
Подстицаји инвеститору да у Републици Србији производи аудиовизуелно 

дело 

 

У априлу 2016. године Министарство привреде објавило је Јавни позив за доделу 

подстицаја за производњу аудиовизуелних дела инвеститору који у Републици Србији 

производи аудиовизуелно дело. Ово је сврстало Србију као 19 европску земаљу која 

нуди подстицаје за продукцију међународних играних филмова, ТВ драма, анимација, 

документарних филмова, чак и ТВ реклама. Са подстицајним средствима у износу од 

20% квалификованих трошкова које су до сада били на снази, понуда Републике Србије 

као филмске дестинације постала је једна од конкурентнијих у региону.  

Програм субвенција у овој области је одобрен с годишњим буџетом од 400 

милиона РСД у 2016. години и иста сума је издвојена за 2017. годину. Законом о 

буџету Републике Србије за 2018. годину ("Службени гласник РС", бр.113/2017), су 

на разделу Министарства привреде,  планирана средства у износу од 800 милиона 

РСД.  

Примена Уредбе о подстицајима инвеститору да у Републици Србији производи 

аудиовизуелно дело "Службени гласнику РС", број 72/2015, показала је позитивне 

резултате у домену повећања запослености у аудиовизуелној производњи и промоцији 

потенцијала Републике Србије у овој делатности. Република Србија се, за кратко време 

доделе средстава подстицаја за ове намене, наметнула као jедна од привлачниjих 

дестинациjа у региону за продукциjу аудио-визуелних дела. Колико jе то допринело 

развоjу овог сектора, повећању броjа запослених и напретку привреде у целини, jасно 

говоре анализе досадашњег учинка, с обзиром да филмски подстицаји имају директан 

утицај на запошљавање и плаћање продуцентских фирми и филмских радника који 

учествују у продукцији филма и на чије се услуге и хонораре плаћају порези и 

доприноси. Истовремено, упошљавање наших добављача није безначајан резултат. 

Процењује се да се њих 50-300 ангажује на једном пројекту из различитих области, од 

угоститеља, грађевинара, текстилаца до различитих занатлија. Самим тим, ствара се 

прилив у буџет Републике Србије јер продукција плаћа порезе на куповину роба и 

услуга.  

Поред наведеног, напори државе да се филмови снимају баш у Републици 

Србији допринела је већој препознатљивости Србије у свету, привлачењу туриста, па и 

познатих светских глумаца, режисера, продуцената.  

По пројектима реализованим у 2016. години укупан износ утошених 

средстава на територији Републике Србије чини нешто мање од 2,5 милијарди 

динара, док инвестиције у филмску продукцију у 2017. години чине око 

3.833.556.000,00 РСД. Дакле, однос подстицаја и инвестиција у 2016. години износи 

1:6 (на уложен 1 динар подстицаја привреда Републике Србије у 2016. години 

приходовала је више од 6 динара), док је тај однос у 2017. години повећан на 1:9,6 

(на уложен 1 динар подстицаја привреда Републике Србије у 2017. години 

приходовала је више од 9 динара). 

Неопходно је сачувати наведени статус, с обзиром на константно jачање 

конкуренциjе у региону и чињеницу да већина земаља у окружењу одобрава 

подстицаjна средства за улагање у аудио-визуелну продукциjу (нпр. Мађарска, 



Словениjа, али и Малта, Француска, Ирска, Италиjа, Холандиjа, Аустриjа). Имајући у 

виду наведено, а како би се одржала већ изграђена конкурентност и повећало 

интересовање за нашу земљу, у домену пружања услуга за производњу аудио-

визуелних дела, и ради унапређења правног окира којим се регулише додела подстицаја 

у овој области, донета је нова уредба којом се уређују питања од значаја за за доделу 

подстицаја у овој области, са следећим новинама:    

 

Новине прописане Уредбом о подстицајима инвеститору да у Републици 

Србији производи аудиовизуелно дело која је објављена у „Службеном гласнику 

РС“ број:10/2018 од 7. фебруара 2018. године 

 

                                                           I 

Подстицајна средства у складу са новом уредбом додељују у износу од 25% 

квалификованих трошкова. У тим смислу, уредбом се прописује процентуално 

повећање подстицаjних средстава инвеститору коjи у Републици Србиjи 

производи аудио-визуелно дело, са 20% на 25%. Наведено из разлога што се 

Република Србија, за кратко време доделе средстава подстицаја за ове намене, 

наметнула као jедна од привлачниjих дестинациjа у региону за продукциjу аудио-

визуелних дела, због добрих услова који се нуде иностраним инвеститорима 

(професионални кадар, ниске цене и ажурне бирократско-правне услуге). Неопходно је 

сачувати наведени статус, с обзиром на константно jачање конкуренциjе у региону и 

чињеницу да већина земаља у окружењу већ одобрава подстицаjна средства за улагање 

у аудио-визуелну продукциjу од 25% и више.  

 

                                                          II 

Прописана су и минимална средства за реализацију епизоде ТВ серије. Наиме, 

износ минималних средстава  за ТВ серију од  300.000,00 евра није мењан али је 

новина да износ средстава намењених за реализацију по епизоди не може бити 

мањи од 100.000 евра.  Прописивање минималног буџета је нужно, јер оно гарантује да 

ће се средства подстицаја бити додељена пројектима чијом ће се реализацијом подстаћи 

привредне активности и остварити циљ због кога се средства подстицаја и додељују у 

овој области.  Наведеном у прилог истичемо да су минимална средства за реализацију 

како играног филма тако и других формата па и серије, прописана и у другим 

европским земљама које додељују подстицаје. Такође, ово као и друга питања од 

значаја за доделу подстицаја  ће бити уређена системским законом, односно 

законом којим ће се уредити општи интерес у области аудио-визуeлних 

делатности, чија је израда у току. Одредбе ове уредбе, свакако ће се усагласити са 

одредбама тог закона, а по његовом ступању на снагу.  

 

                                                          III 

Уредбом се дефинише инвеститор као правно или физичко лице за чији се 

рачун и чијим се средствима финансира, oдносно суфинансира производња 

аудиовизуелног дела, али се посебно дефинише и појам подносиоца захтева за 

доделу и исплату подстицајних средстава, с обзиром да је пракса показала да 

најчешће подносилац захтева и инвеститор, нису иста правна лица. Имајући у виду 

наведену новину, то је уредбом прописано да се уз захтев за доделу средстава доставља 

уговор на основу кога се у име и за рачун инвеститора, у Републици Србији производи 

аудиовизуелно дело, закључен између инвеститора и подносиоца захтева за доделу 

средстава подстицаја.  



 

 

                                                         IV 
Како су појам Инвеститор и Подносилац захтева (правно или физичко лице које 

у име и за рачун Инвеститора у РС производи аудиовизуелно дело) посебно 

дефинисани, то је прописана обавеза Подносиоца захтева да изврши повраћај 

исплаћених средстава подстицаја у буџет Републике Србије,  уколико у року од 10 

дана од дана исплате подстицајних средстава, износ исплаћених средстава не 

пренесе Инвеститору и доказ о томе не достави Министарству. Наведено ради 

заштите буџетских средстава РС, односно са циљем да средства подстицаја припадну 

ономе коме су и намењена – Инвеститору.  

  

                                                         V 

Уредбом се прецизира да се ревизорски извештај израђује на бази провере 

свих квалификованих трошкова, као и да се не може заснивати на методу 

узорковања, односно провери само одређених докумената.  

 

 

                                                                   VI 
Било је нужно прописати и да право на доделу подстицајних средстава у 

складу са овом уредбом немају органи и организације Републике Србије, односно 

органи и службе локалне власти; јавна предузећа, фондови и дирекције и установе 

основане од стране Републике Србије, односно локалне власти, јер би додела 

средстава подстицаја корисницима буџетских средстава била супротна циљу због кога 

се средства подстицаја додељују у овој области. 

 

 

                                                     VII 

Уредбом се ближе прецизира завршетак аудиовизуелног дела, и то као дан 

када су прибављени докази којима се потврђују укупно утрошена средства за 

производњу аудиовизуелног дела, а која је дефиницаја важна јер од тог дана почиње да 

тече рок од 45 дана за подношење захтева за исплату средстава.  

 

 

                                                     VIII 

Уредбом се ближе уређује да се до 30. септембра текуће године подносе 

захтеви за исплату средстава, с обзиром да је до сада тај рок био везан за захтеве за 

доделу, а са циљем избегавања кратког рока за спровођење целокупне прописане 

процедуре, односно за реализацију исплате из средстава за текућу буџетску годину. 

 

 

                                                                    IX 
Такође, уредбом  се отклањају недостаци уочени у  практичној примени и 

сам поступак подношења захтева и доделе средстава је економичнији.  

 

 

  


