
 

 

Министарство привреде Р Србије је дана 14.03.2019. године расписао конкурс који могу 

остварити микро и мала правна лица као и предузетници на суфинансирање до 25% 

нето вредности набавке производне опреме. Привредни субјекат је у обавези да обезбеди 

учешће у висини 5% нето вредности производне опреме, док ће се преосталих 70% нето 

вредности производне опреме обезбедити из кредита пословних банака или 

финансијског лизинга лизинг компанија укључених у спровођење овог Програма. 

У случају да су укупни нето трошкови набавке опреме виши од 20.000.000,00 динара, 

корисник може да финансира разлику већим сопственим учешћем или да за овај износ 

увећа кредитни захтев код банке, или захтев за финансијски лизинг код лизинг 

компаније. 

Износ одобрене бесповратне помоћи у висини до 25% од нето вредности производне 

опреме не може бити мањи од 500.000,00 динара, нити већи од 5.000.000,00 динара. 

  

Средства опредељена Програмом намењена су за суфинансирање набавке нове 

производне опреме и опреме директно укључене у процес производње размењивих 

добара (у даљем тексту: производне опреме) и извођење грађевинских радова , и то: 

1) производне опреме и/или машина; 

2) транспортно-манипулативних средстава укључених у процес производње и 

унутрашњег транспорта; 

3) делова, специјализованих алата за машине или других капиталних добара; 

4) грађевинске механизације за потребе обављања грађевинских радова. 

Опрема не сме да буде испоручена нити плаћена делимично или у целости пре датума 

доношења одлуке о додели бесповратних средстава. 

Средства за реализацију Програма се не могу користити за: 

1) порез на додату вредност (у даљем тексту: ПДВ); 

2) покривање трошкова који су у вези са набавком опреме као што су: царински и 

административни трошкови, трошкови транспорта, шпедиције, складиштења и 

манипулације, монтаже и инсталирања опреме, обуке и др; 

3) покривање трошкова који су у вези са одобравањем и спровођењем банкарског 

кредита, односно финансијског лизинга, као што су трошкови: обраде захтева, камате, 

трошак кредитног бироа за корисника, уписа залоге у Агенцији за привредне регистре 

(у даљем тексту: АПР), осигурања покретности, курсних разликa и сл; 

4) рефундацију средстава за већ набављену (авансирану, плаћену или испоручену) 

опрему; 

5) зајмове и рате за отплату кредита, као и за репрограм кредитa; 

6) остале трошкове који нису у складу са наменом Програма. 

  

Све даље информације можете погледати на сајту Министарства привреде или ме лично 

контактирати. 
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