На основу члана 7. Закона о буџету Републике Србије за 2013. годину („Службени гласник РС”, број 114/12) и
Уредбе о утврђивању Програма подршке малим предузећима за набавку опреме у 2013. години („Службени гласник
РС“, број 31/13)

Република Србија
МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА И ПРИВРЕДЕ
расписује

ЈАВНИ ПОЗИВ
за учешће пословних банака у реализацији Програма подршке малим
предузећима у набавци опреме у 2013. години
Увод и циљеви програма
Министарство финансија и привреде (у даљем тексту: МФП) у оквиру Програма
подршке малим предузећима за набавку опреме у 2013. години (у даљем тексту:
Програм) додељује бесповратна средства малим предузећима, предузетницима и
задругама за набавку производне опреме/машина са циљем олакшавања финансирања
набавке производне опреме. Бесповратна средства ће овим привредним субјектима
бити обезбеђена у склопу кредита одобреног од стране партнерске/их банке/банака,
изабраних на основу овог позива. Овим путем Министарство финансија и привреде
позива све заинтересоване банке да се пријаве за учешће у реализацији Програма.
Циљ програма јесте јачање конкурентности привредних субјеката, унапређење
њиховог пословања и интернационализације, као и креирање нових радних места кроз
инвестиције у опрему.
Специфични циљеви програма су:
1) Унапређење технолошких процеса, производа и услуга малих предузећа,
предузетника и задруга;
2) Повећање вредности и обима промета;
3) Смањење ризика кредитирања набавке опреме;
4) Смањење трошкова финансирања производне опреме кроз ниже каматне
стопе и/или накнаде;
5) Промовисање залоге на опреми, као примарног и довољног срества
обезбеђења;
6) Побољшање кредитне понуде банака за финансирање набавке опреме и
капиталних добара;
7) Јачање партнерства између банака и државе у унапређењу извора
финансирања за мала предузећа, предузетнике и задруге.
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Финансијски оквир
Укупна средства за реализацију овог програма износе 100.000.000,00 РСД.
Привредни субјекти могу остварити право на доделу бесповратних средстава у износу
до 25% од вредности инвестиције. Износ одобрене бесповратне помоћи не може бити
мањи од 250.000,00 РСД, нити већи од 2.500.000,00 РСД. Минимална сопствена
средства фирме која подноси захтев износе 5% од укупне инвестиције, док ће остатак
бити обезбеђен из кредита пословне банке. Минимални рок за отплату овог кредита је
18 месеци.
Намена:
Средства опредељена Програмом намењена су за суфинансирање набавке
опреме и то:
1. нове производне опреме и/или машина;
2. половне производне опреме и/или машина, не старије од 5 године и
3. нових деловова, 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 из овог програма не могу се користити за набавку путничких возила.
Право учешћа на конкурсу за учешће пословних банака у реализацији Програма
Право учешћа на овом конкурсу имају све заинтересоване пословне банке које
испуњавају законом утврђене услове за обављање делатности на територији Републике
Србије.
Банке морају да задовоље формалне услове и следеће елиминационе
критеријуме:
1. Благовремено достављена комплетна и исправна конкурсна документација;
2. Понуђени услови су у складу са одредбама Програма;
3. Народна банка Србије не спроводи привремене мере над банком.
Банке ће бити селектоване према следећим критеријумима: предложена висина
каматне стопе, предложен рок отплате, врста колатерала коју ће банка да захтева од
клијента да обезбеди (односно да ли ће поред залога над опремом као првенственог
средства обезбеђења, захтевати и друге), трошкови обраде, пуштања и администрирања
кредита, мрежа филијала/експозитура, промоција Програма, као и план наменске
контроле.
Изабране банке су у обавези да се приликом реализације Програма у потпуности
придржавају услова и поступака дефинисаних у Уредби о утврђивању Програма
подршке малим предузећима за набавку опреме у 2013. години.
Изабране банке су у обавези да благовремено процесуирају захтеве, као и да
одржавају добру комуникацију са малим предузећима током процеса разматрања
захтева.
Изабране банке су у обавези да квартално, односно на захтев МФП, у писаној
форми достављају информације МФП о статусу и употреби одобрених средстава у
оквиру програма.
Потенцијални корисници средстава
Минимални критеријуми које мала предузећа треба да испуне за добијање
бесповратних средства су:
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1) привредна друштва категорисана као мала правна лица (1-50 запослених, до
960.000.000,00 динара годишњи приход);
2) предузетници који воде двојно књиговодство (1-50 запослених, до
960.000.000,00 динара годишњи приход) и
3) задруге.
Ови привредни субјекти морају да испуне следеће услове:
1. да су поднели попуњен пријавни формулар са потребном документацијом једној
од банака укључених у реализацију овог програма;
2. да су уписани у регистар Агенције за привредне регистре најкасније 31.
децембра 2010. године;
3. да над њима није покренут стечајни поступак или поступак ликвидације;
4. да су измирили обавезе по основу пореза и доприноса;
5. да им у року од две године пре подношења пријаве није изречена правоснажна
мера забране обављања делатности;
6. да власници и/или одговорна лица нису осуђивани;
7. да су у већинском домаћем приватном власништву односно нису у групи
повезаних лица у којој су неки од чланова велика правна лица;
8. да су сврха и намена инвестирања у опрему у складу са природом делатности
субјекта,
9. да нису у тешкоћама, а према дефиницији привредног субјекта у тешкоћама која
се налази у Програму.
При провери кредитне способности привредног субјекта, пословне банке ће се
водити критеријумима које користе у својим свакодневним кредитним операцијама.
Привредни субјекти ће се уговорно обавезати да предметну опрему неће отуђити
најмање 24 месеца по склапању уговора о додели бесповатних средстава и уговора о
кредиту.
Начин пријављивања и рок за подношење пријава
Уз писмо пријаве, банака заинтересоване банке достављају оригинале или
оверене фотокопије следећих докумената:
1. попуњен Образац 1;
2. статут банке;
3. актуелно решење о регистрацији и образац са потписом лица овлашћених за
заступање (ОП образац), као и лица са посебним овлашћењима и одговорностима
уколико постоје;
4. решење о издавању дозволе за рад НБС;
5. последњи годишњи и периодични биланс стања и успеха;
6. извештај овлашћеног ревизора о извршеној ревизији последњег годишњег
обрачуна;
7. преглед организационе мреже пословне банке по окрузима;
8. извештај о искуству и резултатима кредитирања малих и средњих предузећа;
9. план промоције Програма;
10. план наменске контроле.
Министарство финансија и привреде ће дати предност понудама које предвиђају
залогу над купљеном опремом у односу на понуде које предвиђају друге врсте
колатерала. Банке треба прецизно да наведу и образложе случајеве у којима ће
захтевати било које друго средство обезбеђења које намеравају да траже од клијената
Одлуку о избору пословних банака за кредитне послове доноси Комисија за
оцењивање и селекцију пријава банака коју решењем образује министар финансија и
привреде. Са банкама које буду одабране, МФП и Национална агенција закључују
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уговор о међусобним правима и обавезама, којим се ближе уређују услови и начин
одобравања кредита.
Пријаве се предају у затвореној коверти са назнаком „Пријава за Јавни позив за
учешће пословних банака у реализацији Програма подршке малим предузећима у
набавци опреме у 2013. години – НЕ ОТВАРАТИ”, са пуном адресом пошиљаоца на
полеђини коверте. Неблаговремене и непотпуне пријаве се неће разматрати.
Пријава и сва пратећа документација предају се лично или препорученом
поштом на адресу:
Министарство финансија и привреде
Сектор за развој предузетништва и конкурентност
Булевар краља Александра 15
11 000 Београд
Конкурсна документација неопходна за учешће у Програму, може се преузети на
интернет странама Министарства на адреси: www.mfp.gov.rs и Националне агенције на
адреси: www.narr.gov.rs. На овим адресама може се преузети и Програм подршке
малим предузећима за набавку опреме у 2013. години, у којом су ближе дефинисани
сви битни елементи и правила за учешће у овом програму. Све додатне информације
могу се добити на телефон: 011/2855 031 или путем е-мејл адресе:
ranka.miljenovic@mfp.gov.rs
Рок за подношење пријава је 19. април 2013. године.
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