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Лесковац, фебруар 2017. 

ПРОГРАМ ПОДСТИЦАЊА РАЗВОЈА 
ПРЕДУЗЕТНИШТВА КРОЗ ФИНАНСИЈСКУ 

ПОДРШКУ ЗА ПОЧЕТНИКЕ У ПОСЛОВАЊУ У 2017. 
ГОДИНИ 

 



ДЕЦЕНИЈА ПРЕДУЗЕТНИШТВА 

Министарства привреде, у циљу реализације циљева Стратегије за подршку 
развоја МСП, предузетништва и конкурентности  

за период од 2015. до 2020. године, наставља досадашњу политику развоја 
области предузетништва и конкурентности у Републици Србији, којом ће 

ојачати српска предузећа у довољној мери да спремно одговоре на притисак 
конкуренције на заједничком тржишту ЕУ и допринесу побољшању  животног 

стандарда у Републици Србији. 

Развој предузетничког духа је посебан, дугорочно најважнији циљ деценије 
предузетништва. Предузетнички дух карактерише преузимање иницијативе, 

одговорности и ризика, иновативност, истрајност, страст и спремност на 
развој споствене пословне каријере. 



ПРОГРАМ ПОДСТИЦАЊА РАЗВОЈА ПРЕДУЗЕТНИШТВА КРОЗ 
ФИНАНСИЈСКУ ПОДРШКУ ЗА ПОЧЕТНИКЕ У ПОСЛОВАЊУ У 2017. 

ГОДИНИ 

Комбинација бесповратних средстава (30%)  и повољних кредита Фонда за 
развој Републике Србије за попчетнике у бизнису за  набавку опреме, 

опремање пословног простора и ТОС. 



 ПОДРШКА РАЗВОЈУ ПРЕДУЗЕТНИШТВА И ОДРЖИВОМ 
ЕКОНОМСКОМ РАЗВОЈУ 

  
 

• подршка почетницима за отпочињање самосталног пословања кроз 
оснивање нових привредних субјеката 

 
• подстицање запошљавања 
 
• подршка предузетништву жена, младих и социјалног предузетништва  

ЦИЉЕВИ 
 



НАМЕНА: 
 

доградња 
реконструкција 

адаптација  
санација  

пословног или 
производног простора 

куповина опреме 
(нове или половне, 
не старије од пет 

година) 

трајна обртна средства 
(највише до 20% у 
структури укупног 

инвестиционог улагања) 



 
ИЗНОС ЗА 
ПРЕДУЗЕТНИКЕ 

Кредит Бесповратна 
средства 

Укупно 

минимални 280.000,00 РСД 120.000,00 РСД 400.000,00 РСД 

максимални 2.100.000,00 РСД 900.000,00 РСД 3.000.000,00 РСД 

 
ИЗНОС ЗА ПРАВНА ЛИЦА 

Кредит Бесповратна 
средства 

Укупно 

минимални 280.000,00 РСД 120.000,00 РСД 400.000,00 РСД 

максимални 4.200.000,00 РСД 1.800.000,00 РСД 6.000.000,00 РСД 

ФИНАНСИЈСКИ ОКВИР 



 
 

УСЛОВИ ДОДЕЛЕ КРЕДИТА ФОНДА  
 

РОК ОТПЛАТЕ 
 

до 5 година у оквиру кога је грејс 
период до једне године 

КАМАТНА СТОПА УЗ ПРИМЕНУ 
ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ 

1,5%  годишње уз гаранцију банке 
3%  годишње уз остала средства 
обезбеђења 

                                                                  
• гаранција пословне банке; 
• хипотека првог реда на непокретностима, само за кредите преко 1.500.000,00  РСД; 
• хипотека на пољопривредном, шумском земљишту или земљишту у грађевинском 

подручју које није градско грађевинско за износ до 500.000,00 РСД, а део кредита изнад 
овог износа мора се обезбедити другим инструментима обезбеђења; 

• уговорно јемство привредног субјекта; 
• залога на постојећој / будућој опреми за износ до 1.500.000,00 РСД, с тим да 

појединачна вредност опреме која се залаже не буде мања од 20.000,00 РСД,  а део 
кредита изнад овог износа мора се обезбедити другим инструментима обезбеђења;  

• уговорно јемство физичког лица за износ до 300.000,00 РСД а део кредита изнад овог 
износа мора се обезбедити другим инструментима обезбеђења; 

• меница и менично овлашћење дужника. 
 

ОБЕЗБЕЂЕЊЕ КРЕДИТА 



УСЛОВИ КОЈЕ МОРАЈУ ДА ИСПУНЕ КОРИСНИЦИ 
БЕСПОВРАТНИХ СРЕДСТАВА 

 

предузетници, микро и мала привредна друштва, који су регистровани у Агенцији за привредне 
регистре најраније у години која претходи години подношења захтева. 

профактуре 

запослење 

- Да није покренут стечајни поступак или поступак 
ликвидације, да су регулисали доспеле обавезе јавних 
прихода,  

- да подносилац захтева и повезана лица немају доспелих а 
неизмирених обавеза према Фонду и другим државним 
повериоцима,  

- да им пре подношења захтева није изречена правоснажна мера 
забране обављања делатности,о чему се доставља потврда не 
старија од дана расписивања јавног позива,  

- да оснивачи и/или одговорна лица нису осуђивани и да се не 
води истражни и/или  кривични поступак,  

- да су у већинском приватном власништву и да нису у групи 
повезаних лица у којој су неки од чланова велика правна лица,  

- да оснивач и /или одговорно лице није директор, члан, оснивач 
или члан УО другог привредног субјекта,  

- да је оснивач, који има 60 и више година старости, приложити 
полису животног осигурања,  

- да нису примили државну помоћ чија би висина заједно са 
траженим средствима прекорачила износ од 23.000.000,00 РСД 
и 

- да нису примили бесповратна средства из јавних средстава за 
исте намене у претходној или текућој  години. 

делатност 

Предност ће имати захтеви привредних 
субјеката чији су оснивачи прошли 

бесплатну обуку за започињање пословања 
по Програму стандардизованог сета услуга 

за микро, мала и средња предузећа и 
предузетнике, који се реализује преко 
акредитованих регионалних развојних 

агенција 



• примарна пољопривредна производња (обухвата гајење биљних култура и домаћих 
животиња и остале намене у непосредној вези са гајењем биљака и животиња, као и 
чување и складиштење, а  не обухвата хладњаче, опрему за паковање, сортирање, 
прераду и сл); 

• трговинска или угоститељска делатност, изузев за услуге које обављају пекаре са 
производњом и продајом, услуге производње колача и торти и услуге кетеринга; 

• организовање игара на срећу, лутрија и сличних делатности;  
• производња и продаја оружја и војне опреме;  
• 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.  
•  грађевинарство изузев производње грађевинских производа и занатских радова; 
• производња алкохолних пића; 
• транспорт и саобраћај, осим доставних возила која служе за превоз сопствених 

производа и других транспортних средстава укључених у процес производње; 
• финансијске услуге, услуге маркетинга, консултантске услуге и услуге истраживања 

тржишта и испитивања јавног мњења.  

ДЕЛАТНОСТИ КОЈЕ ПРОГРАМ НЕ ПОДРЖАВА 
 



ПОСТУПАК ДОДЕЛЕ БЕСПОВРАТНИХ СРЕДСТАВА 
 

• Јавни позив је отворен док се средства из Програма не утроше 
 
• Захтев за доделу бесповратних средстава и захтев за кредит се подносе Фонду 

истовремено и то достављањем попуњеног обједињеног обрасца за пријаву, као и 
пратеће документације којом се доказује испуњеност услова из Програма 
 

• Након пријема захтева за доделу бесповратних средстава и захтева за кредит Фонд 
оцењује поднети кредитни захтев привредног субјекта 
 

• Предлог за одобрење или одбијање кредитног захтева, Фонд доставља Комисији за 
доделу бесповратних средстава, која, даље,  разматра испуњеност услова из 
Програма за доделу бесповратних средстава и доноси одлуку 
 

• Фонд о одлуци о кредиту и о одлуци о додели бесповратне помоћи обавештава 
привредни субјект 



Министарство привреде 
Сектор за развој малих и средњих 

предузећа и предузетништва 
 

Влајковићева 10, 11000 Београд 
Тел: (011) 333 41 10 

 
www.privreda.gov.rs 

 

Фонд за развој Републике Србије 
Булевар Немаљића 14а , 18000 Ниш 

Тел:  (018) 415 02 00  
 

www.fondzarazvoj.gov.rs 
 

http://www.privreda.gov.rs/
http://www.fondzarazvoj.gov.rs/
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