
Јавни позив за додјелу подстицаја за дигиталну 

трансформацију пословања малих и средњих 

предузећа 2022 

Оглашавач: Министарство привреде и предузетништва 

Намјена 
Право на подстицај остварује се на основу новог пројекта МСП, који за предмет има 
спровођење дигиталне трансформације пословања. Дигитална трансформација обухвата 
примјену информационо-комуникационих технологија у свим аспектима пословања, као и 
области као што су: дигитализација и аутоматизација пословних процеса, дигитални маркетинг, 
дигитализација набавки, дигитализација продајних процеса и слично. 
Нови пројекат  подразумијева да се пројектне активности реализују након закључења уговора о 
додјели подстицаја и окончавају најкасније у року од 12 мјесеци од закључивања уговора о 
додјели подстицаја. У оквиру спровођења пројекта дигиталне трансформације признаје се 
једна или више сљедећих активности, и то: 
• набавка и увођење одговарајућих софтверских и пратећих хардверских рјешења за: 
управљање пословним процесима, пословну анализу, односе са купцима (Customer 
Relationship Management – CRM), управљање ресурсима пословних субјеката (Enterprise 
Resourse Planning – ERP) и слично, 
• набавка и креирање дигиталних платформи за продају производа, које обухватају креирање 
веб-продавница и онлајн маркетинг. Уз обавезну набавку софтверског рјешења или дигиталне 
платформе, пројекат дигиталне трансформације може садржавати и сљедеће елементе у вези 
са пројектним активностима, и то: 
• савјетодавне услуге, које обухватају ангажовање консултаната за израду експертске анализе, 
стратегије, имплементационог пројекта и верификације имплементације, 
• обуку запослених, која обухвата едукацију запослених за примјену нових технологија и 
технолошких рјешења, еколошких принципа и мјерења у производном процесу. 
Подстицајима се суфинансира 80% од оправданих улагања која подносилац захтјева има на 
реализацији пројекта. Максимална вриједност подстицаја која се може додијелити кориснику 
подстицаја износи 20.000 КМ. Оправдана улагања представљају инвестицију подносиоца 
захтјева која се може препознати и прихватити да ће се предузети с циљем реализације 
активности које су наведене у пројекту и спроводе се искључиво током његовог трајања. За 
признавање пројекта подносилац захтјева је обавезан имати оправдана улагања у 
минималном износу од 5.000 КМ. 
Подстицаји се додјељују подносиоцима захтјева према редослиједу на утврђеној  ранг-листи, 
док средства не буду утрошена према условима и критеријумима из Уредбе о поступку додјеле 
средстава за подстицај развоја малих и средњих предузећа (у даљем тексту: Уредба). 
III Услови за учешће Подносилац захтјева се на јавни позив пријављује самостално и може 
доставити само један пројекат уз испуњавање сљедећих услова и то да: 
1) има сједиште на територији Републике Српске, 
2) је претежна (основна) дјелатност из Подручја Ц – Прерађивачка индустрија, и то из сљедећих 
области: 
13 – производња текстила, 
14 – производња одјеће, 
15 – производња коже и производа од коже, 
16 – прерада дрвета и производа од дрвета и плута, осим намјештаја, производња предмета од 
сламе и плетарских материјала, 
17 – производња папира и производа од папира, 
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22 – производња производа од гуме и пластичних маса, 
23 – производња осталих производа од неметалних минерала,  
25 – производња готових металних производа, осим машина и опреме, 
26 – производња рачунара, електронских и оптичких производа, 
27 – производња електричне опреме, 
28 – производња и инсталација машина и опреме, 
29 – производња моторних возила, приколица и полуприколица, 
30 – производња осталих саобраћајних средстава, 
31 – производња намјештаја, 
32 – остала прерађивачка индустрија, 
33 – поправка инсталација машина и опрема, 
3) је пројекат израђен у складу са чл. 6. до 11. Уредбе, 
4) нема доспјелих, а неизмирених пореских обавеза по основу директних пореза на дан 
расписивања јавног позива, 
5) није поднесен приједлог за отварање поступка реструктурирања или стечајног поступка, у 
складу са законом којим се уређује стечај, или ликвидационог поступка, 
6) пројекат са којим учествује у поступку додјеле подстицаја није већ подржан из буџета 
Републике Српске, јединице локалне самоуправе или других извора, 
7) укупан износ подстицаја који је МСП примио од давалаца државне помоћи у текућој и двије 
претходне фискалне године не прелази износ од 390.000 КМ, 
8) није у току судски поступак за поврат додијељених подстицаја у области МСП из претходних 
година, 
9) нема забрану за коришћење подстицаја, у складу са законима којима се уређује област МСП 
и подстицаји у привреди, 
10) је регистрован најкасније годину дана прије дана расписивања јавног позива, 
11) Република Српска, односно јединица локалне самоуправе, директно или индиректно, није 
власник више од 50% капитала у МСП. 
Услов који се односи на стање пореских обавеза, осим подносиоца захтјева, обавезан је да 
испуњава и привредни субјект са сједиштем у Републици Српској који има преко 50% учешћа у 
капиталу подносиоца захтјева.     
Крајњи рок пријаве:     10.8.2022.   
 
С поштовањем, 
Бранкица Вудраг 


