УПУТСТВО ЗА СПРОВОЂЕЊЕ
ПРОГРАМА ПОДРШКЕ РАЗВОЈУ КОНКУРЕНТНОСТИ МАЛИХ И СРЕДЊИХ
ПРЕДУЗЕЋА И ПРЕДУЗЕТНИКА ЗА 2010. ГОДИНУ

Овај програм реализује Национална агенција за регионални развој (у даљем тексту:
Агенција) у сарадњи са регионалним агенцијама/центрима за развој малих и средњих
предузећа и предузетништва.
Циљ програма је да пружи директну подршку развоју и конкурентности малих и средњих
предузећа и предузетника, кроз учешће у финансирању трошкова консултантских услуга.
Суфинансиране активности и меродавни резултати:
Уређење пословања у складу са захтевима стандарда квалитета - односи се на увођење
стандарда квалитета (стандардизација, сертификација, ресертификација и тестирање);
Резултат ове активности подразумева следеће:
• израђена документација потребна за имплементацију ситема квалитета (нпр. ISO
9001, ISO 14000, QMS, HACCP,…) и имплементиран систем квалитета;
• за сертификацију, ресертификацију и тестирање: сертификат, атест или потврда
овлашћене сертификационе куће;
Крајњи рок за подношење документације о реализацији ове активности је 30. новембар
2010. године.
Побољшање постојећих и развој нових технолошких процеса, производа и услуга
(израда техничке документације - за опрему, алате, нове рецептуре, нови дизајн производа
и амбалаже, увођење специјализованог софтвера или легализација постојећег).
Резултат ове активности подразумева следеће:
• израђена техничка документација за нове производе, нове технолошке поступке/
рецептуре, урађен нови дизајн производа или амбалаже, унапређен асортиман и
квалитет услуга предузећа/радње.
• израђен софтвер или легализација постојећег софтвера на захтев и према потребама
предузећа/радње. Под израдом софтвера, у овом случају, не подразумевају се
софтверски производи у широкој употреби (нпр. AutoCad, Fotoshop, Microsoft
Office…) и оперативни системи.
Крајњи рок за подношење извештаја о реализацији ове активности је 1. септембар 2010.
године.

Едукација менаџмента и запослених кроз специјализоване обуке:
Резултат ове активности подразумева следеће:
• обучени менаџмент и запослени од стране квалификованих предавача и издат
сертификат о успешно завршеној едукацији за сваког полазника.
Крајњи рок за подношење извештаја о реализацији ове активности је 01. септембар 2010.
године.
Унапређење безбедности и здравља на раду у оквиру заштите на раду и процену ризика
радних места.
Резултат ове активности подразумева следеће:
• Израђен елаборат о Процени ризика од стране лиценциране агенције, предузећа
Крајњи рок за подношење извештаја о реализацији ове активности је 1. септембар 2010.
године.
Заинтересовани пословни субјекти могу се определити само за једну од понуђених
области.
За одабрану активност предузеће/радња ангажује стручног консултанта који је задужен за
успешно спровођење предложеног пројекта. Koнсултанти не могу бити физичка лица, већ
само правна лица и регистровани предузетници (радња, агенција...).
Корисник средстава бира консултанта за спровођење предложене активности (понуда
консултанта мора бити оверена и потписана од стране понуђача).
Правни оквир:
Правни оквир реализације програма представља закључење два уговора:
1. Закључен Уговор између одабраног предузећа/радње и пружаоца услуга
(консултант)
2. Закључен Уговор између Агенције и одабраног предузећа/радње
Одабрано предузеће/радња је у обавези да, пре дана потписивања Уговора са Агенцијом,
потпише Уговор са изабраним консултантом и да један примерак тог уговора достави
Агенцији.
Финансијски оквир:
Укупна расположива средства зa реализацију овог пројекта износе 60.000.000,00 динара.

Мала и средња предузећа и предузетници остварују право на повраћај до 50% трошкова
одобреног пројекта. Износ одобрене бесповратне помоћи не може бити мањи од 50.000
динара и не може бити већи од 500.000,00 динара. Комисија има право да на основу
критеријума, броја пријава и укупно расположивих средстава додели кориснику износ
средстава који је нижи од траженог. Агенција уплаћује одобрен износ средстава (без
пореза на додату вредност) на рачун корисника.
Процедура спровођења конкурса и реализације предложених пројеката:
1. Објављивање Јавног позива
2. Прикупљање пријава у року назначеном у Јавном позиву (закаснеле пријаве неће бити
предмет разматрања Комисије)
Пријаве се подносе лично Агенцији или регионалним агенцијама/центрима.
Административну проверу тражене документације службеници агенција спроводиће у
присуству подносиоца захтева.
3. Одлучивање о поднетим пријавама у складу са правилима Програма.
4. Обавештавање подносилаца пријава о резултатима писменим путем.
5. Потписивање Уговора између Агенције и корисника средстава. Корисник средства
дужан је да потпише и посебан уговор са изабраним консултантом и да један примерак тог
уговора достави Агенцији.
6. Реализација активности у предвиђеном року.
7. Прикупљање извештаја о реализованим активностима у складу са Уговором
Разматраће се само благовремено пристигли извештаји, а Агенција задржава право да
кориснику средстава који поднесе непотпун извештај или на било који други начин не
испуни уговорне обавезе, не исплати средства предвиђена Уговором;
Извештај мора да садржи: доказ о успешно завршеним активностима, правилно попуњене
обрасце предвиђене Уговором, извод из банке којим се доказује да је корисник средстава
уплатио 100% вредности услуге консултанту.
8. Рефундација средстава у складу са Уговором.
Временски оквир:
Пројекат финансира активности које су започете у 2010. години. Крајњи рок за завршетак
свих активности одобрених пројеката је 1. септембар 2010 године, осим за активност
„Уређење пословања у складу са захтевима стандарда квалитета (стандардизација,
сертификација, ресертификација и тестирање)“ за коју је рок реализације 30. новембар
2010 године.

Услови за учешће у програму:
Право на доделу средстава имају мала и средња предузећа и предузетници, који се баве
производњом или пружањем услуга а која испуњавају следеће услове:
• Да су у већинском домаћем приватном власништву и да су регистровани на територији
Републике Србије;
• Да успешно послују претходне две године и воде пословне књиге по систему двојног
књиговодства;
• Да су измирили обавезе по основу пореза и доприноса;
• Да у овој години нису по истом основу користили подстицајна средства других
државних институција;
Агенција ће у складу са правилима Програма вршити проверу и унакрсну анализу са
другим институцијама које спроводе сличне програме.
Средства се не могу користити за програме који се реализују у:
• војној и дуванској индустрији;
• трговини;
• примарној пољопривреди;
• финансијском сектору;
• организацији игара на срећу и лутрија.
Документација која се обавезно доставља приликом подношења Захтева:
1. Попуњен образац-пројекат;
2. Извод о регистрацији предузећа/радње (не старији од 6 месеци, оригинал или оверена
копија од стране надлежног органа);
3. Потврда надлежне пореске управе да је предузеће/радња - подносилац захтева измирио
све пореске обавезе у претходној години до датума објављивања Јавног позива (оригинал
или оверена копија од стране пореске управе);
4. Биланс стања, биланс успеха и статистички анекс за 2009. годину са потврдом о
пријему од Агенције за привредне регистре (АПР);
5. Понуда пружаоца услуга (консултанта) оверена и потписана од стране понуђача, која
садржи јасно дефинисан обим активности, рок реализације и цену услуга, са референцама
и биографијом ангажованих консултаната;
6. Образац М4К за утврђивање уплаћених доприноса свих запослених, оверен од
надлежне институције за 2009. годину;
7. Потписана писмена изјава предузећа/радње - подносиоца захтева о прихватању услова
за доделу средстава.

Тражена документација мора бити оригинална или копирана и оверена од стране
надлежног државног органа.
Агенција задржава право да, уколико је потребно, затражи додатну документацију од
корисника.
Документација која се подноси након реализације активности:
1. Попуњен захтев за рефундацију средстава - Образац бр. 4;
2. Попуњен финансијски идентификациони лист који оверава пословна банка - Образац
бр. 5;
3. Фактуре консултанта;
4. Изводе банака о извршеном плаћању;
5. Доказе о завршеним активностима.
Оцењивање захтева
Одобравање средстава вршиће се на основу ранг листе која се утврђује према додељеном
броју бодова од стране Комисије.
Критеријуми за оцењивање пријава су: значај предложене активности за развој
предузећа/радње, успешност пословања предузећа/радње, искуство и расположиви ресурси
консултанта и ниво развијености општине у којој је предузеће/радња регистровано.
Јавни конкурс, упутство, образац пријаве, изјаве и други пратећи обрасци доступни су на
електонским странама Националне агенције за регионални развој на адреси
www.narr.gov.rs и у штампаном облику у агенцијама и центрима.
Крајњи рок за подношење захтева је 10. маја 2010. године.
За детаљније информације можете се обратити Националној агенцији за регионални развој
на телефон: 011/2060-808, 2060-820, 2060-831, 2060-844, 2060-845.

