УРЕДБА
О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА УРЕДБЕ
О САДРЖИНИ, НАЧИНУ И ПОСТУПКУ ВОЂЕЊА
РЕГИСТРА МЕРА И ПОДСТИЦАЈА РЕГИОНАЛНОГ
РАЗВОЈА
("Сл. гласник РС", бр. 100/2011)
Члан 1.
У Уредби о садржини, начину и поступку вођења регистра мера и подстицаја
регионалног развоја („Службени гласник РС”, број 93/10) у члану 2. став 1. тачка 2)
мења се и гласи:
„2) обвезници уноса података у Регистар
(у даљем тексту: ОУПР) јесу
министарства надлежна за послове: регионалног развоја, привреде, туризма,
запошљавања, националног инвестиционог плана, инфраструктуре и енергетике,
пољопривреде, трговине, шумарства и водопривреде, финансија, животне средине,
рударства и просторног планирања, Фонд за развој Републике Србије, Фонд за
заштиту животне средине, Национална служба за запошљавање, Агенција за страна
улагања и промоцију извоза, Национална агенција за регионални развој, Агенција за
осигурање и финансирање извоза, Канцеларија за одрживи развој недовољно
развијених подручја, Канцеларија за европске интеграције, Фонд за развој
Аутономне покрајине Војводине, Фонд за капитална улагања Аутономне покрајине
Војводине, Фонд за подршку инвестиција у Војводини и Секретаријат за привреду
града Београда;”
У тачки 4) реч: „Владе” брише се.
У тачки 5) речи: „са републичког нивоа” бришу се.
У тачки 6) после речи: „социјалне” додаје се запета и реч: „руралне”.
Тачка 7) мења се и гласи:
„7) давалац подстицаја јесте Република Србија, АП Војводина и град Београд
преко надлежних органа и организација, међународни субјект и други правни
субјект који додељује подстицајна средства или управља подацима о мерама и
подстицајима регионалног развоја;”.
Члан 2.
У члану 3. став 1. речи: „преко Регистратораˮ и запета бришу се.
Члан 3.
У члану 4. став 1. мења се и гласи:
„Регистар садржи следеће групе података о мерама и подстицајима регионалног
развоја и то о:
1) врсти мере регионалног развоја и називу правног акта који се односи на
подстицање регионалног развоја;
2) идентификацији подстицаја: основни подаци о подстицају, намена подстицаја
и врста финансијског подстицаја;
3) даваоцима односно реализаторима мера и подстицаја;
4) корисницима подстицаја: појединачном и групном кориснику подстицаја,
односно крајњим корисницима подстицаја;
5) финансијским подацима: извору финансирања и износу средстава подстицаја;
6) статусу реализације подстицаја;
7) и другим подацима од значаја за подстицај”.

Члан 4.
У члану 5. став 1.
речи: „у складу са одговарајућим шифрарником и
упутствомˮ замењују се речима: „преко одговарајућих шифарника, у складу са
упутствомˮ.
Став 2. мења се и гласи:
„Подаци о мерама и подстицајима регионалног развоја уносе се у Регистар на
Обрасцу за електронски унос података у Регистар, који је одштампан уз ову уредбу и
чини њен саставни део”.
После става 2. додаје се став 3. који гласи:
„Сви подаци из члана 4. ове уредбе достављају се Агенцији у електронској
форми и у тој форми се чувају десет година”.
Члан 5.
Члан 6. мења се и гласи:
„Обавезни елементи Регистра су база података Регистра, база података мапе
Регистра и мапа Регистра.
База података Регистра је електронска база података о подстицајима
регионалног развоја реализованим у Републици Србији, преко ОУПР.
База података мапе Регистра је електронска база података која, осим
података о подстицајима регионалног развоја који се објављују на мапи Регистра,
садржи и податке из других регистара које води Агенција, односно које Агенција
преузима од других државних органа и организација, а који се такође објављују на
мапи Регистра.
Мапа Регистра је табеларни, текстуални и графички приказ података Регистра
који се формирају на основу задатог упита у базу података мапе Регистра.
Мапа регистра из става 4. овог члана објављује се на интернет страници
Агенције за текућу годину и три претходне године”.
Члан 6.
Члан 7. мења се и гласи:
„ОУПР врши унос или промену података у Регистру само из своје надлежности
или делокруга, коришћењем апликације за вођење Регистра.
Апликација за вођење Регистра је наменски рачунарски програм који служи
за формирање и коришћење базе података Регистра од стране Агенције и других
корисника Регистра.
Овлашћено лице ОУПР које непосредно уноси податке у Регистар добија своје
јединствено корисничко име и лозинку са којом се пријављује за рад у апликацији
за вођење Регистра у складу са корисничким упутством за рад са том апликацијом.
Корисничко упутство за рад са апликацијом за вођење Регистра садржи
поступке коришћења софтверског програма који омогућава унос, промене и преглед
података који се уносе у Регистар.
Агенција је дужна да ОУПР омогући несметан и сталан приступ апликацији за
вођење Регистра.
Унос података о подстицајима у Регистар врши се у складу са методолошким
упутством за унос података у Регистар, при чему сваки подстицај приликом уписа у
Регистар добија своју идентификациону ознаку која је јединствена и непромењива у
свим фазама трајања подстицаја.
Методолошко упутство за унос података у Регистар садржи ближе услове и
начин уноса података у Регистар.
За садржај, односно потпуност података, њихову тачност и благовременост
уноса у Регистар, одговорни су ОУПР, свако у границама својих овлашћења, односно
своје надлежности.
Поред података добијених од ОУПР, Агенција за потребе вођења Регистра
прибавља податке од значаја за Регистар и од других државних органа и
организацијаˮ.

Члан 7.
У члану 8. речи: „24 сата” замењује се речима: „седам дана”.
Члан 8.
После члана 8. додају се назив изнад члана и нови члан 8а који гласе:
„Објављивање и доступност података
Члан 8а
Агенција на свом сајту објављује збирне податке о подстицајима регионалног
развоја за ниво републике, региона, области и јединица локалних самоуправа.
На захтев субјеката регионалног развоја утврђених чланом 19. Закона о
регионалном развоју („Службени гласник РСˮ, бр. 51/09 и 30/10) Агенција је дужна
да у форми стандардизованог извештаја Агенције обезбеди доступност збирних
података из Регистра.
Агенција је дужна да овлашћеним лицима за коришћење података Регистра
омогући претраживање података из Регистра ради утврђивања за које намене и у
ком износу су усмерена средства подстицаја одређеном кориснику подстицаја у
периоду за који постоје подаци у Регистру.
На захтев субјеката регионалног развоја из става 2. овог члана, ОУПР су
дужни да из својих база података обезбеде доступност појединачних података о
подстицајима регионалног развоја из свог делокруга.
Корисници података из ст. 1-4. овог члана дужни су да приликом јавног
објављивања и коришћења тих података наведу Агенцију односно ОУПР као извор
података.
Достављени подаци из ст. 2-4. овог члана могу се користити искључиво за
намене наведене у захтеву за давање података и не могу се објављивати у изворном
облику, копирати или преносити трећим правним и физичким лицима”.
Члан 9.
ОУПР су дужни да податке који се односе на подстицање регионалног развоја
из 2008, 2009, 2010. и 2011. године доставе Агенцији у електронској форми, на
начин прописан овом уредбом, у року од 120 дана од дана ступања на снагу ове
уредбе.
Члан 10.
Образац 1-Подаци о мерама и подстицајима регионалног развоја из Уредбе о
садржини, начину и поступку вођења регистра мера и подстицаја регионалног
развоја („Службени гласник РС”, број 93/10) замењује се новим Обрасцем за
електронски унос података у Регистар, који је одштампан уз ову уредбу и чини њен
саставни део.
Члан 11.
Ова уредба ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном
гласнику Републике Србије”.

Образац за електронски унос података у Регистар
1. Мера
Пун назив мере – правног акта :
Врста правног акта вредност изабрана из шифарника Ш-1
(Напомена: Полазне вредности свих шифарника дате су у одговарајућим прилозима 211).

2. Идентификација подстицаја
2. 1. Основни подаци о подстицају
Интерна шифра подстицаја:
даје ОУПР)

(Напомена: Јединствени број који

Назив подстицаја:
Правни основ:

Време трајања:

Почетна година:

Завршна година:

2.2. Намена подстицаја
Намена подстицаја вредност изабрана из шифарника Ш-2
Овај шифарник има додатне атрибуте - индикаторе (избор Да/Не):
1. Да ли је подстицај разврстан као инвестиција?
2. Да ли се подстицај односи на подршку иновацијама?

Да
Не
Да
Не

2.3. Врста финансијског подстицаја
Врста финансијског подстицаја вредност изабрана из шифарника Ш-3
Овај шифарник има додатне атрибуте - индикаторе (избор Да/Не):
1. Да ли су средства бесповратна?

Да
Не

2. Да ли је кредит дугорочан?
(Напомена:Само за избор „Кредит” из Ш-3)

Да
Не

Облик кредита вредност изабрана из шифарника Ш-3а
(Напомена:Само за избор „Кредит” из Ш-3)

3. Давалац / реализатор подстицаја
3.1. Давалац подстицаја
Врста даваоца подстицаја вредност изабрана из шифарника Ш-4
Подаци о даваоцу подстицаја:
Назив даваоца:
вредност изабрана из шифарника Ш-5
Матични број/
Идентификациони број:
Седиште:

3.2. Реализатор подстицаја
Назив реализатора:
вредност изабрана из шифарника Ш-6
Матични број:
Седиште:

4. Корисник подстицаја
Врста корисника вредност изабрана из шифарника Ш-7
(Напомена: Избори 1-18 из Ш-7односе се на „Појединачног корисника“, а избор 19
односи се на „Групног корисника“)
Овај шифарник има додатни атрибут - индикатор (избор Да/Не):
1. Да ли је привредно друштво јавно предузеће?

Да
Не
(Напомена:Само за избор „Велико привредно друштво“ и „Мала и средња привредна
друштва“ из Ш-7)

4.1. Подаци о кориснику подстицаја - Појединачни корисник подстицаја
Назив корисника:

(назив правног лица, предузетника, физичког лица)

Матични број/ЈМБГ:
Седиште корисника:
Општина корисника:
Општина (територија) улагања:
Шифра делатности корисника:
(Напомене:
Општина (територија) улагања попуњава се према Ш-8: Шифарник за Ниво
територијалног усмеравања
Шифра делатности корисника попуњава се према шифарнику базираном на важећем
Закону о класификацији делатности („Службени гласник РС”,број 104/09) и Уредби о
Класификацији делатности („Службени гласник РС”,број 54/10)
4.2. Подаци о кориснику подстицаја - Групни корисник подстицаја
Општина (територија) улагања
групе корисника:
Област улагања:
(Напомене:
Општина (територија) групе корисника попуњава се према Ш-8: Шифарник за Ниво
територијалног усмеравања
Област улагања попуњава се према шифарнику базираном на важећем Закону о
класификацији делатности („Службени гласник РС”,број 104/09) и Уредби о
Класификацији делатности („Службени. гласник РС”,број 54/10)
4.3. Подаци о крајњим корисницима
Број крајњих корисника подстицаја:
Од тога број лица са посебним потребама:
(Напомене: Број крајњих корисника односи се на: број пољопривредних газдинстава-за
кориснике подстицаја са позиција 4 и 19 из Ш-7 и избор намене подстицаја са позиције 5
из Ш-2/ подстицање пољопривреде/; број физичких лица/корисника подстицаја за све
остале намене подстицаја из Ш-2; број лица са посебним потребама односи се само на
физичка лица)

5. Финансијски подаци
5.1. Извор финансирања
Извор финансирања вредност изабрана из шифарника Ш-9
5.2. Износ средстава и датум трансакције (исплате)
Износ:
(у јединицама валуте)

Валута:

Датум трансакције:
(Напомена: У случају исплате у више трансакција, подаци се уносе за сваку трансакцију
посебно;
веза између трансакција се успоставља преко „интерне шифре подстицаја“ у тачки 2.1.).

6. Статус реализације
У току
Завршен

(Напомена: Значи исплаћен у потпуности)

7. Други подаци о подстицају
(по потреби; пожељан структуирани унос података везаних за конкретан подстицај)

8. Напомена
(по потреби)

