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БЕСПОВРАТНА СРЕДСТВА ДО 25%

Министарство привреде суфинансира набавку нове производне опреме и опреме директно укључене у процес
производње разменљивих добара и извођење грађевинских радова, у виду бесповратне помоћи у износу од
25 одсто вредности опреме, док се 70 одсто трошкова набавке финансира из кредита пословних банака или
финансијског лизинга лизинг компанија, партнера на Програму, а 5 одсто је учешће самог привредног субјекта.

КОРИСНИЦИ СРЕДСТАВА
Право да се пријаве на конкурс за доделу бесповратних средстава имају:
• п равна лица, регистрована у АПР као привредна друштва или задруге, која су разврстана на микро
или мала правна лица у складу са Законом о рачуноводству („Службени гласник РС”, број 62/13)
према финансијским извештајима за 2017. годину, као и
• п редузетници регистровани у АПР.
• уписани у регистар АПР најкасније 31. децембра 2017. године

НАМЕНА СРЕДСТАВА
Финансирање набавке нове производне опреме и опреме директно укључене у процес производње размењивих добара и извођење грађевинских радова, и то:
1) производне опреме и/или машина;
2) транспортно-манипулативних средстава укључених у процес производње и унутрашњег транспорта;
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3) делова, специјализованих алата за машине или других капиталних добара;
4) грађевинске механизације за потребе обављања грађевинских радова.

ФИНАНСИЈСКИ ОКВИР
Привредни субјекти који испуне услове Програма и којима банке/лизинг компаније укључене у реализацију
програма, условно одобре кредит, односно финансирање могу остварити право на суфинансирање до 25%
нето вредности набавке производне опреме.
Привредни субјект 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. Примарно средство обезбеђења
кредита је залога над купљеном опремом или на покретној имовини која није предмет куповине.
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.

Више информација и неопходну документацију можете пронаћи на: www.privreda.gov.rs и www.fondzarazvoj.gov.rs
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