
 

ПРОГРАМ О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ПРОГРАМА ПОДСТИЦАЊА РАЗВОЈА 

ПРЕДУЗЕТНИШТВА КРОЗ РАЗВОЈНЕ ПРОЈЕКТЕ  

 

 

У Програму подстицања развоја предузетништва кроз развојне пројекте, који је 

Влада донела Закључком 05 Број: 313-3088/2016-1, од 25. марта 2016. године, у делу 1. 

ПРЕДМЕТ, став 4.  износ од: „550.000.000,00 динара” замењује се  износом од: 

„600.000.000,00 динара”. 

У делу 3. НАМЕНА СРЕДСТАВА, став 1. мења се и гласи: 

„Средства опредељена Програмом намењена су за: 

-изградњу/доградњу/реконструкцију/адаптацију/санацију/куповину производног 

простора или пословоног простора (искључиво уколико је у саставу производног 

простора), 

-куповину производне опреме (нове или половне, не старије од пет година), 

укључујући доставна возила која служе за превоз сопствених производа и друга 

транспортна средства укључена у процес производње 

- набавку софтвера и других нематеријалних улагања 

-трајна обртна средства, која могу да учествују највише до 20% у структури 

укупног инвестиционог улагања.” 

Став 2. мења се и гласи: 

„Продавац непокретности, извођач радова и добављач опреме не може бити 

повезано лице са корисником кредита у смислу Закона о привредним друштвима и Закона 

о банкама. Продавац непокретности може бити и физичко лице, док  извођач радова и 

добављач опреме мора  бити предузетник или привредно друштво.” 

Ст. 3, 4. и 5. бришу се. 

Став 6. који постаје став 3. мења се и гласи: 

„Подстицаји који се додељују на основу овог програма представљају наменска 

бесповратна средства која су, као таква, изузета од принудне наплате” . 

Став 7. који постаје  став 4. мења се и гласи:  

„Бесповратна средства не могу се користити за рефундирање трошкова у оквиру 

активности које су биле започете или завршене пре потписивања уговора о додели 

бесповратних средстава у складу са овим програмом”. 

Ст. 8. и 9. постају  ст. 5 и 6. 

У делу 4. ФИНАНСИЈСКИ ОКВИР, став 1. мења се и гласи: 

„Укупно расположива бесповратна средства за реализацију овог програма су 

600.000.000,00 динара, а средства Фонда, опредељена  за кредитирање по овом програму, 

су 2.400.000.000,00 динара. За средња правна лица могуће је одобрити максимално 30% 

укупно планираних средстава по овом  Програму. ” 

Став 2. мења се и гласи:  

„Привредни субјекти (предузетници, микро,  мала и средња правна лица), који 

задовоље услове Програма, могу остварити право на финансијску подршку у износу од 

20% бесповратних средстава од вредности инвестиционог улагања. Преостали износ 

вредности пројекта финансираће се из кредита Фонда, с тим да учешће  трајних обртних 

средстава у износу укупних средстава (кредит Фонда и бесповратна средства) може бити 

до 20%: 
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Износ за предузетнике Кредит Бесповратнасредства Укупно 

минимални 300.000,00 РСД 75.000,00 РСД 375.000,00 РСД 

максимални 7.000.000,00 РСД 1.750.000,00 РСД 8.750.000,00 РСД 

 

Износ за правна лица Кредит Бесповратна средства Укупно 

минимални 2.000.000,00РСД 500.000,00 РСД 2.500.000,00РСД 

максимални 40.000.000,00 РСД 10.000.000,00 РСД 50.000.000,00РСД” 

 

 После става 2. додају се ст. 3, 4, 5, 6. и 7. који гласе: 

 „Микро и мала правна лица могу поднети захтев за финансирање у укупној 

вредности већој од 12.500.000,00 РСД, само уколико задовољавају следеће критеријуме за 

брзорастуће привредне субјекте: 

  -да су на дан 31. децембра 2012. године имали најмање десет запослених на 

одређено или неодређено време, 

 -да су у периоду од 2012. до 2015. године остварили просечан годишњи раст 

пословних прихода или просечан годишњи раст запослености од минимум 20%.  

 Микро и мала правна лица могу поднети захтев за финансирање у укупној 

вредности већој од 25.000.000,00 РСД уколико, поред горе наведених услова, имају 

најмање 35 запослених на одређено или неодређено време на дан 31. августа 2016. године. 

 Средња правна лица могу поднети захтев за финансирање у укупној вредности 

већој од 12.500.000,00 РСД само ако кумулативно испуњавају све следеће услове: 

 - да су на дан 31. децембра 2012. године имали најмање десет запослених на 

одређено или неодређено време, 

 -  да су у периоду од 2012. до 2015. године остварили  просечан годишњи раст 

пословних прихода од минимум 20% и  

 - да су у периоду од 2012. до 2015. године остварили  просечан годишњи раст 

запослености од минимум 20% . 

  Напомена: Подаци о оствареном пословном приходу утврђују се искључиво на 

основу јавно објављених финансијских извештаја на сајту Агенције за привредне регистре 

(у даљем тексту: АПР), а за запосленост искључиво на основу  евиденције Централног 

регистра обавезног социјалног осигурања о броју радника на одређено и неодређено време 

на дан 31. децембра 2015. године, односно на основу  евиденције коју је Централни 

регистар обавезног социјалног осигурања преузео од фондова о броју радника на одређено 

и неодређено време на дан 31. децембра 2012. године. Овај услов је задовољен уколико су 

овако утврђени подаци за пословни приход или број запослених у 2015. години најмање 

1,728 пута већи него у 2012. години. 

 Средња правна лица могу  поднети захтев за финансирање у укупној вредности 

већој од 25.000.000,00 РСД уколико,  поред свих горе наведених услова, на дан 31. августа 

2016. године, имају најмање 35 запослених на одређено и неодређено време. ” 

     У досадашњем ставу 3, који постаје став 8, тачка 4. мења се и гласи:  

     „4. Обезбеђење кредита: 

 гаранција или авалиране менице пословне банке и/или 

 уговорно јемство привредног субјекта и/или 

 меница и менично овлашћење оснивача/акционара дужника и/или 

 хипотека првог реда на непокретностима и/или 
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 залога на постојећој производној опреми и другим покретним стварима 

и/или 

 залога на акцијама/уделима привредног друштва и/или 

 пољопривредно земљиште уколико је корисник кредита регистровано 

пољопривредно газдинство и 

 меница и менично овлашћење дужника. 

После става 8. додаје се став 9. који гласи: 

„Јемство повезаног привредног субјекта са подносиоцем захтева, не може бити 

основно обезбеђење кредита.” 

У делу 5. НАЧИН РЕАЛИЗАЦИЈЕ ПРОГРАМА, Тачка 5.1. Корисници 

бесповратних средстава мења се и гласи:  

    „5.1. Право да се пријаве на јавни позив за доделу бесповратних средстава и право 

да поднесу захтев за кредит код Фонда, имају предузетници, микро, мали и средњи 

привредни субјекти и задруге који су регистровани у Агенцији за привредне регистре, а 

који доставе финансијске извештаје за претходне две године од године у којој се подноси 

захтев и у којима није исказан нето губитак. 

Наведени услов из претходног става, који се односи на достављање финансијских 

извештаја, не примењује се на предузетнике који немају обавезу достављања тих 

извештаја (предузетници који воде просто књиговодство и паушалци).” 

 Тачка  5.2. мења се и гласи: 

 „5.2. Услови које морају да испуне подносиоци захтева  за доделу бесповратних 

средстава / кредита су: 

1. да су регистровани у АПР-у у складу са законом којим се уређује регистрација 

привредних субјеката најкасније до 31. децембра 2014. године, односно најкасније до 31. 

децембра 2012. године за привредне субјекте који подносе захтеве за финансирање у 

укупној вредности већој од 12.500.000,00 РСД; 

2. да нису разврстани као велико правно лице у складу са Законом о рачуноводству 

(„Службени гласник РСˮ, број 62/13), према финансијским извештајима за 2015. годину; 

3. да су поднели попуњен захтев за доделу бесповратних средстава и кредита  са 

потребном документацијом Фонду; 

4. да су поднели оригинал профактуре/предуговора/понуде по ком се  извршава 

инвестиционо улагање не старији од 30 дана од дана подношења захтева; 

5. да над њима није покренут стечајни поступак или поступак ликвидације; 

6. да су регулисали доспеле обавезе јавних прихода; 

7. да у року од две године пре подношења захтева за доделу бесповратне помоћи и 

захтева за кредит привредном субјекту није изречена  мера забране обављања делатности; 

8. да власници/оснивачи и одговорна лица нису осуђивании да се не води истрага 

односно кривични поступак; 

9. да су у већинском приватном власништву и да нису у групи повезаних лица у 

којој су неки од чланова велика правна лица;  

10. да су према евиденцији Централног регистра обавезног социјалног 

осигурања о броју радника на неодређено време на дан 31. децембра 2015. године имали 

најмање једног запосленог; 

11. да у текућој фискалној години и у претходне две године (2014, 2015, 2016. 

години) нису примили државну помоћ чија би висина заједно са траженим средствима 
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прекорачила износ од 200.000 евра у динарској противвредности као и да нису примили 

бесповратна средства из јавних средстава за исте намене у претходној или текућој  години. 

12. да нису у тешкоћама у складу са чланом 2. Уредбе о правилима за доделу 

државне помоћи („Службени гласник РС”, бр. 13/10, 100/11, 91/12, 37/13,  97/13 и 119/14).” 

 Средства по овом програму опредељена су за подршку развоју производних 

делатности, рачунарског програмирања и штампарских услуга.  

 Средства по овом програму не могу се користити у сврху обављања следећих 

делатност:  

1. примарна пољопривредна производња; 

2. извођење грађевинских радова (производња грађевинских производа је 

дозвољена); 

3. саобраћај и транспорт; 

4. производња алкохолних пића; 

5. производња дуванских производа; 

6. било који облик трговинске, туристичке или угоститељске делатности, изузев 

пекара са производњом и продајом, производње колача и торти и услуга кетеринга; 

7. штампање и умножавање аудио и видео записа, изузев штампарских услуга;  

8. услужне делатности (укључујући између осталог и консултантске, 

маркетингшке, рачуноводствене и услуге истраживања тржишта), изузев рачунарског 

програмирања; 

9. организовање игара на срећу, лутрија и сличних делатности;  

10. производња и продаја оружја и војне опреме;  

11. производња и промет нафте и нафтних деривата;  

12. производња челика и синтетичких влакана и вађење угља; 

13. производња и промет било ког производа или активности, које се према 

домаћим прописима или међународним конвенцијама и споразумима, сматрају 

забрањеним. 

 Средства по овом програму не могу се користити ни за пројекте привредних 

субјеката у другим делатностима, ако не доприносе остваривању специфичних циљева 

програма.” 

 У Тачки 5.3. Поступак доделе бесповратних средстава, став 9. мења се и гласи: 

„Комисија врши прегледање, контролу исправности захтева и његову оцену и 

доноси одлуке о прихватању захтева и додели бесповратних средства, према редоследу 

пријема формално исправних захтева, или о одбијању захтева. Комисија одлучује о свим 

накнадним захтевима корисниказа изменама, услед наступања непланираних околности.” 
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            На основу члана 43. став 3. Закона о Влади („Службени гласник РС”, бр. 55/05, 

71/05 - исправка, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 - УС, 72/12, 7/14 - УС и 44/14), на предлог 

Министарства привреде, 

 

            Влада доноси 

 

 

 

 

З А К Љ У Ч А К 

 

 

1. Усваја се Програм о изменама и допунама Програма подстицања развоја 

предузетништва кроз развојне пројекте, који је саставни део овог закључка. 

2. Задужује се Министарство привреде да прати реализацију програма из тачке 1.  

овог закључка и да о томе достави годишњи извештај Влади. 

3. Овај закључак,ради реализације, доставити Министарству привреде, а ради  

информисања Фонду за развој Републике Србије. 

 

 

      05 Број:  

      У Београду, 15. децембра 2016. године 

 

 

 

 

В Л А Д А 

 

     

     

  ПРЕДСЕДНИК 

 

         Александар Вучић 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


