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На осно ву чла на 5. Уред бе о усло ви ма и на чи ну под сти ца ња 

прoизводње, ре мон та и про да је гра ђе вин ских ма ши на, про из вод-
ње и про да је те рет них во зи ла и спе ци јал них над град њи на ка ми-
он ским ша си ја ма и спро во ђе ња суб вен ци о ни са не ку по ви не те рет-
них во зи ла про из ве де них у Ре пу бли ци Ср би ји за ме ном ста ро за 
но во у 2011. го ди ни („Слу жбе ни гла сник РС”, број 1/11), 

Ми ни стар еко но ми је и ре ги о нал ног раз во ја до но си

П РА  В И Л  Н И К

о на чи ну под сти ца ња про из вод ње, ре мон та и про да је 
гра ђе вин ских ма ши на, про из вод ње и про да је те рет них 

во зи ла и спе ци јал них над град њи на ка ми он ским  
ша си ја ма и спро во ђе ња суб вен ци о ни са не ку по ви не те

рет них во зи ла про из ве де них у Ре пу бли ци Ср би ји  
за ме ном ста ро за но во у 2011. го ди ни

Члан 1.
Овим пра вил ни ком бли же се про пи су је на чин под сти ца ња 

про из вод ње, ре мон та и про да је но вих гра ђе вин ских ма ши на, про-
из вод ње и про да је но вих те рет них во зи ла (у да љем тек сту: ка ми-
о ни) и но вих спе ци јал них над град њи на ка ми он ским ша си ја ма  
про из ве де ним у Ре пу бли ци Ср би ји (у да љем тек сту: над град ње), 
као и на чин спро во ђе ња суб вен ци о ни са не ку по ви не но вих ка ми-
о на про из ве де них у Ре пу бли ци Ср би ји за ме ном ста ро за но во у 
2011. го ди ни.

Члан 2.
Ра ди оства ри ва ња пра ва на под сти ца ње про из вод ње, ре мон та 

и про да је гра ђе вин ских ма ши на, про из вод ње и про да је ка ми о на и 
над град ње и спро во ђе ња суб вен ци о ни са не ку по ви не ка ми о на про-
из ве де них у Ре пу бли ци Ср би ји за ме ном ста ро за но во у 2011. го-
ди ни у скла ду са Уред бом о усло ви ма и на чи ну под сти ца ња прoиз-
водње, ре мон та и про да је гра ђе вин ских ма ши на, про из вод ње и 
про да је те рет них во зи ла и спе ци јал них над град њи на ка ми он ским 
ша си ја ма и спро во ђе ња суб вен ци о ни са не ку по ви не те рет них во-
зи ла про из ве де них у Ре пу бли ци Ср би ји за ме ном ста ро за но во у 

2011. го ди ни („Слу жбе ни гла сник РС”, број 1/11), Ми ни стар ство 
еко но ми је и ре ги о нал ног раз во ја (у да љем тек сту: Ми ни стар ство) 
вр ши ће аван сно пла ћа ње про из во ђа чи ма, од но сно ре мон те ри ма 
гра ђе вин ских ма ши на, про из во ђа чи ма ка ми о на и про из во ђа чи-
ма над град ње у Ре пу бли ци Ср би ји у ра та ма, сра змер но ди на ми ци 
про из вод ње и про да је но вих гра ђе вин ских ма ши на, ка ми о на, над-
град ње, ре мон та гра ђе вин ских ма ши на и за ме не ка ми о на ста ро за 
но во, а по осно ву под не тог зах те ва про из во ђа ча. 

Члан 3.
Ра ди оства ри ва ња пра ва на под сти ца је за ку по ви ну но ве 

гра ђе вин ске ма ши не, ка ми о на, над град ње и ре мон та гра ђе вин-
ских ма ши на про из ве де них у Ре пу бли ци Ср би ји ума ње њем про-
из во ђач ке це не но ве гра ђе вин ске ма ши не, ка ми о на  и над град ње, 
од но сно це не ре мон та гра ђе вин ске ма ши не у ви си ни 20% це не у 
ди на ри ма на дан про да је, од но сно на дан из да ва ња ра чу на за из-
вр ше не услу ге ре мон та, фи зич ка ли ца ко ја оба вља ју ре ги стро ва ну 
де лат ност, ор га ни др жав не упра ве и прав на ли ца ре ги стро ва на у 
скла ду са за ко ном (у да љем тек сту: ку пац) про из во ђа чу, од но сно 
ре мон те ру гра ђе вин ских ма ши на, про из во ђа чу ка ми о на и про из-
во ђа чу над град ње, од но сно ње го вом овла шће ном ди стри бу те ру, 
до ста вља ју ори ги нал до ка за о свом ре ги стро ва ном ста ту су.

Ку пац сно си све по сле ди це евен ту ал не зло у по тре бе до ку мен-
та ци је из ста ва 1. овог чла на.

Члан 4.
Ра ди оства ри ва ња пра ва на суб вен ци о ни са ну ку по ви ну но ве 

гра ђе вин ске ма ши не, ка ми о на, над град ње и ре мон та гра ђе вин ских 
ма ши на про из ве де них у Ре пу бли ци Ср би ји, на осно ву до ка за о 
ста ту су из чла на 3. став 1. овог пра вил ни ка, ку пац за кљу чу је уго-
вор са про из во ђа чем, од но сно ње го вим овла шће ним ди стри бу те-
ром у ко ме се пре ци зи ра мо дел, тип, број ша си је, це на у ди на ри ма, 
из нос ди на ра за ко ји се це на ума њу је и рок ис по ру ке но ве гра ђе-
вин ске ма ши не, ка ми о на, над град ње или ре мон то ва не гра ђе вин ске 
ма ши не.

Ра ди оства ри ва ња пра ва на суб вен ци о ни са ну ку по ви ну ка ми-
о на за ме ном ста ро за но во у скла ду са уред бом из чла на 2. овог 
пра вил ни ка, ку пац за кљу чу је пред у го вор са овла шће ним про дав-
цем ка ми о на у ко ме се пре ци зи ра мо дел и рок ис по ру ке ка ми о на.


