Република Србија
МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА И ПРИВРЕДЕ
ИНФОРМАЦИЈЕ О ПРОГРАМУ ПОДРШКЕ МАЛИМ ПРЕДУЗЕЋИМА ЗА
НАБАВКУ ОПРЕМЕ У 2013. ГОДИНИ
Предмет Програма подршке малим предузећима за набавку опреме у 2013.
години (у даљем тексту: Програм) је суфинансирање до 25% трошкова набавке опреме
привредних субјеката, при чему је обавеза привредног субјекта да при куповини
учествује са 5% сопствених средстава, а остатак обезбеди из повољнијих кредита
пословних банака – партнера у реализацији овог програма и то: Societe Generale,
Raiffeisen bank, ProCredit bank.
Износ одобрене бесповратне помоћи у висини до 25% од вредности опреме не
може бити мањи од 250.000,00 динара, нити већи од 2.500.000,00 динара.
Право на коришћење бесповратних средстава имају:
а) привредна друштва категорисана као мала правна лица (1-50 запослених, до
960.000.000,00 динара годишњи приход);
б) предузетници који воде двојно књиговодство (1-50 запослених, до
960.000.000,00 динара годишњи приход);
в) задруге
који испуњавају следеће услове:
1. поднели су попуњен пријавни формулар са потребном документацијом једној од
банака укључених у реализацију овог програма;
2. уписани су у регистар Агенције за привредне регистре најкасније 31. децембра
2010. године;
3. над њима није покренут стечајни поступак или поступак ликвидације;
4. измирили су обавезе по основу пореза и доприноса;
5. у року од две године пре подношења пријаве им није изречена правоснажна
мера забране обављања делатности;
6. власници и/или одговорна лица нису осуђивани;
7. у већинском су домаћем приватном власништву односно нису у групи
повезаних лица у којој су неки од чланова велика правна лица;
8. сврха и намена инвестирања у опрему је у складу са природом делатности
привредног субјекта;
9. не обаљају делатност у једном од следећих сектора:
- примарна пољопривредна производња;
- трговина (малопродаја и велепродаја);
- производња и продаја оружја и војне опреме;
- организовање игара на срећу и сличних делатности;
- производња челика и синтетичких влакана и вађење угља и
- производња и промет било којих производа или активности које се према
домаћим прописима или међународним конвенцијама сматрају
забрањеним;

10. нису у тешкоћама, а према дефиницији из Програма и Упутства за
спровођење Програма.
Средства су намењена за суфинансирање трошкова које привредни субјекти
остварују приликом набавке опреме, и то:
а) нове производне опреме и/или машина;
б) половне производне опреме и/или машина, не старије од 5 године и
в) нових делова, специјализованих алата за машине или других
капиталних добра која ће се искористити како би се ставиле у погон
неискоришћене машине и опрема које производе размењива добра.
Средства се не могу користити за набавку возила без обзира на делатност којом
се привредни субјекат бави. Ова забрана се односи на набавку свих врста возила
(путничких, теретних, комерцијалних и др.).
Документација која се обавезно доставља приликом подношења захтева:
1) пријавни формулар – Образац бр.1, потписан и оверен од стране одговорног
лица;
2) потписана писмена изјава о прихватању услова за доделу средстава – Образац
бр. 2;
3) профактура или предуговор који мора бити издат у 2013. години;
4) оригинал или у суду/општини оверена фотокопија потврде надлежне филијале
Пореске управе да је подносилац захтева измирио све обавезе по основу пореза
и доприноса, издата након датума објављивања јавног позива;
5) оригинал или у суду/општини оверена фотокопија потврде надлежног органа да
привредном субјекту у року од две године пре подношења пријаве није изречена
правоснажна мера забране обављања делатности, издата након датума
објављивања јавног позива;
6) оригинал или у суду/општини оверена фотокопија потврде да власници и/или
одговорна лица привредног субјекта нису осуђивана, издата након датума
објављивања јавног позива.
Прецизно и тачно попуњена пријава и неопходна документација, предаје се
приликом подношења захтева за кредит у једној од експозитура/филијала пословних
банака које учествују у реализацији Програма, где ће банке примати искључиво
захтеве привредних субјеката који задовољавају све услове прописане Програмом и
Упутством.
Привредни субјекти чије су пријаве комплетне и формално исправне, подлежу
провери кредитне способности од стране банке.
Бесповратна средства не могу бити додељена без претходно одобреног
кредитног захтева од стране банке.
Уколико имате питања или примедбе у вези процедуре за примање захтева за
доделу бесповратних средстава које реализују банке које учествују у Програму, можете
се обратити директно Министарству на електронску адресу: oprema@mfp.gov.rs .
Програм и пратећа конкурсна документациија, неопходна за подношење захтева
за учешће у Програму, може се добити директно у експозитури/филијали једне од три
изабране банке, као и на сајту Министарства: www.mfp.gov.rs, Националне агенције:
www.narr.gov.rs и Предузетничког сервиса: www.preduzetnickiservis.rs .

