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ПРОГРАМ ПОДРШКЕ МАЛИМ ПРЕДУЗЕЋИМА ЗА НАБАВКУ ОПРЕМЕ 

У 2019. ГОДИНИ  

(попуњава банка/лизинг компанија) 

 

Банка/лизинг компанија: 

_____________________________________________________________________ 

Назив привредног субјекта: 

___________________________________________________ 

Седиште: _____________________________ 

Датум пријаве/подношења захтева од стране привредног 

субјекта):______________________ 

Испуњеност услова: 

1. Привредни субјекат не обаља делатност у једном од следећих сектора - 

примарна пољопривредна производња - Примарна пољопривредна 

производња, између осталог, у смислу овог програма, обухвата гајење 

биљних култура и домаћих животиња и остале намене у непосредној вези са 

гајењем биљака и животиња, као и чување и складиштење (није искључена 

набавка опреме за обављање делатности паковања, сортирања, прераде и 

замрзавања нпр. хладњаче или сушаре); извођење грађевинских радова од 

стране привредних субјеката који не поседују своју грађевинску оперативу 

потребну за извођење радова (производња грађевинских производа је 

дозвољена); саобраћај и транспорт; производња дуванских производа; било 

који облик трговинске, туристичке или угоститељске делатности, изузев 

пекара са индустријском производњом и продајом, и услуга кетеринга; 

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

услужне делатности (укључујући између осталог и консултантске, 

маркетиншке, рачуноводствене и услуге истраживања тржишта као и остале 

услуге информационе технологије, производње и емитовања дигиталног 

медијског садржаја, осим рециклаже); организовање игара на срећу, лутрија 

и сличних делатности; производња и продаја оружја и војне опреме; 

производња и промет нафте и нафтних деривата; производња челика и 

синтетичких влакана и вађење угља; производња и промет било ког 

производа или активности, које се према домаћим прописима или 

међународним конвенцијама и споразумима, сматрају забрањеним. 1 

 

                                                           
1 Изузетно, за привредне субјекте који обављају производну/грађевинску делатност, а код АПР 

имају регистровану шифру делатности различиту од производне/грађевинске, потребно је 

доставити образложење из кога се види да је сврха инвестирања у опрему у складу са природом 

додатне делатности коју привредни субјекат такође обавља, а која није искључена овим 

Програмом, а на основу кога ће Комисија за доделу бесповратних средстава ценити испуњеност 

овог услова, као и слике погона, постојећих машина или механизације, картице основних 

средстава за њих, три фактуре за испоручену робу или радове из претходног периода. 
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а) Услов је испуњен  б) Услов није испуњен 

 

2. Привредни субјекат је категорисан као 2: 

 

а) микро или мало правно лице  

б) предузетник  

в) задруга 

 

3. Привредни субјект је уписан у регистар Агенције за привредне регистре    

најкасније 31. децембра 2017. године. 

а) ДА  б) НЕ 

 

4. Над привредним субјектом није покренут стечајни поступак или поступак 

ликвидације. 

Услов је испуњен  б) Услов није испуњен 

 

5. Да се против власника и одговорних  лица привредног субјекта не води кривични 

поступак за кривична дела против привреде. 

 

а) Услов је испуњен  б) Услов није испуњен 

 

6. Привредни субјект је у већинском приватном власништву односно није у групи 

повезаних лица у којој су неки од чланова велика или средња правна лица. 

 

а) ДА  б) НЕ 

 

7. Сврха и намена инвестирања у опрему је у складу са природом делатности 

привредног субјекта. 

 

а) ДА  б) НЕ 

 

8. Да су привредна друштва, задруге и предузетници, према евиденцији 

Централног регистра обавезног социјалног осигурања о броју радника на дан 30. 

децембра 2018. године имали најмање једног запосленог  на неодређено време, 

односно да је предузетник као оснивач био обвезник доприноса по основу 

обављања самосталне делатности или по било којој другој основи;. 

 

а) ДА  б) НЕ 

 

                                                           
2 Проверити у финансијским извештајима (у статистичком анексу) привредног субјекта за 2016. 

годину 
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Достављена документација: 

 ДА НЕ 

1. Попуњен пријавни образац- Образац број 1   

2. Потписана изјава - Образац број 2*   

3. Профактура или предуговор (копија) издата после датума 

објављивања јавног позива 
  

4. Слика опреме са профактуре/предрачуна/предуговора   

5. За привредне субјекте који обављају производну/грађевинску 

делатност, а код АПР имају регистровану шифру делатности 

различиту од производне/грађевинске, доставити: образложење из 

кога се види да је сврха инвестирања у опрему у складу са 

природом додатне делатности коју привредни субјекат такође 

обавља а која није искључена овим Програмом; слике погона, 

постојећих машина или механизације; картице основних средстава 

за њих; три фактуре за испоручену робу или радове из претходног 

периода 

  

6. Оригинал или оверена потврда надлежне филијале Пореске управе 

да је подносилац захтева измирио доспеле обавезе јавних прихода, 

издата након датума објављивања јавног позива 

  

7. Поднета је документација у два примерка (оригинал и копија)    

 

 

 

У, ______________, ______ 2019. године 

 

 

Службеник Банке/Лизинг компаније 

          

      _________________________ 

*Напомена- За предузетнике потребно је да изјаву достави лице које је регистровало обављање делатности као 

предузетник. За задруге потребно је доставити изјаву за директора. Oва изјава мора бити дата након датума 

објављивања јавног позива. 

• У случају да је оснивач привредног субјекта страно правно лице, узима се изјава коју ће дати 

законски заступник привредног субјекта подносиоца захтева. Уколико постоји више законских 

заступника подносиоца захтева потребно је да сви доставе наведену изјаву која не мора бити оверена 

код нотара. 
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• У случају да је оснивач привредног субјекта страно физичко лице потребно је да сви законски 

заступници привредног субјекта подносиоца захтева доставе наведену изјаву која не мора бити 

оверена код нотара. 


