
ИЗВ 18.1.
ИЗВЕШТАЈ O ПОДСТИЦАЈИМА РЕГИОНАЛНОГ РАЗВОЈА 

ПО ИЗАБРАНИМ КРИТЕРИЈУМИМА (збирни подаци)
Прилог 1 - посебни део

Табела 1: Преглед подстицаја регионалног развоја према наменама подстицаја

Подстицање запошљавањаПодстицање запошљавањаПодстицање запошљавања
Јачање кадровских и људских ресурса
Подстицање извоза
Подстицање производње
Подстицање пољопривреде
Подстицање научно - истраживачког рада, истраживања и развоја
Просторно планирање и високоградња
Реструктурирање привредних субјеката
Заштита животне средине
Улагање у еколошку инфраструктуру
Улагање у саобраћајну инфраструктуру
Улагање у комуналну инфраструктуру
Улагање у енергетску инфраструктуру
Улагање у економску (привредну) инфраструктуру
Улагање у инфраструктуру - друго
Улагање у здравство
Улагање у образовање, науку, културу и спорт
Улагање у социјалну заштиту
Изградња и јачање институција
Други подстицаји од значаја за регионални развој

Табела 2: Преглед подстицаја регионалног развоја према називу даваоца подстицаја
Министарство економије и регионалног развоја
Министарство за инфраструктуру и енергетику
Министарство пољопривреде, трговине,  шумарства и водопривреде - Управа за аграрна плаћања
Министарство финансија - Управа за трезор
Министарство животне средине, рударства и просторног планирања
Фонд за развој Републике Србије
Фонд за заштиту животне средине
Национална служба за запошљавање (НСЗ)
Агенција за страна улагања и промоцију извоза (SIEPA)
Национална агенција за регионални развој (НАРР)
Агенција за осигурање и финансирање извоза (АОФИ)
Канцеларија за одрживи развој недовољно развијених подручја
Канцеларија за европске интеграције (SEIO)
Фонд за развој АП Војводине
Фонд за капитална улагања АП Војводине
Секретаријат за привреду Града Београда
Остала министарства
Пословне банке
Организације Европске уније
Светска банка

УКУПНО
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Стране државе
Организације Уједињених нација

УКУПНО
Табела  3: Преглед подстицаја регионалног развоја према реализаторима подстицаја
Министарство економије и регионалног развоја
Министарство за инфраструктуру и енергетику
Министарство пољопривреде, трговине,  шумарства и водопривреде - Управа за аграрна плаћања
Министарство финансија - Управа за трезор
Министарство животне средине, рударства и просторног планирања
Фонд за развој Републике Србије
Фонд за заштиту животне средине
Национална служба за запошљавање (НСЗ)
Агенција за страна улагања и промоцију извоза (SIEPA)
Национална агенција за регионални развој (НАРР)
Агенција за осигурање и финансирање извоза (АОФИ)
Канцеларија за одрживи развој недовољно развијених подручја
Канцеларија за европске интеграције (SEIO)
Фонд за развој АП Војводине
Фонд за капитална улагања АП Војводине
Секретаријат за привреду Града Београда
УКУПНО
Табела  4: Преглед подстицаја регионалног развоја према врсти корисника подстицаја

Мала и средња привредна друштва
Предузетник
Пољопривреднo газдинствo
Кластер
Пословни инкубатор
Удружење
Друго правно лице
Физичко лице
Фондови на регионалном и локалном нивоу
Регионална развојна агенција
Институције из области образовања и науке
Институције из области културе
Институције из области здравства
Орган државне управе
Друге институције
Јединица локалне самоуправе
Други појединачни корисници
Остали  корисници
УКУПНО

Велико привредно друштво
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Кредит
Табела 5: Преглед подстицаја регионалног развоја према врсти финансијског подстицаја

Субвенција
Бесповратна субвенција
Субвенционисана камата 

Регрес
Повраћај средстава 
Финансијска подршка за привлачење инвестиција 
Финансијска подршка - друго
Бесповратна финансијска подршка - друго
Међународна бесповратна развојна помоћ 
Друга средства
Бесповратна друга средства 
УКУПНО
Табела  6: Преглед подстицаја регионалног развоја према извору финансирања подстицаја

Буџет АП Војводине
Буџет града Београда/градова
Буџет јединица локалне самоуправе
Сопствена средства давалаца 
Претприступни фондови Европске уније
Бесповратна развојна помоћ међународне заједнице и остали програми ЕУ
Развојни кредити домаћих банака и међународних финансијских институција и пословних банака
Донације
Прилози и поклони правних и физичких лица
Други извори у складу са законом
УКУПНО

Буџет Републике Србије

Премија

* Последње ажурно стање односи се на период 01.01. - ... текуће године
**Разлика између збира износа подстицаја по општинама и износа подстицаја на вишем територијалном нивоу (област, регион,
Република Србија) представља износ подстицаја који нису разврстани на нивоу општине

 Подаци о подстицајима регионалног развоја које пољопривредним газдинствима усмерава Министарство трговине, пољопривреде,
шумарства и водопривреде, а реализују се преко Министарства финансија -  Управе за трезор;

 Подаци о процени реализације подстицаја из међународне развојне помоћи одговарају подацима којима је Канцеларија за европске
интеграције располагала у моменту њиховог објављивања, али су подложни накнадним изменама које Канцеларија за европске 
интергације објављује у својим извештајима;

 Број одобрених захтева пољопривредним газдинствима;

 Подаци о износима подстицаја који су усмерени на одређене територије, без идентификације групног или појединачног корисника;

 Повратна средства, сва остала средства подстицаја су бесповратна.
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КРИТЕРИЈУМИ  ИЗБОРА ЗА ИЗВ -18. 1.:

Територијални ниво:

Република Србија 

Регион

Област 

Општина 

Период: Подаци за три претходне године и текућу годину 
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