 

законом.  

Чланом 194. Устава прописано је да су потврђени међународни уговори и општеприхваћена 

правила међународног права део правног поретка Републике Србије, те да закони и други општи 

акти донети у Републици Србији не смеју бити у супротности са потврђеним међународним 

уговорима и општеприхваћеним правилима међународног права. 

Чланом 12. Закона о државној управи ("Службени гласник РС“, бр. 79/2005, 101/2007, 

95/2010 и 99/2014), прописано је, између осталог, да органи државне управе припремају нацрте 

закона, друге прописе и опште акте за Владу и предлажу Влади стратегије развоја и друге мере 

којима се обликује политика Владе. 

Чланом 35. Пословника Владе прописано је да право да предложи материјал за седницу 

Владе има орган државне управе у чијем делокругу је питање на које се материјал односи (у 

даљем тексту: предлагач). 

Чланом 4. Закона о министарствима ("Службени гласник РС“, број 44/2014), припсано је да 

Министарсво привреде обавља послове државне управе који се између осталог, односе на: 

привреду и привредни развој; подстицање развоја и структурно прилагођавање привреде; 

утврђивање политике и стратегије привредног развоја; предлагање мера и праћење спровођења 

економске политике за привредни раст; предлагање мера за подстицање инвестиција и 

координацију послова који се односе на инвестиције; координацију рада јавне агенције надлежне 

за промоцију извоза и подстицање инвестиција; координацију послова у вези с повезивањем 

привредних друштава са стратешким инвеститорима; предлагање и спровођење финансијских и 

других мера ради подстицања пословања, конкурентности и ликвидности привредних субјеката у 

Републици Србији; анализу расположивих ресурса и потенцијала за регионални и национални 

развој; унапређење привредног амбијента на регионалном нивоу; пружање помоћи јединицама 

локалне самоуправе у имплементацији пројеката локалног економског развоја; планирање, 

програмирање и предлагање развојних пројеката из области регионалног развоја и пројеката од 

интереса за Републику Србију; међупројектну координацију; мерење ефеката и оцену успешности 

пројеката; успостављање базе података неопходне за праћење пројеката, као и друге послове 

одређене законом. 

 

 

 

 



 

II. Разлози за доношење закона 

 

У циљу формално-правног изједначавања домаћих и страних улагача овим законом, у мери 

у којој је то могуће, гарантује се слобода улагања и јамче права страним и домаћим улагачима по 

најбољим стандардима међународног инвестиционог права, уређује институционални оквир за 

ефикаснo пружање услуга ималаца јавних овлашћења улагачима. 

Овим законом предвиђа се образовање Савета за економски развој и оснивање и рад 

Развојне агенције Србије. Новом Развојном агенцијом Србије и пословима које ће обављати, 

постижу се вишеструки ефекти који се огледају у смањењу ризика обављања истих послова и 

спровођења истих или сличних програма и пројеката подршке привредном развоју, 

рационализацији рада јавних агенција и усмеравање активности на приоритетне циљеве Републике 

Србије у области привредног и територијалног развоја. 

С обзиром да се поверавање послова јавним агенцијама врши законом, а да спровођење 

постојећих законских решења нису обезбедила довољно ефеката на привредни развој Републике 

Србије, дефинисање делокруга Развојне агенције Србије, како је то предложено овим законом, 

треба да створи услове за јаснију поделу одговорности за предлагање, спровођење и контролу 

спровођења политика Владе Републике Србије у области координације рада ималаца јавних 

овлашћења у процесу планирања и спровођења улагања, подстицања и реализације директних 

улагања, промоције и увећања извоза, развоја и унапређења конкурентности привредних субјеката 

и имиџа Републике Србије, као и регионалног развоја Републике Србије. 

У процесу анализе рада и реорганизације и оптимизације рада агенција у портфолију 

Министарства привреде, утврђено је да се позитивни ефекти координације рада агенција и 

програма и пројеката које оне спроводе могу остварити њиховим гашењем и оснивањем нове 

агенције, што се може учинити искључиво законом. 

Анализом проблема који се јављају током реализације улагања утврено је да постоји 

потреба за бољом координацијом ималаца јавних овлашћења, на свим нивоима власти у процесу 

припреме улагања, као и током и након њихове реализације. Решењима која садржи овај закон, а 

који се односи на развставње улагања према значају, успостављање пројектних тимова, закључења 

инвестиционих споразума и посебних инвестиционих уговора, образовањем Савета за економски 

развој и дефинисањем координационе улоге Развоје агенције Србије, треба да буду створени 

услови за ефикаснију реализацију улагања и постизање вишеструких еоносмких и финансијских 

ефеката. 

С обзиром да се овим законом предвиђа стављање ван снаге појединих одредби Закона о 

спољнотрговинском пословању, Закона о регионалном развоју и стављањем ван снаге Закона о 

страним улагањима, неопходно је доношење новог закона уместо измена и допуна постојећих. 

 

 

III. Објашњење појединачних решења 

  

Чланом 1. дефинише се предмет уређивања, а који се односи на правни оквир за улагања, 

образовање и рад Савета за економски развој и оснивање и рад Развојне агенције Србије. 

  

Чланом 2. дефинишу се циљеви у смислу унапређења инвестиционог окружења у Републици 

Србији, ефикасност у пружању услуга, изједначавање третмана домаћих и страних улагача, 

повећање ефикасности у пружању услугаоргана управе и ставрање привлачнијег пословног 

амбијента, у складу са Уставом и законом. 

 

Чланом 3. уређују се дефиниције, односно поједини изрази употребљени у овом закону, а који су 

од значаја за његову примену и тумачење.  

 



Чланом 4. уређује се слобода улагања у имовину и права и гарантују права домаћих и страних 

улагача.   

 
Чланом 5. уређује се експропријација непокретности и/или друге ствари и права, која ће се 

спроводити у складу са законом којим се уређује експропријација, а друге ствари и права само 

због јасно дефинисаног и легитимног јавног интереса.  

 

Чланом 6. утврђује се пуна правна сигурност и правна заштита у погледу права стечених 

улагањем 

  

Чланом 7. утврђује се национални третман страних улагања, односно уживање једнаког положаја, 

права и обавеза, као и домаћи улагач, и право улагача да заснива радни однос са странцима, коа и 

право настицање права својине, службености, залоге и других стварних права на покретним 

стварима и непокретностима које се налазе на територији Републике Србије. 

 

Чланом 8. уређује се слобода плаћања према иностранству, и слобода куповине девиза на 

девизном тржишту у Републици Србији. 

 

Чланом 9. уређује се право страног улагача на трансфер финансијских и других средстава у вези 

са улагањем у конвертибилоној валути по сопственом избору, и то прихода, имовине која му 

припадне после гашења привредног друштва, односно на основу престанка уговора о улагању,  

износа добијених од продаје акција или удела привредног друштва и по основу смањења основног 

капитала привредног друштва, допунских уплата, накнада од експропријације, односно друге 

извршене мере са сличним дејством, по измирењу обавеза по основу јавних прихода, везаних за 

износ који се трансферише и уплате царинског дуга за део улога у стварима увезених уз 

ослобађање од плаћања царине који након смањења основног капитала привредног друштва 

остане непокривен страним улогом. 

 

Чланом 10. уређује се право улагача да уговори арбитражу за решавање имовинских спорова у 

вези са улагањем, у складу са законом којим се уређују арбитраже. 

 

Чланом 11. дефинишу се врсте улагања према значају на улагање од посебног и улагање од 

локалног значаја. 

 

Чланом 12. утврђују се критеријуми за улагања према броју нових радних места, врсти и износу 

улагања, утицају на укупан спољнотрговински биланс Републике Србије, према дугорочности, 

стварању велике вредности или високе додате вредности и референце и кредибилитета улагача. 

 

Чланом 13. дефинишу се подстицаји и корисници подстицаја за улагања. 

   
Чланом 14. уређује ослобађање увоза опреме која представља улог улагача од плаћања царине и 

других увозних дажбина, а у поступку који ће ближе уредити Влада..  

 

Чланом 15. уређује се институционални оквир за подршку улагањима а који чине Савет за 

економски развој, Министарство надлежно за послове привреде, Развојна агенција Србије и 
јединице за локални економски развој и подршку улагањима односно орган аутономне покрајине, односно 

јединица локалне самоуправе или њен организациони део 

 

Чланом 16. дефинише се хитност поступака код улагања односно обавеза свих ималаца јавних 

овлашћења који поступају у вези са остварењем и одржањем регистрованих улагања, и 

остварењем права и обавеза регистрованих улагача, да такве предмете решавају одмах као 

предмете са правом првенства. 

 

Чланом 17.  дефинишу се мере за подстицање конкурентности локалне самоуправе и дефинише да 

су мере за подстицање конкурентности мере које садрже нарочито елементе опредељивање органа, 

одељења, службе или друге организационе јединице надлежне за послове локалног економског развоја, као 



јединице за подршку улагањима, јачање аналитичке основе за прецизније и на подацима засновано 

креирање развојних политика, инструмената и мера у области локалног економског развоја, успостављање 

транспарентних механизама сталне комуникације и сарадње са привредом, поједностављивање локалних 

процедура за реализацију улагања, уравнотежавање локалног тржишта рада, развој комуналне и локалне 

економске инфраструктуре, коришћење информационе и комуникационе технологије у циљу остваривања 

ефикасније комуникације и прописивање локалних олакшица и подстицаја на основу локалних стрaтешких 

докумената.  

 

Чланом  18. утврђује се могућност улагача на притужбе на рад органа власти уколико орган 

власти поступа супротно члану 16. Закона и поступак по притужби. 

 

Чланом 19. утврђује се обавеза јединица за локални економски развој и подршку улагањима да пруже 

стручну помоћ и подршку улагачу у реализацији улагања, ако то затражи улагач. 

 

Чланом 20. утврђује се да послове јединице за локални економски развој и подршку улагањима за 

улагања од локалног значаја обавља јединица за локални економски развој, преко својих 

запослених или именованих лица, или физичко лице из редова запослених или именованих лица, 

односно комора, асоцијација или удружење, под условом да знањем и искуством може да пружи 

стручну помоћ улагачу, као и да две и више јединица локалне самоуправе, могу одредити 

заједничко тело ради обављања послова јединице за локални економски развој и подршку 

улагањима за територију тих јединица локалне самоуправе. Овим чланом утврђује се и могућност 

улагача да захтеве подносити и исправе преузима преко јединице за локални економски развој, ако 

и да је комуникација између улагача и јединице за локални економски развој и подршку 

улагањима поверљива је, осим у случајевима када је давање информација обавезно у складу са 

законом. 

 

Чланом 21. уређује се обавеза јединица за локални економски развој и подршку улагањима да води 

евиденцију улагања од локалног значаја и да о сваком новом улагању обавештава Развојну агенцију Србије.  
 

Чланом 22. уређују се формирање и рад пројектних тимова, које формира председник општине, 

односно градоначелник, односно надлежни орган аутономне покрајине за послове привреде за 

улагања од локалног, односно регионалног значаја у случају да се она спроводе на територији 

аутономне покрајине, формирање и рад пројектних тимова за подршку улагањима од регионалног 

и посебног значаја за Републику Србију. 

 

Чланом 23. утврђује се могућност да на предлог улагача, председник општине или градоначелник, 

односно надлежни орган аутономне покрајине, са улагачем утврђује инвестициони програм у циљу 

спровођења процедуре припреме документације и дефинисања исправа и података које је улагач у обавези 

да достави органима власти у локалној самоуправи, односно аутономној покрајни, као и оквирних рокова у 

границама рокова утврђених законом, другим прописом и општим актом, а у којима су органи власти у 

обавези да издају дозволе, сагласности, одобрења и друге јавне исправе, који нарочито садржи планиране 

рокове за подношење свих исправа и података које улагач мора да достави надлежним органима, планиране 

рокове у којима ће сви органи власти  издати сагласности, дозволе и одобрења, односно све оне јавне 

исправе које су потребне за законито отпочињање и остварење  улагања, дефинисане органе власти  који 

издају дозволе, одобрења и јавне исправе. Овим чланом дефинише се и то да инвестициони програм 

потписују председник општине или градоначелник, односно надлежни орган аутономне покрајине и улагач, 

као и то да уколико надлежни орган власти не достави о року јавну исправу на коју се обавезао 

инвестиционим програмом, након што му је улагач благовремено и потпуно поднео документацију, улагач 

може поднети пријаву Развојној агенцији Србије, а која може предузети мере у складу са законом. 

Чланом 24. утврђује се да се на податке и информације које су органи државне власти сазнали у 

току преговора и вођења поступка, примењују одредбе закона којим се уређују информације од 

јавног значаја, с тим што по захтеву за давање информација о наведеним подацима у вези са  

улагањима, поступа Влада. 

 

Чланом 25. уређује се образовање Савета за економски развој. 

 



Чланом 26. дефинише се надлежност Савета за економски развој 

  

Чланом 27. уређује се оснивање и надзор над радом Развојне агенције Србије ради обављања 

развојних, стручних и регулаторних послова подстицања и реализације директних улагања, 

промоције и увећања извоза, развоја и унапређења конкурентности привредних субјеката и 

регионалног развоја. 

  

Чланом 28. утврђује се статус Развојне агенције Србије, односно да Развојна агенција Србије има својство 

правног лица, са правима, обавезама и одговорностима утврђеним законом  и статутом, као и да послује у 

складу са законом којим се уређују јавне агенције, осим уколико овим законом није другачије предвиђено. 

 

Чланом 29. утврђује се да је седиште Агенције у Београду, али да Развојна агенција Србије може имати 

организационе јединице и ван свог седишта, ако и да организационе јединице немају својство правног лица. 

 

Чланом 30. утврђује се садржај статута Развојне агенције Србије, као и то да ће статут бити објављен у 

Службеном гласнику Републике Србије. 

Чланом 31. дефинишу се органи Развојне агенције Србије, односно да их чине директор и управни одбор, 

ада чланове управног одбора, на предлог министра надлежног за послове привреде, именује и разрешава 

Влада, од којих два члана из реда државних службеника или из реда државних службеника на положају, у 

министарству. 

Чланом 32. дефинишу се надлежности управног одбора. 

Чланом 33. и 34. дефинише се делокруг рада, начин избора и период на који се именује директор Развојне 

агенције Србије, који заступа и представља Агенцију и руководи њеним радом и надлежности директора. 

Чланом 35. утврђује се да се на права, обавезе и одговорности из радног односа запослених у Агенцији и 

Директора примењују се општи прописи о раду, ако овим законом није друкчије одређено. 

Чланом 36. дефинишу се послови које Развојна агенција Србије обавља а који обухватају сарадњу 

са државним органима и организацијама и носиоцима јавно правних овлашћења, органима територијалне 

аутономије и локалне самоуправе, ради обезбеђивања услова за примену овог закона и других прописа 

којима се уређују питања од значаја за унапређење привредног развоја и улагања, праћење примене овог 

закона и предлагање одговарајућих мера, учествовање у припреми и спровођењу програма и пројеката 

привредног и регионалног развоја, вршење анализе и обезбеђење податаке и информација за потребе 

унапређења политике привредног и регионалног развоја, акредитовање регионалних развојних агенција, 

обављање стручних и административно-оперативних послова у вези са пројектима привлачења директних 

инвестиција и улагања и праћење њихове реализацију, спровођење програма и пројеката са циљем 

унапређења извозних активности привредних субјеката, спровођења програма и пројеката са циљем 

унапређења положаја, активности и конкурентности малих и средњих привредних субјеката и 

предузетника, вођење Централизованог информационог система за пословну интелигенцију који 

обједињује релевантне податке органа власти, од значаја за израду анализа и студија у области привредног 

и регионалног развоја, вођење евиденције улагача од посебног значаја и улагача од регионалног значаја, 

предлагање, координација и спровођење активности стратешког маркетинга привредних потенцијала и  

угледа Републике Србије, пружање стручне и саветодавне подршке привредним друштвима и 

предузетницима, припрема и реализуја програма едукације инструктора и консултаната за потребе развоја 

привредних друштава и предузетништва, извршавање и координација спровођења шеме и индивидуалне 

државне помоћи за подстицање директних инвестиција, обезбеђење услова за приступ и реализацију 

пројеката који се финансирају из међународне развојне помоћи, учествовање у изради прописа који се 

доносе или могу имати утицаја на улагање у Републици Србији, организација јавне расправе и других 

стручних скупова ради разматрања предлога прописа,праћење и анализа услова улагања и привредних 

услова на појединачним тржиштима и у појединачним секторима, остваривање сарадње у области улагања, 

ради извршења међународних обавеза у тој области и прикупљања информација о стању улагања у другим 

државама, вођење посебне евиденције, предладање државне помоћи, организација и вршење издавачке 

делатности у складу са делокругом, и обављање других послова, у складу са законом. 

 

Чланом 37. дефинишу се средства за оснивање и рад Развојне агенције Србије. 

 



Чланом 38 и 39. утврђује се статус директора и запослениг у Развојној агенцији Србије као и 

забрана злоупотребе информација. 

 

Чланом 40. дефинишу се евиденције које води Развојна агенција Србије, и то евиденције 

пројектних тимова за подршку улагањима, евиденције Инвестиционих споразума и Посебних 

инвестиционих уговора и евиденције о спроведеним контролама извршења реализације улагања.  

 

Чланом 41. утврђује се могућност Развојне агенције Србије за предлагање спровођења мера преузимања 

поверених послова у поступку надзора над радом органа власти у складу са прописима који уређују 

државну управу, уколико би неизвршење посла од стране органа власти могло да изазове штетне последице 

по привреду,  Агенција објављује предлог мера из става 1. овог члана на својој интернет страни.  

 

Чланом 42. уређује се надзор над применом овог закона  

Чланом 43. прописане су прекршаји и новчане казне за одговорно лице у надлежном имаоцу 

јавних овлашћења, ако у управним стварима у којима ималац јавног овлашћења поступа у вези са 

остварењем и одржањем регистрованих улагања и остварењем права и обавеза регистрованих 

улагача не поступа са правом првенства и ако ималац јавног овлашћења не достави о року јавну 

исправу на коју се обавезао Инвестиционим споразумом, упркос чињеници што му је улагач 

благовремено и потпуно поднео документацију. 

 

Чланом 44. уређује се примена закона а која се односи на започете инвестиционе пројекте и 

преузимање извршења обавеза Републике Србије за праћење, контролу извршења уговорених 

обавеза и исплату средстава по уговорима којима су додељена подстицајна средства за или у вези 

са директним улагањем од стране Развојне агенције Србије.  

 

Чланом 45. утврђује се рок доношење акта о оснивању Развојне агенције Србије и других 

подзаконских актата на основу овлашћења из овог закона. 

  
Чланом 46. уређује се престанак важења Закона о страним улагањима ("Службени лист СРЈ ", бр. 3/02 и 

5/03, “Службени гласник РС“, број 107/14), престанак ваћења главе VIII „Промоција извоза и страних 

улагања“ у Закону о спољнотрговинском пословању ("Службени гласник РС", бр. 36/09, 36/11-др. закон и 

88/2011) и престанак важења закона  престаје да важи глава V, одељак 6, чл. 27. до 30. Закона о 

регионалном развоју ("Службени гласник РС", бр. 51/09 и 30/10). 

 

Чланом 47. уређује се престанак рада постојећих јавних агенција, и то Агенције за страна улагања 

и промоцију извоза и Националне агенције за регионални развој, а чији је правни следбеник 

Развојна агенција Србије, наставак рада ових агенција по прописима по којима су основане до 

дана почетка рада Развојне агенције Србије, као и преузимање права и обавеза, послова, предмета, 

опреме, средстава за рад, архивске грађе и регистраторског материјала, као и потребног броја 

запослених у Агенцији за страна улагања и промоцију извоза и Националној агенцији за 

регионални развој, од стране Развојне агенције Србије.  

 

Чланом 48. уређује се ступање на снагу закона осмог дана од дана објављивања у "Службеном 

гласнику Републике Србије". 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IV. Процена финансијских средстава потребних за спровођење акта 

  

За спровођење овог закона у 2015. години није потребно обезбеђивање додатних средстава у 

буџету Републике Србије. Средства за рад Развојне агенције Србије обезбеђена су Законом о 

буџету Републике Србије за 2015. годину на разделу 20-Министарство привреде, и то: 

1) програм 1504 - Подстицаји развоју привреде, функција 410- Општи економски и комерцијални 

послови и послови по питању рада, програмска активност 0001 -  Стручна и административно 

техничка подршка промоцији инвестиција и извоза, економска класификација 424 - 

Специјализоване услуге у укупном износу од, економска класификација 424 - Специјализоване 

услуге у укупном износу од 250.000.000,00 динара а која су намењена за Агенцију за страна 

улагања и промоцију извоза; 

2) програм 1505 – Регионални развој, функција 474- Вишенаменски развојни пројекти, програмска 

активност 0002 -  Стручна, финансијска и административна подршка мерама и пројектима у 

области регионалног развоја, економска класификација 424 - Специјализоване услуге у укупном 

износу од 340.000.000,00 динара а која су намењена за: финансирање Националне агенције за 

регионални развој; за Програм стандардизованог сета услуга за акредитоване регионалне развојне 

агенције; за Програм подршке градовима и општинама у Републици Србији за припрему одрживих 

регионалних развојних пројеката, а чији се распоред и коришћење врше по посебним актима 

Владе. 

3) За споровђење Уредбе о условима и начину привлачења директних инвестиција и других аката 

Владе којима се уређују услови и начини подстицања улагања у Републици Србији, које Развојна 

агенција Србије преузима овим законом, утврђена су средства у укупном износу од 

6.500.000.000,00 динара у оквиру програма 1504 - подстицаји развоју привреде, функција 410- 

Општи економски и комерцијални послови и послови по питању рада, програмска активност 0003 

– Подстицаји за директне инвестиције, економска класификација 454 - Субвенције приватним 

предузећима; 

4) за спровођење улагања од посебног значаја утврђена су средства у укупном износу од  

3.804.000.000,00 динара у оквиру програма 1504 - подстицаји развоју привреде, функција 410- 

општи економски и комерцијални послови и послови по питању рада, пројекат 4002 – улагања од 

посебног значаја, економска класификација454 – Субвенције приватним предузећима а која су 

намењена за: спровођење уговора о заједничком инвестиционом улагању између Републике 

Србије и Fiat Group Automobiles S.p.A; уговора о оснивању Air Serbia; за спровођење уговора о 

додели средстава PKC Wiring Systems д.о.о. Смедерево; за спровођење уговора о додели средстава 

за директне инвестиције TRUCK-LITE Europe д.о.о. Београд; за спровођење уговора о додели 

средстава за директну инвестицију Tigar Tyres д.о.о. Пирот; за подстицање привредног развоја у 

складу са посебним актима Владе. 

За оснивање и рад јединица за локални економски развој и подршку улагањима, предвиђених овим 

законом, на нивоу јединица локалне самоуправе и аутономне покрајине нису потребна додатна 

средства у буџету с обзиром да, у складу са ограничењем запошљавања у јавном сектору, није 

предвиђено стварање нових институција већ именовање представника наведених јединица из 

редова службеника у постојећим органима и организацијама јединициама локалне самоуправе и 

аутономне покрајине. 

Додатна средства у буџету Републике Србије, односно финансијског плана Развоје агенције 

Србије потребно је обезбедити у буџету за 2016. годину ради успостављања Централизованог 



информационог система за пословну интелигенцију и Јединственог регистра директних улагања и 

улагача. С обзиром да Национална агенција води Јединствени информациони систем од значаја за 

регионални развој, овај информациони систем, уколико то техничке могућности дозвољавају биће 

искоришћен као полазна основа за израду Централизованог информационог система за пословну 

интелигенцију. 

Уштеде у буџету биће остварене обједињавањем општих служби и послова које тренутно врше 

Агенција за страна улагања и промоцију извоза и Национална агенција за регионални развоја, а 

које престају са постојањем даном почетка рада Развојне агенције Србије. 

Такође, предвиђено је да Развојна агенција Србије има мањи број радника чиме ће доћи до 

смањења укупних трошкова рада у до сада две, тренутно постојеће агенције и ослобађања 

средстава за развојне послове, а која ће бити утврђена финансијским планом Развојне агенције 

Србије након њеног оснивања.     

 

V. Разлози због којих се предлаже да акт ступи на снагу осмог дана од дана објављивања у 

"Службеном гласнику Републике Србије" 

 

 У складу са програмом утврђеним са Међународним монетарним форндом, доношење овог 

закона предвиђено је за први квартал 2015. године. Истим програмом утврђена је и реорганизација 

и оптимизација рада агенција у портфолију Министарства привреде. 

Такође, с обзиром на приоритетне потребе Републике Србије за реализацију инвестиционих 

пројеката и улагања, јачања конкурентности малих и средњих привредних друштава и 

предузетника и укупне привредне активности у Републици Србији, успостављање јединствене 

агенције која ће објединити обављање развојих послова и институционалног оквира за  подршку 

улагањима потребно је омогућити у што краћем року. 

 

VI.  Разлози за хитно доношење закона 

 

 Како би се у што краћем року обезбедило изједначавање страних и домаћих улагача, 

повећала ефикасност у спровођењу улагања, омогућило адекватно праћење стања у области 

улагања, већа транспарентност података, јединствена база података, уједначила пракса, 

унапредила контрола улагања и обезбедио бољи привредни амбијент за улагања, неопходно је да 

се овај закон донесе по хитном поступку, у складу са Пословником Народне скупштине Републике 

Србије. 

  

VII. Преглед одредаба важећег акта које се мењају, односно допуњују 

 

С обзиром да се овим законом предвиђа стављање ван снаге појединих одредби Закона о 

спољнотрговинском пословању, Закона о регионалном развоју и стављањем ван снаге Закона о 

страним улагањима, неопходно је доношење новог закона уместо измена и допуна постојећих. 

 

  



 

ИЗЈАВА 

О УСКЛАЂЕНОСТИ СА ПЛАНОМ РАДА ВЛАДЕ 

 

Да ли је Нацрт закона о улагањима Годишњим планом рада Владе? 

 

 Утврђивање Предлога закона о улагањима планиран је Годишњим планом рада Владе за 

2015. годину.  

  

 Објашњење разлога који указују на неопходност разматрања акта 

 

Анализом проблема који се јављају током реализације улагања утврено је да постоји 

потреба за бољом координацијом ималаца јавних овлашћења, на свим нивоима власти у процесу 

припреме улагања, као и током и након њихове реализације. Решењима која садржи овај закон, а 

који се односи на развставње улагања према значају, успостављање пројектних тимова, закључења 

инвестиционих споразума и посебних инвестиционих уговора, образовањем Савета за економски 

развој и дефинисањем координационе улоге Развојне агенције Србије и њеног делокруга, треба да 

буду створени услови за ефикаснију реализацију улагања и постизање вишеструких економских и 

финансијских ефеката. 

У циљу унапређења правног оквира коjи уређује појам, садржај, врсте и други елементи 

улагања Министарство привреде је приступило разматрању и изради таквог правног оквира, који 

би додатно разрадио и механизме праћења и координације инвестиционих пројеката у Републици 

Србији и унапредио укупан инвестициони амбијент 

С обзиром да се овим законом предвиђа стављање ван снаге појединих одредби Закона о 

спољнотрговинском пословању, Закона о регионалном развоју и стављање ван снаге Закона о 

страним улагањима, неопходно је доношење новог закона уместо измена и допуна постојећих. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

ИЗЈАВА 

О УСКЛАЂЕНОСТИ СА СТРАТЕШКИМ ДОКУМЕНТОМ ВЛАДЕ 

 

Нацрт закона о улагањима је усклађен са Стратегијом и политиком развоја индустрије 

Републике Србије од 2011. до 2020. године („Службени гласник РС“, број 55/2011) и акционим 

планом за њено спровођење, односно Закључком о усвајању акционог плана за спровођење 

стратегије и политике развоја индустрије републике србије од 2011. до 2020. године ("Службени 

гласник РС", бр. 100/2011 и 61/2013). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

ИЗЈАВА 

О ОСТВАРЕНОЈ САРАДЊИ, ОДНОСНО ПРИБАВЉАЊУ МИШЉЕЊА ОД ОРГАНА, 

ОРГАНИЗАЦИЈА И ТЕЛА 

 

За потребе израде овог закона Министарсво привреде формирало је Радну групу чији су 

чланови представници Министарсва финансија, Министарсва трговине, туризма и 

телекомуникација, Привредне коморе Србије, Агенције за страна улагања и промоцију извоза. 

Консултације са другим државним органима и организацијама предвиђене су током трајања 

јавне расправе и накнадно у поступку прибављања мишљења у складу са Пословником Владе, а 

посебно са Комисијом за контролу државне помоћи, Европском комисијом и Међународним 

монетарним фондом.   

 

 

 

 

 

 

  



 


