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На осно ву чла на 123. Уста ва Ре пу бли ке Ср би је, чла на 42. 

став 1. За ко на о Вла ди („Слу жбе ни гла сник РС”, бр. 55/05, 71/05 
 – ис прав ка, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12  – УС, 72/12, 7/14  – УС и 
44/14) и чла на 8. За ко на о бу џе ту Ре пу бли ке Ср би је за 2018. го ди-
ну („Слу жбе ни гла сник РС”, број 113/17), 

Вла да до но си

У Р Е Д  БУ

о под сти ца ји ма ин ве сти то ру да у Ре пу бли ци Ср би ји 
про из во ди ауди о ви зу ел но де ло

I. УВОД НЕ ОД РЕД БЕ

Члан 1. 
Овом уред бом уре ђу ју се усло ви и на чин до де ле под сти цај-

них сред ста ва ин ве сти то ру ко ји у Ре пу бли ци Ср би ји про из во ди 
ауди о ви зу ел но де ло, а у ци љу под сти ца ња при вред них ак тив но сти 
и по ве ћа ња за по сле но сти у ве зи са ауди о ви зу ел ном про из вод њом 
у Ре пу бли ци Ср би ји, као и промоцијe по тен ци ја ла Ре пу бли ке Ср-
би је у овој де лат но сти, од но сно ње них ин фра струк тур них, про из-
вод них и услу жних де лат но сти.

Члан 2.
По је ди ни из ра зи, у сми слу ове уред бе, има ју сле де ће зна че ње:
1) ин ве сти тор је сте прав но или фи зич ко ли це за чи ји се ра-

чун и чи јим се сред стви ма фи нан си ра, oдносно су фи нан си ра про-
из вод ња ауди о ви зу ел ног де ла (у да љем тек сту: ин ве сти тор);

2) бу џет про дук ци је је сте уку пан из нос сред ста ва на ме ње них 
за про из вод њу ауди о ви зу ел ног де ла, од при пре ма за сни ма ње до 
мо мен та ка да је нул та, од но сно ди ги тал на ко пи ја спрем на за ди-
стри бу ци ју, еми то ва ње и при ка зи ва ње оп штој јав но сти и ко ја не 
укљу чу ју тро шко ве ди стри бу ци је и мар ке тин га;

3) ква ли фи ко ва ни или при хва тљи ви тро шко ви је су тро шко-
ви утро ше ни на те ри то ри ји Ре пу бли ке Ср би је ко ји се при зна ју као 
тро шко ви утро ше ни за про из вод њу ауди о ви зу ел ног де ла на те ри-
то ри ји Ре пу бли ке Ср би је, а на осно ву из ве шта ја овла шће не ре ви-
зор ске ку ће; 

4) под но си лац зах те ва за до де лу и ис пла ту под сти цај них 
сред ста ва (у да љем тек сту: под но си лац зах те ва) је сте ин ве сти тор 
или до ма ће прав но или фи зич ко ли це ко је у име и за ра чун ин ве-
сти то ра у Ре пу бли ци Ср би ји про из во ди ауди о ви зу ел но де ло; 

5) за вр ше так про из вод ње ауди о ви зу ел ног де ла, у сми слу ове 
уред бе, је сте дан ка да је нул та, од но сно ди ги тал на ко пи ја ауди-
о ви зу ел ног де ла спрем на за ди стри бу ци ју, од но сно дан ка да су 
за вр ше не све ак тив но сти на ре а ли за ци ји про јек та на те ри то ри ји 
Ре пу бли ке Ср би је, укљу чу ју ћи и при ба вља ње свих до ка за ко ји ма 
се по твр ђу ју укуп но утро ше на сред ства за про из вод њу ауди о ви-
зу ел ног де ла (фак ту ре, уго во ри и из во ди из по слов не бан ке са на-
зна ком из вр ше ног пла ћа ња и сл.), од но сно ка да су сва пла ћа ња по 
ис по ста вље ним фак ту ра ма ре а ли зо ва на; 

6) про је кат, у сми слу ове уред бе, је сте је дин стве ни про цес, 
са ста вљен из ни за ак тив но сти де фи ни са них по чет ком и краjем, 
коjи има за ре зул тат ауди о ви зу ел но де ло, чи ја се је дин стве ност 
огле да у ис тој про грам ској осно ви и у истом вре мен ском пе ри о ду 
ре а ли за ци је, без об зи ра да ли се оно ја вља као це ли на или у се па-
рат ним сег мен ти ма. 

Члан 3.
Под сти цај на сред ства у скла ду са овом уред бом до де љу ју се 

ин ве сти то ру као бес по врат на, пу тем по вра ћа ја де ла ква ли фи ко ва-
них тро шко ва оства ре них у Ре пу бли ци Ср би ји.

Под сти цај на сред ства до де љу ју се у из но су од 25% ква ли фи-
ко ва них тро шко ва, а све у скла ду са из ве шта јем не за ви сног овла-
шће ног ре ви зо ра о тро шко ви ма про из вод ње ауди о ви зу ел ног де ла 
у Ре пу бли ци Ср би ји.

Пра во на до де лу под сти цај них сред ста ва у скла ду са овом 
уред бом не ма ју ор га ни и ор га ни за ци је Ре пу бли ке Ср би је, од но сно 

ор га ни и слу жбе ло кал не вла сти, јав на пред у зе ћа, фон до ви и ди-
рек ци је, као и уста но ве осно ва не од стра не Ре пу бли ке Ср би је, од-
но сно ло кал не вла сти.

У слу ча ју да је Ре пу бли ка Ср би ја, ауто ном на по кра ји на и 
је ди ни ца ло кал не са мо у пра ве, пре ко над ле жних ор га на, и прав-
но ли це ко је упра вља и/или рас по ла же јав ним сред стви ма, до де-
ли ло др жав ну по моћ за про из вод њу ауди о ви зу ел ног де ла у би ло 
ком об ли ку, уку пан из нос до де ље них сред ста ва др жав не по мо ћи 
и сред ста ва под сти ца ја до де ље них по осно ву ове уред бе, не мо же 
би ти ве ћи од 50% бу џе та про дук ци је, од но сно 50% укуп ног из но-
са сред ста ва на ме ње них за про из вод њу ауди о ви зу ел ног де ла у Ре-
пу бли ци Ср би ји.

Под сти цај на сред ства ко ја се до де љу ју за на мен ски филм до де-
љу ју се у из но су од 25% ква ли фи ко ва них тро шко ва, с тим да уку пан 
из нос одо бре них сред ста ва ко ја се до де љу ју у то ку три уза стоп не 
фи скал не го ди не не пре ла зи про пи са ни мак си мал ни из нос др жав-
не по мо ћи ма ле вред но сти (de mi ni mis др жав на по моћ), у скла ду са 
про пи си ма ко ји ма се уре ђу ју пра ви ла за до де лу др жав не по мо ћи. 

II. УСЛО ВИ ЗА ОСТВА РИ ВА ЊЕ ПРА ВА НА ДО ДЕ ЛУ  
ПОД СТИ ЦАЈ НИХ СРЕД СТА ВА

Члан 4.
Услов ко ји тре ба да ис пу ни ин ве сти тор ра ди оства ри ва ња 

пра ва на до де лу под сти цај них сред ста ва је да у свр ху про из вод ње 
ауди о ви зу ел ног де ла у бу џе ту про дук ци је на ме ни сред ства за ре а-
ли за ци ју про јек та у Ре пу бли ци Ср би ји, у из но су ве ћем од ми ни-
мал них сред ста ва за кон кре тан фор мат:

1) за игра ни филм и ТВ филм: 300.000,00 евра;
2) за ТВ се ри ју: 300.000,00 евра, с тим да из нос сред ста ва на ме-

њен за ре а ли за ци ју по епи зо ди не мо же би ти ма њи од 100.000 евра; 
3) за ани ми ра ни филм, аудио и/или ви зу ел ну пост про дук ци ју 

ауди о ви зу ел ног де ла: 150.000,00 евра;
4) за на мен ски филм: 100.000,00 евра;
5) за до ку мен тар ни филм и до ку мен тар ни ТВ про грам: 50.000,00 

евра.
Пра во на до де лу под сти цај них сред ста ва мо же се оства ри ти 

за про из вод њу:
1) ду го ме тра жног игра ног фил ма, ТВ фил ма, ду го ме тра жног 

до ку мен тар ног фил ма и ду го ме тра жног ани ми ра ног фил ма на ме-
ње ног при ка зи ва њу, ко ји тра ју нај ма ње 70 ми ну та;

2) ТВ се ри је од нај ма ње три епи зо де ко је укуп но тра ју нај ма-
ње 120 ми ну та;

3) до ку мен тар ног ТВ про гра ма у тра ја њу од ми ни мум 40 ми ну та. 
По ред усло ва из ста ва 1. тач ка 4) овог чла на, за сти ца ње пра-

ва на до де лу под сти цај них сред ста ва за про из вод њу на мен ског 
фил ма, нео п ход но је да је ње го ва про из вод ња фи нан си ра на од 
стра не јед ног ин ве сти то ра, као и да се ре а ли за ци ја на мен ског фил-
ма де фи ни ше као про је кат из чла на 2. тач ка 6) ове уред бе.

Члан 5.
Пра во на под сти цај на сред ства из чла на 1. ове уред бе не ма 

ин ве сти тор, од но сно под но си лац зах те ва:
1) над ко јим је по кре нут прет ход ни сте чај ни по сту пак, ре ор-

га ни за ци ја, сте чај или ли кви да ци ја, у скла ду са про пи си ма ко јим 
се уре ђу ју сте чај и ли кви да ци ја; 

2) ко ји има до спе ле, а не из ми ре не оба ве зе по осно ву јав них 
при хо да у Ре пу бли ци Ср би ји и дру ге фи нан сиј ске оба ве зе пре ма 
Ре пу бли ци Ср би ји.

Члан 6.
Под сти цај на сред ства мо гу се до де ли ти за ауди о ви зу ел но де ло:
1) ко је не ма са др жај ко ји је у су прот но сти са мо ра лом, јав-

ним по рет ком и јав ним ин те ре сом Ре пу бли ке Ср би је, не на ру ша ва 
углед Ре пу бли ке Ср би је, не про мо ви ше кр ше ње људ ских пра ва и 
го вор мр жње;

2) ко је је у фор ма ту ду го ме тра жног игра ног фил ма, ТВ фил ма, 
ТВ се ри је, ду го ме тра жног ани ми ра ног фил ма, аудио и/или ви зу ел не 
пост про дук ци је ауди о ви зу ел ног де ла, на мен ског фил ма, ду го ме тра-
жног до ку мен тар ног фил ма и до ку мен тар ног ТВ про гра ма; 
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3) чи ја је про из вод ња за по че та или чи ја се про из вод ња на-
ста вља у то ку бу џет ске го ди не у ко јој се под но си зах тев за до де лу 
под сти цај них сред ста ва.

Про из вод ња ауди о ви зу ел ног де ла мо ра се од ви ја ти у скла ду 
са ка лен да ром про из вод ње и пла ном сни ма ња, а о од сту па њи ма 
од под не тог ка лен да ра про из вод ње и пла на сни ма ња, Под но си лац 
зах те ва мо ра оба ве сти ти Ко ми си ју за до де лу под сти ца ја у ро ку од 
се дам да на. Уко ли ко до ђе до од сту па ња ве ћег од 30 да на, уго вор о 
до де ли сред ста ва под сти ца ја сма тра се рас ки ну тим. 

Члан 7.
Под сти цај на сред ства до де љу ју се на осно ву стал но отво ре-

ног јав ног по зи ва за до де лу под сти цај них сред ста ва (у да љем тек-
сту: Јав ни по зив) ко ји рас пи су је ми ни стар ство над ле жно за по сло-
ве при вре де (у да љем тек сту: Ми ни стар ство).

Члан 8.
За сва ку те ку ћу го ди ну Јав ни по зив се за тва ра 30. сеп тем бра. 
Зах те ви за ис пла ту под сти цај них сред ста ва при сти гли по сле 

да ту ма из ста ва 1. овог чла на сма тра ће се зах те ви ма за сле де ћу бу-
џет ску го ди ну.

III. СА СТАВ И ФОР МИ РА ЊЕ КО МИ СИ ЈЕ

Члан 9.
Вла да обра зу је Ко ми си ју за до де лу под сти ца ја (у да љем тек-

сту: Ко ми си ја) ко ја се са сто ји од пред сед ни ка Ко ми си је и че ти ри 
чла на, и то: пред став ни ка ми ни стар ства над ле жног за по сло ве 
при вре де ко ји је и пред сед ник Ко ми си је и по јед ног пред став ни ка 
ми ни стар ства над ле жног за по сло ве кул ту ре, ми ни стар ства над ле-
жног за по сло ве фи нан си ја, При вред не ко мо ре Ср би је − Гру па ци ја 
за ки не ма то гра фи ју и Филм ског цен тра Ср би је.

Ман дат Ко ми си је је две го ди не.
Члан Ко ми си је не сме би ти у су ко бу ин те ре са, што под ра зу-

ме ва сле де ће:
1) не сме уче ство ва ти у раз ма тра њу и од лу чи ва њу о зах те ву 

за де ло чи ји је Ин ве сти тор или са рад ник у про из вод њи;
2) не сме би ти у вла снич кој или упра вљач кој струк ту ри прав ног 

ли ца ко је под но си зах тев ни ти би ти за по слен у том прав ном ли цу.
Члан Ко ми си је ко ји је у су ко бу ин те ре са у скла ду са ста вом 

3. овог чла на, о то ме мо ра од мах оба ве сти ти Ко ми си ју и би ти из у-
зет из да љег раз ма тра ња и од лу чи ва ња о зах те ву.

На чин ра да и од лу чи ва ња Ко ми си је уре ђу је се по слов ни ком.
Ад ми ни стра тив но-тех нич ке по сло ве за по тре бе Ко ми си је 

оба вља Филм ски цен тар Ср би је.
Чла но ви Ко ми си је не ма ју пра во на нов ча ну на кна ду за рад у 

Ко ми си ји.

IV. ЗАХ ТЕВ ЗА ДО ДЕ ЛУ ПОД СТИ ЦАЈ НИХ СРЕД СТА ВА

Члан 10.
Зах тев за до де лу под сти цај них сред ста ва под но си се Ко ми-

си ји, пре ко Филм ског цен тра Ср би је, на осно ву Јав ног по зи ва и 
под ра зу ме ва до ста вља ње сле де ће до ку мен та ци је:

1) по пу ње ни про пи са ни обра зац зах те ва за до де лу под сти-
цај них сред ста ва ин ве сти то ру ко ји у Ре пу бли ци Ср би ји про из во ди 
ауди о ви зу ел но де ло; 

2) си ноп сис и сце на рио ауди о ви зу ел ног де ла, од но сно са мо 
си ноп сис ка да је у пи та њу пост про дук ци ја;

3) ли сту бит них чла но ва еки пе за из ра ду ауди о ви зу ел ног де-
ла (ре ди тељ, глум ци, итд.);

4) при каз бу џе та про дук ци је, са при ка зом де ла бу џе та на ме-
ње ног за про из вод њу у Ре пу бли ци Ср би ји из ра же ног у ди на ри ма;

5) из ја ву да ауди о ви зу ел но де ло ис пу ња ва усло ве из чла на 4. 
ове уред бе;

6) ка лен дар про из вод ње ауди о ви зу ел ног де ла у Ре пу бли ци 
Ср би ји;

7) план сни ма ња ауди о ви зу ел ног де ла у Ре пу бли ци Ср би ји;
8) до каз да не по сто је од би ја ју ћи раз ло зи из чла на 5. ове 

уред бе (по твр да По ре ске упра ве, Аген ци је за при вред не ре ги стре 
или не ког дру гог над ле жног ре ги стра);

9) из ја ву о по чет ку про из вод ње ауди о ви зу ел ног де ла у Ре пу-
бли ци Ср би ји;

10) из ја ву да ли је при мље на de mi ni mis др жав на по моћ за 
тро шко ве из чла на 2. тач ка 3) ове уред бе или за би ло ко је дру ге 
тро шко ве у те ку ћој фи скал ној го ди ни и у прет ход не две фи скал не 
го ди не, од но сно из ја ву да ли је за исти про је кат до био др жав ну 
по моћ са би ло ког ни воа вла сти и по ком осно ву;

11) уго вор на осно ву ко га се у име и за ра чун ин ве сти то ра у 
Ре пу бли ци Ср би ји про из во ди ауди о ви зу ел но де ло, за кљу чен из ме-
ђу ин ве сти то ра и под но си о ца зах те ва, са мо уко ли ко је под но си лац 
зах те ва до ма ће прав но или фи зич ко ли це, ко је у име и за ра чун 
ин ве сти то ра у Ре пу бли ци Ср би ји про из во ди ауди о ви зу ел но де ло;

12) ове ре на из ја ва да су по да ци у до ку мен ти ма тач ни и исти-
ни ти;

13) дру ге по дат ке и до ку мен та ци ју пред ви ђе ну јав ним по зи вом.
Уко ли ко уго во ром из тач ке 11) овог чла на ни је про пи са на 

оба ве за под но си о ца зах те ва да сред ства под сти ца ја пре не се он ве-
сти то ру, под но си лац зах те ва је ду жан да до ста ви дру ги ва ли дан 
до каз да ће ис пла ће на сред ства под сти ца ја при па сти ин ве сти то ру. 

Зах тев и пра те ћа до ку мен та ци ја до ста вља ју се на срп ском је-
зи ку или на стра ном је зи ку са ове ре ним пре во дом на срп ски је зик.

Под но си лац зах те ва је ду жан да до ка же да је на дан пре да-
је зах те ва обез бе ђе но нај ма ње 30% сред ста ва пред ви ђе них за тро-
шко ве про из вод ње ауди о ви зу ел ног де ла у Ре пу бли ци Ср би ји.

На зах тев Ко ми си је, под но си лац зах те ва је ду жан да до ста ви 
и дру ге по дат ке и до ку мен та ци ју од зна ча ја за до де лу под сти цај-
них сред ста ва.

Члан 11.
Ко ми си ја оце њу је сва ки при сти гли зах тев за до де лу под сти-

цај них сред ста ва и утвр ђу је да ли ин ве сти тор и ауди о ви зу ел но 
де ло ис пу ња ва ју ква ли фи ка ци о не усло ве за до де лу под сти цај них 
сред ста ва, од но сно да ли су ис пу ње ни усло ви из чл. 4 –6. ове уред-
бе, као и да ли су под не ти сви до ку мен ти про пи са ни чла ном 10. 
ове уред бе.

Ако уз зах тев из ста ва 1. овог чла на, ни су под не ти сви по-
треб ни до ку мен ти пред ви ђе ни чла ном 10. ове уред бе, Ко ми си ја 
ће по сту пи ти у скла ду са од ред ба ма за ко на ко ји уре ђу је оп шти 
управ ни по сту пак, ко је се од но се на по сту па ње са не пот пу ним 
зах те ви ма.

Члан 12.
На кон што Ко ми си ја утвр ди да су ис пу ње ни усло ви из чл. 

4 –6. ове уред бе, од но сно да је под не та сва до ку мен та ци ја про пи са-
на чла ном 10. ове уред бе, Ко ми си ја до но си од лу ку ко јом утвр ђу је 
ис пу ње ност ква ли фи ка ци о них усло ва и пред ла же Ми ни стар ству 
за кљу че ње уго во ра о до де ли сред ста ва под сти ца ја. 

Од лу ка из ста ва 1. овог чла на је ко нач на.

V. УГО ВОР О ДО ДЕ ЛИ СРЕД СТА ВА ПОД СТИ ЦА ЈА

Члан 13.
Ми ни стар ство пот пи су је уго вор о до де ли сред ста ва под сти-

ца ја (у да љем тек сту: Уго вор) са под но си о цем зах те ва, у окви ру 
оби ма сред ста ва пла ни ра них за те на ме не за ко ном о бу џе ту Ре-
пу бли ке Ср би је за те ку ћу бу џет ску го ди ну и у скла ду са од ред-
ба ма За ко на о бу џет ском си сте му („Слу жбе ни гла сник РС”, бр. 
54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13 − ис прав ка, 108/13, 
142/14, 68/15  – др. за кон, 103/15, 99/16 и 113/17), у де лу ко јим се 
уре ђу је од го вор ност за пре у зи ма ње оба ве за. 

Уго во ром се де таљ ни је уре ђу ју ро ко ви, пра ва и оба ве зе уго-
вор них стра на.

Са став ним де лом Уго во ра сма тра се до ку мен та ци ја при ло же-
на уз зах тев, у скла ду са чл. 10. и 16. ове уред бе.

Уго вор се сма тра рас ки ну тим у сле де ћим слу ча је ви ма:
 – уко ли ко је до шло до од сту па ња од под не тог пла на сни ма ња 

и ка лен да ра ве ћег од 30 да на или би ло ког дру гог бит ног од сту па-
ња у ре а ли за ци ји ауди о ви зу ел ног де ла;

 – уко ли ко Ко ми си ја у по ступ ку по зах те ву за ис пла ту сред-
ста ва под сти ца ја утвр ди да ни су ис пу ње ни сви про пи са ни усло ви;

 – пред ви ђе ним пи са ним спо ра зу мом уго вор них стра на пре 
ис те ка уго во ре ног ро ка;

 – објек тив не не мо гућ но сти из вр ша ва ња уго вор них оба ве за 
(ви ша си ла, ад ми ни стра тив не ме ре и сл.) ко је на сту пе на стра ни 
уго вор не стра не или уго вор них стра на;
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 – по кре та ња сте чај ног, ли кви да ци о ног или по ступ ка ре ор га-

ни за ци је про тив ин ве сти то ра, од но сно под но си о ца зах те ва.

Члан 14.
Ми ни стар ство упла ћу је одо бре ни из нос под сти цај них сред-

ста ва ако су ис пу ње не све оба ве зе пред ви ђе не овом уред бом и 
Уго во ром.

VI. ЗАХ ТЕВ ЗА ИС ПЛА ТУ ПОД СТИ ЦАЈ НИХ СРЕД СТА ВА

Члан 15.
Зах тев за ис пла ту под сти цај них сред ста ва под но си се Ко ми-

си ји у ро ку од 45 да на на кон за вр шет ка про из вод ње ауди о ви зу ел-
ног де ла на те ри то ри ји Ре пу бли ке Ср би је.

Члан 16.
Зах тев за ис пла ту под сти цај них сред ста ва под но си се Ко ми-

си ји, пре ко Филм ског цен тра Ср би је, на про пи са ном обра сцу, а уз 
ко ји се при ла же сле де ћа до ку мен та ци ја:

1) из вод из ре ги стра ко ји во ди Аген ци ја за при вред не ре ги-
стре или не ког дру гог над ле жног ре ги стра;

2) из ве штај не за ви сног овла шће ног ре ви зо ра о тро шко ви-
ма про из вод ње ауди о ви зу ел ног де ла у Ре пу бли ци Ср би ји и по-
сло ва њу ин ве сти то ра ко ји је из ра ђен у свр ху под но ше ња зах те ва 
за ис пла ту под сти цај них сред ста ва у скла ду са овом уред бом и 
Пра вил ни ком, а ко ји је са чи њен на ба зи це ло куп не еви ден ци је о 
тро шко ви ма про из вод ње и укуп но утро ше ним сред стви ма на те-
ри то ри ји Ре пу бли ке Ср би је, као и до ка зи ма ко ји ма се на ве де ни 
тро шко ви по твр ђу ју (фак ту ре, уго во ри, из во ди из по слов не бан ке 
са на зна ком из вр ше ног пла ћа ња и сл.). Ре ви зор ски из ве штај из ра-
ђу је се на ба зи про ве ре свих ква ли фи ко ва них тро шко ва и не мо же 
се за сни ва ти на ме то ду узор ко ва ња, од но сно про ве ри са мо од ре ђе-
них до ку ме на та; 

3) број по себ ног на мен ског ра чу на код Упра ве за тре зор на 
ко ји тре ба из вр ши ти упла ту под сти цај них сред ста ва;

4) ове ре на из ја ва да је про из вод ња ауди о ви зу ел ног де ла у Ре-
пу бли ци Ср би ји за вр ше на, као и да су ис пу ње ни усло ви про пи са-
ни чла ном 20. ове уред бе;

5) ове ре на из ја ва да су по да ци у до ку мен ти ма тач ни и исти-
ни ти.

Из ве шта јем не за ви сног овла шће ног ре ви зо ра из ста ва 1. тач-
ка 2) овог чла на утвр ђу је се ви си на тро шко ва ко ји се ква ли фи ку ју 
за под сти цај.

На зах тев Ко ми си је, под но си лац зах те ва је ду жан да до ста ви 
и дру ге по дат ке и до ку мен та ци ју од зна ча ја за ис пла ту под сти цај-
них сред ста ва.

Члан 17.
Ко ми си ја оце њу је сва ки при сти гли зах тев за ис пла ту под-

сти цај них сред ста ва и утвр ђу је да ли су ис пу ње ни сви про пи са ни 
усло ви за ис пла ту под сти цај них сред ста ва. 

Ако уз зах тев из ста ва 1. овог чла на ни су под не ти сви по треб-
ни до ку мен ти пред ви ђе ни чла ном 16. ове уред бе, Ко ми си ја ће по-
сту пи ти у скла ду са од ред ба ма за ко на ко ји уре ђу је оп шти управ ни 
по сту пак, ко је се од но се на по сту па ње са не пот пу ним зах те ви ма.

Ако су ис пу ње ни сви усло ви из ста ва 1. овог чла на, Ко ми си ја 
до но си од лу ку ко јом утвр ђу је ис пу ње ност усло ва, пред ла же Ми-
ни стар ству да до не се од го ва ра ју ће ре ше ње као основ за ис пла ту 
сред ста ва под сти ца ја и усва ја из ве штај о ис пу ње но сти усло ва за 
ис пла ту. 

Од лу ка из ста ва 3. овог чла на је ко нач на. 

Члан 18.
Под сти цај на сред ства ис пла ћу ју се на ра чун под но си о ца зах-

те ва − по се бан на мен ски ра чун код Упра ве за тре зор.
Под сти цај на сред ства ис пла ћу ју се у ро ку од 60 да на од да на 

ко нач но сти ре ше ња Ми ни стар ства из чла на 17. став 3. ове уред бе.
Ако су под сти цај на сред ства ис пла ће на на ра чун под но си о-

ца зах те ва ко ји је до ма ће прав но или фи зич ко ли це ко је у име и за 
ра чун ин ве сти то ра, у Ре пу бли ци Ср би ји про из во ди ауди о ви зу ел но 
де ло, под но си лац зах те ва је ду жан да у ро ку од 10 да на од да на ис-
пла те под сти цај них сред ста ва у сми слу ста ва 1. овог чла на, из нос 
ис пла ће них сред ста ва пре не се ин ве сти то ру и до каз о то ме до ста ви 
ми ни стар ству. 

У слу ча ју не ис пу ње ња оба ве зе из ста ва 3. овог чла на, под но-
си лац зах те ва је ду жан да из вр ши по вра ћај ис пла ће них сред ста ва 
под сти ца ја у бу џет Ре пу бли ке Ср би је, и то са за кон ском за те зном 
ка ма том ко ја се об ра чу на ва од да на ис пла те под сти цај них сред ста-
ва на ра чун под но си о ца зах те ва, до да на по вра ћа ја из но са ис пла-
ће них сред ста ва. 

VII. КВА ЛИ ФИ КО ВА НИ ТРО ШКО ВИ

Члан 19.
Као ква ли фи ко ва ни (при хва тљи ви) тро шко ви, при зна ју се:
1) тро шко ви у ве зи са из ра дом ауди о ви зу ел ног де ла ко ји су 

на ста ли и ис пла ће ни прав ним или фи зич ким ли ци ма на те ри то ри-
ји Ре пу бли ке Ср би је, а ко ји су у ве зи са на ба вље ном ро бом и пру-
же ним услу га ма, упо тре бом ло ка ци ја, ис пла та ма хо но ра ра чла но-
ви ма еки пе ко ји су др жа вља ни Ре пу бли ке Ср би је или стран ци ма 
ко ји има ју бо ра вак од нај ма ње го ди ну да на на те ри то ри ји Ре пу-
бли ке Ср би је, у скла ду са про пи си ма Ре пу бли ке Ср би је;

2) тро шко ви на ста ли у ве зи са упо тре бом до ба ра, од но сно из-
најм љи ва њем по крет них и не по крет них ства ри мо гу се при зна ти 
са мо у слу ча ју да су до бра, од но сно по крет не ства ри и не по крет-
но сти, у вла сни штву прав них или фи зич ких ли ца, са те ри то ри је 
Ре пу бли ке Ср би је.

Тро шко ви ко ји се на ро чи то не при зна ју као ква ли фи ко ва ни 
тро шко ви на ста ли у ве зи са из ра дом ауди о ви зу ел ног де ла су: тро-
шко ви мар ке тин га, тро шко ви ве за ни за ку по ви ну не по крет но сти, 
тро шко ви ди стри бу ци је и тро шко ви по ре за на до да ту вред ност.

Вр сте и са др жи ну обра зло же ња ква ли фи ко ва них, као и не-
ква ли фи ко ва них тро шко ва и обра сце зах те ва за до де лу и ис пла ту 
под сти цај них сред ста ва бли же про пи су је ми ни стар над ле жан за 
по сло ве при вре де.

VI II. ИН ФОР МА ЦИ ЈА ДА ЈЕ РЕ ПУ БЛИ КА СР БИ ЈА  
ПО ДР ЖА ЛА ПРО ИЗ ВОД ЊУ АУДИ О ВИ ЗУ ЕЛ НОГ ДЕ ЛА

Члан 20.
Ауди о ви зу ел но де ло за чи ју про из вод њу је оства рен под сти-

цај у скла ду са овом уред бом, мо ра да са др жи ин фор ма ци ју да је 
Ре пу бли ка Ср би ја фи нан сиј ски по др жа ла про из вод њу пред мет ног 
ауди о ви зу ел ног де ла на од го ва ра ју ћем вид ном ме сту, у свим вер-
зи ја ма, ко пи ја ма и при ли ком при ка зи ва ња на раз ли чи тим тр жи-
шти ма, од но сно да у свим мар ке тин шким ак тив но сти ма ве за ним 
за про мо ци ју ауди о ви зу ел ног де ла, ин фор ма ци ја о фи нан сиј ској 
по др шци Ре пу бли ке Ср би је, бу де вид но ис так ну та. 

IX. ПРЕ ЛА ЗНЕ И ЗА ВР ШНЕ ОД РЕД БЕ

Члан 21.
По ступ ци до де ле и ис пла те под сти цај них сред ста ва ко ји су 

за по че ти, а ни су окон ча ни до да на сту па ња на сна гу ове уред бе, 
спро ве шће се у скла ду са Уред бом о под сти ца ји ма Ин ве сти то ру да 
у Ре пу бли ци Ср би ји про из во ди ауди о ви зу ел но де ло („Слу жбе ни 
гла сник РС”, број 72/15).

Члан 22. 
Сту па њем на сна гу ове уред бе пре ста је да ва жи Уред ба о 

под сти ца ји ма ин ве сти то ру да у Ре пу бли ци Ср би ји про из во ди 
ауди о ви зу ел но де ло („Слу жбе ни гла сник РС”, број 72/15).

Пра вил ник о вр ста ма и са др жи ни обра зло же ња ква ли фи ко-
ва них и не ква ли фи ко ва них тро шко ва и обра сцу зах те ва за ис пла-
ту под сти цај них сред ста ва ин ве сти то ру ко ји у Ре пу бли ци Ср би-
ји про из во ди ауди о ви зу ел но де ло („Слу жбе ни гла сник РС”, број 
36/16) оста је на сна зи до до но ше ња под за кон ског ак та из чла на 19. 
став 3. ове уред бе.

Члан 23. 
Ова уред ба сту па на сна гу осмог да на од да на об ја вљи ва ња у 

„Слу жбе ном гла сни ку Ре пу бли ке Ср би је”.

05 број 110-999/2018
У Бе о гра ду, 6. фе бру а ра 2018. го ди не

Вла да
Пред сед ник,

Ана Бр на бић, с.р.


	Glasnik 3
	Glasnik 4
	Glasnik 5



