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МЕРА ПОДРШКЕ МСП КОЈА ИМАЈУ ТЕНДНЕЦИЈУ БРЗОГ 
РАСТА - ГАЗЕЛЕ

Опис програма: Циљ Мере јесте унапређење 
конкурентности малих и средњих предузећа која својим 
пословањем остварују успех на тржишту, повећавају 
запосленост и убрзано се развијају – газеле.  

Газеле остварују право на суфинансирање дела 
оправданих трошкова за следеће активности:
I група активности
1. Усклађивање технолошких капацитета постројења с 

најбоље доступним техникама у области еколошке 
заштите – израда анализе стања постројења 
и елабората о начину усклађивања постојећег 
постројења; 

2. Усклађивање са захтевима домаћих и европских 
техничких прописа и стандарда о безбедности 
производа;

3. Припрема за добијање права на коришћење еко-
знака – лабораторијска испитивања, техничка 
спецификација, мерења;

4. Израда техничко-пројектне документације или 
студија о техничкој изводљивости за: планиране 
инвестиционе пројекте предузећа, припрему пре-
дузећа за повећање енергетске ефикасности, успос-
тављање унутрашњих система управљања отпадом и 
система за заштиту животне средине;

5. Добијање и потврђивање патената и других права 
индустријске својине;

6. Увођење информационих система за развој 
пословања (ERP).

II група активности
1. Припрема и реализација развојних пројеката 

представљања и повезивања предузећа са инвес-
титорима - investment readiness;

2. Увођење нове организационе структуре у складу са 
растућим потребама предузећа и процеса рада;

3. Припрема средњорочног стратешког плана пре-
дузећа;

4. Специјализоване обуке за менаџмент;
5. Набавка специфичних софтвера од значаја за 

унапређење пословне делатности предузећа.

Укупнo расположива средства за реализацију ове Мере 
износе 30.000.000,00 динара.
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Меру подршке малим и средњим предузећима која имају 
тенденцију брзог раста - газеле спроводи Министарство 
економије и регионалног развоја у сарадњи са 
Националном агенцијом за регионални развој и мрежом 
акредитованих регионалних развојних агенција. 
 
Коме је намењен: Газелама, односно малим и средњим 
предузећима која су: 
1. уписана у регистар привредних друштава најкасније 

31. децембра 2007. године;
2. независна, односно није део холдинга – други 

привредни субјект има власништво до 49% основног 
капитала предузећа;

3. имају најмање 10 запослених (почев од 1. јануара 
2012. године);

4. остварила раст прихода од продаје у 2010. години од 
најмање 30% у односу на 2008. годину; 

5. нису пословала са губитком најмање у 2008., 2009. и 
2010. години.

Висина средстава:
•	 од 100.000,00 динара до 1.500.000,00 динара за прву 

групу активности
•	 од 100.000,00 динара до 800.000,00 за другу групу 

активности 

Услови субвенционисања: Право на коришћење 
бесповратних средстава имају правна лица која испу-
њавају следеће услове:
1. да су категорисана као мала и средња предузећа;
2. да су, у складу са овим позивом, класификована 

као мала и средња предузећа која имају тенденцију 
брзог раста – газеле;

3. да су регистровани у Агенцији за привредне регистре;
4. да су у већинском домаћем приватном власништву, 

регистрована на територији Републике Србије;
5. да над њима није покренут стечајни поступак или 

поступак ликвидације;
6. да су измирили обавезе по основу пореза и допри-

носа;
7. да им у року од две године пре подношења 

пријаве није изречена правноснажна мера забране 
обављања делатности;

8. да су поднели попуњен пријавни формулар;
9. да за исте активности нису користили подстицајна 

средства која потичу из буџета Републике Србије, 
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буџета локалне самоуправе или донаторских орга-
низација; 

10. да нису у тешкоћама, а према дефиницији датој у 
Програму Мера о распореду и коришћењу средстава 
за програмирање регионалног развоја и подршке 
малим и средњим предузећима и предузетништву у 
2012. години.

Привредни субјекти могу поднети само један захтев за 
доделу бесповратних средстава и то само за једну од 
понуђених активности.

Ограничења: Средства се не могу користити за: подршку 
правним лицима која обављају делатности трговине 
на велико и мало; заостале обавезе по основу такси 
и пореза; зајмове и рате за отплату кредита; трошкове 
гаранција, полисе осигурања, камате, трошкове 
банкарског пословања, курсне разлике; царинске и 
административне трошкове; куповину и изнајмљивање 
опреме и средстава за рад; трошкове ангажовања 
физичких лица и трошкове запослених у предузећу; 
трошкове израде веб презентација. 

Потребна документација: 
1. правилно попуњен пријавни формулар - Образац 

број 1;
2. потписана писана изјава о прихватању услова за 

доделу средстава - Образац број 2;
3. потписана писана изјава реализатора активности - 

Образац број 3;
4. потписана писана изјава о броју запослених - 

Образац број 4;
5. потписана писана изјава о власничкој структури - 

Образац број 5;
6. понуда или предуговор са реализатором активности, 

оверена и потписана од стране понуђача која као 
обавезан део мора садржати референтну листу и CV 
главног консултанта;

7. годишњи финансијски извештај за 2010. годину 
(биланс стања, биланс успеха и статистички анекс) 
оверени од стране књиговође и законског заступника 
привредног субјекта;

8. оригинал (или оверена копија) потврде надлежне 
филијале Пореске управе да је подносилац захтева 
измирио све обавезе по основу пореза и доприноса 
закључно са датумом објављивања јавног позива;
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9. оригинал (или оверена копија) потврде надлежног 
органа да привредном субјекту у последње две 
године није изречена правоснажна мера забране 
обављања делатности.

Пријава: На основу расписаног јавног позива у првом 
кварталу године. 

Где конкурисати и контакт:
•	 Регионална агенција за развој Источне Србије 

„RARIS“, д.о.о. Зајечар; Трг Ослобођења 1, Зајечар; 
Тел: 019/426-376; 426-377; e-mail: office@raris.org; 
www.raris.org

•	 Регионални центар за друштвено економски развој – 
Банат, д.о.о. Зрењанин; Чарнојевићева 1, Зрењанин; 
Тел: 023/510-567; 561-064; e-mail: office@rcrbanat.rs; 
www.rcrbanat.rs

•	 Центар за развој Јабланичког и Пчињског округа 
д.о.о., Лесковац; Влајкова 199, Лесковац; Тел: 
016/233-440; e-mail: info@centarzarazvoj.org; www.
centarzarazvoj.org

•	 Регионална агенција за просторни и економски 
развој Рашког и Моравичког округа, Краљево д.о.о.; 
Цара Душана 49, Краљево; Тел: 036/397-777; e-mail: 
office@kv-rda.org; www.kv-rda.org 

•	 Обласна развојна асоцијација „ЈУГ“ д.о.о. Ниш; 
Обреновићева 17/1, Ниш; Тел: 018/515-447; 522-659; 
e-mail: info@ora-jug.rs; www.ora-jug.rs

•	 Регионална развојна агенција – Златибор д.о.о. 
Ужице; Петра Ћеловића бб, Ужице; Тел: 031/523-065; 
510-098; e-mail: office@rrazlatibor.co.rs; www.rrazlati-
bor.co.rs

•	 Регионална развојна агенција Бачка; Булевар 
Михајла Пупина 20/II, Нови Сад; Тел/факс: 021/557-
781; e-mail: office@rda-backa.rs; www.rda-backa.rs

•	 Регионална развојна агенција Срем, Главна бр.172, 
Рума; Teл: 022/470-910; e-mail: info@rrasrem.rs; www.
rrasrem.rs

Пријаве се могу предати и у Националној агенцији за 
регионални развој, Канцеларија у Београду, Трг Николе 
Пашића 5/VI, 11 000 Београд, тел: 011/20 60 847 и 011/20 
60 854.

www.merr.gov.rs 
www.narr.gov.rs
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МЕРА ПОДРШКЕ МАЛИМ И СРЕДЊИМ ПРЕДУЗЕЋИМА, 
ПРЕДУЗЕТНИЦИМА И ЗАДРУГАМА ЗА ЈАЧАЊЕ 
ИНОВАТИВНОСТИ

Опис програма: Циљ Мере јесте подршка развоју културе 
инвестирања малих и средњих предузећа, предузетника 
и задруга у иновативност ради повећања конкурентности, 
кроз учешће у суфинансирању оправданих трошкова за 
следеће активности:
•	 развој новог производа или услуге (у техничком и 

технолошком смислу);
•	 значајно побољшање постојећег производа или 

услуге 
•	 израда нових колекција у модној индустрији 
•	 израда индустријског дизајна/редизајна производа 
•	 израда нове амбалаже производа 
•	 маркетинг планирање развоја производа/услуге 

(анализа тржишта, анализа конкуренције и гране, 
истраживање производа, истраживање продаје и 
др.) 

•	 побољшање постојећег и увођење новог процеса 
производње 

•	 откуп права на домаћи патент/мали патент и 
патентну документацију 

Укупнo расположива средства за реализацију ове Мере 
износе 50.000.000,00 динара.

Меру подршке малим и средњим предузећима, 
предузетницима и задругама за јачање иновативности 
спроводи Министарство економије и регионалног развоја 
у сарадњи са Националном агенцијом за регионални 
развој и мрежом акредитованих регионалних развојних 
агенција. 

Коме је намењен: Привредним субјектима 
регистрованим у Агенцији за привредне регистре и то 
малим и средњим предузећима, предузетницима који 
воде двојно књиговодство и задругама. 

Висина средстава: од 100.000,00 динара до 1.500.000,00 
динара. 

Услови субвенционисања: Право на коришћење бес-
повратних средстава имају привредни субјекти која 
испуњавају следеће услове:
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1. да су поднели попуњен пријавни формулар 
2. да над њима није покренут стечајни поступак или 

поступак ликвидације 
3. да су измирили обавезе по основу пореза и 

доприноса
4. да су у већинском домаћем приватном власништву 

(не односи се на задруге)
5. да су регистровани у Агенцији за привредне регистре
6. да нису у тешкоћама 
7.  да им у року од две године пре подношења пријаве 

није изречена правоснажна мера забране обављања 
делатности

8. да су основани најкасније у 2008. години
9. да су у периоду од 01. јануара 2012. године до дана 

подношења захтева имали најмање два запослена 
на неодређено време

10. да за исте активности нису користили подстицајна 
средства која потичу из буџета Републике Србије, 
буџета локалне самоуправе или донаторских 
организација

Привредни субјекти могу поднети само један захтев за 
доделу бесповратних средстава и то само за једну од 
понуђених активности.

Ограничења: Средства се не могу користити за: заостале 
обавезе по основу такси и пореза; зајмове и рате за 
отплату кредита; трошкове гаранција, полисе осигурања, 
камате, трошкове банкарског пословања, курсне разлике; 
царинске и административне трошкове;  куповину 
опреме; трошкове ангажовања физичких лица и трошкове 
запослених у предузећу; трошкове организације обука, 
тренинга и других видова едукације.  

Потребна документација: 
1. правилно попуњен пријавни формулар - Образац 

број 1 
2. потписана писана изјава о прихватању услова за 

доделу средстава - Образац број 2 
3. потписана писана изјава реализатора активности 

-Образац број 3 осим када је реч о патенту;
4. потписана писана изјава о броју запослених - 

Образац број  4;
5. потписана писана изјава о власничкој структури - 

Образац брoj 5 (задруге не достављају);
6. понуда или предуговор са научно-истраживачком 
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организацијом, факултетом, лабораторијом или 
консултантском кућом који као обавезан прилог мора 
имати референтну листу и CV главног консултанта;

7. годишњи финансијски извештај за 2010. годину 
(биланс стања, биланс успеха и статистички анекс) 
оверени од стране књиговође и законског заступника 
привредног субјекта;

8. оригинал потврда надлежне филијале Пореске 
управе да је подносилац захтева измирио све 
обавезе по основу пореза и доприноса закључно са 
датумом објављивања јавног позива;

9. оригинал потврда надлежног органа да привредном 
субјекту у последње две године није изречена 
правоснажна мера забране обављања делатности;

10. 10) изузетно када је реч о патенту, додатна 
документација коју треба приложити уместо тачке 
6. је: купопродајни предуговор и патентна исправа 
или патентно решење или патентни спис и доказ о 
одржавању патентног права.

Пријава: На основу расписаног јавног позива у првом 
кварталу године. 

Где конкурисати и контакт:
•	 Регионална агенција за развој Источне Србије 

„RARIS“, д.о.о. Зајечар; Трг Ослобођења 1, Зајечар; 
Тел: 019/426-376; 426-377; e-mail: office@raris.org; 
www.raris.org

•	 Регионални центар за друштвено економски развој – 
Банат, д.о.о. Зрењанин; Чарнојевићева 1, Зрењанин; 
Тел: 023/510-567; 561-064; e-mail: office@rcrbanat.rs; 
www.rcrbanat.rs

•	 Центар за развој Јабланичког и Пчињског округа 
д.о.о., Лесковац; Влајкова 199, Лесковац; Тел: 
016/233-440; e-mail: info@centarzarazvoj.org; www.
centarzarazvoj.org

•	 Регионална агенција за просторни и економски 
развој Рашког и Моравичког округа, Краљево д.о.о.; 
Цара Душана 49, Краљево; Тел: 036/397-777; e-mail: 
office@kv-rda.org; www.kv-rda.org 

•	 Обласна развојна асоцијација „ЈУГ“ д.о.о. Ниш; 
Обреновићева 17/1, Ниш; Тел: 018/515-447; 522-659; 
e-mail: info@ora-jug.rs; www.ora-jug.rs

•	 Регионална развојна агенција – Златибор д.о.о. 
Ужице; Петра Ћеловића бб, Ужице; Тел: 031/523-065; 
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510-098; e-mail: office@rrazlatibor.co.rs; www.rrazlati-
bor.co.rs

•	 Регионална развојна агенција Бачка; Булевар 
Михајла Пупина 20/II, Нови Сад; Тел/факс: 021/557-
781; e-mail: office@rda-backa.rs; www.rda-backa.rs

•	 Регионална развојна агенција Срем, Главна бр.172, 
Рума; Teл: 022/470-910; e-mail: info@rrasrem.rs; www.
rrasrem.rs

Пријаве се могу предати и у Националној агенцији за 
регионални развој, Канцеларија у Београду, Трг Николе 
Пашића 5/VI, 11 000 Београд, тел: 011/20-60-832 и 
011/20-60-829. 

www.merr.gov.rs 
www.narr.gov.rs
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СУВЕНЦИЈЕ ЗА САМОЗАПОШЉАВАЊЕ 

Опис програма: Субвенције за самозапошљавање за 
незапослена лица пријављена на евиденцију Националне 
службе за запошљавање која су завршилa обуку за 
започињање сопственог посла. Субвенције се додељују у 
једнократном износу ради оснивања радње, задруге или 
другог облика предузетништва или оснивања привредног 
друштва, уколико оснивач заснива у њему радни однос.

Коме је намењен: Незапосленим лицима пријављеним 
на евиденцију незапослених Националне службе за 
запошљавање најмање месец дана пре дана подношења 
захтева (време проведено на евиденцији није услов за 
подносиоце захтева особа са инвалидитетом) и која имају 
завршену инструктивну обуку за самозапошљавање  у 
организацији Националне службе или друге одговарајуће 
организације.

Висина субвенције:
• за лица пријављена на евиденцију Националне службе 
за запошљавање 160.000,00 динара
• за особе са инвалидитетом 200.000,00 динара
• за особе ромске националности 160.000,00 динара

Уколико се више незапослених удружи, свако лице 
појединачно подноси захтев за самозапошљавање и 
остваривање права на субвенцију од 160.000,00 динара, 
односно 200.000,00 динара, у случају када су подносиоци 
захтева особе са инвалидитетом.

Процедура: Национална служба врши бодовање 
примљених захтева, при чему се узимају у обзир следећи 
критеријуми: резултат обуке из предузетништва, врста 
делатности, структура лица која се запошљавају тржиште 
(купци, конкуренти и добављачи), потребни ресурси 
(пословни простор и опрема), финансијски показатељи, 
развијеност општине и процена важности поднетог 
захтева са бизнис планом за локално тржиште рада за 
подручје филијале. На основу донете Одлуке о одобравању 
субвенције корисник средстава и НСЗ закључују уговор, 
којим се уређују међусобна права и обавезе. 

Корисник субвенције дужан је да обавља регистровану 
делатност најмање 12 месеци, почев од дана отпочињања 
обављања делатности и да измирује обавезе по основу 
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јавних прихода, од дана отпочињања делатности до 
периода наведеног у уговору. У случају да корисник 
средстава не испуни обавезе утврђене уговором, дужан је 
да врати износ исплаћене субвенције, сразмерно проценту 
реализације уговорне обавезе, увећан за законску затезну 
камату од датума преноса средстава.

Рок за пријаву: Средства се додељују на основу јавног 
позива који је отворен до утрошка расположивих 
средстава издвојених за ову намену.

Где: Национална служба за запошљавање

Контакт: 
Позивни центар НСЗ: 0800 300 301 

www.nsz.gov.rs
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СУБВЕНЦИЈЕ ЗА ОТВАРАЊЕ НОВИХ РАДНИХ МЕСТА

Опис програма: Субвенције за отварање нових радних 
места послодавцима ради запошљавање лица пријавље-
них на евиденцију Националне службе запошљавања. 
Субвенција за отварање нових радних места одобрава се 
на основу јавног позива, у једнократном износу.

Коме је намењен:
• послодавцима који запошљавају до 50 незапослених 
лица пријављених на евиденцију Националне службе 
за запошљавање, изузетно за запошљавање преко 50 
незапослених лица, ради уједначавања регионалног 
развоја, уклањања диспаритета на тржишту рада и већег 
степена запошљавања у оквиру гринфилд и браунфилд 
инвестиција.
• послодавцима који отварају до 19 нових радних места, 
ради запошљавања незапослених особа са инвалидитетом 
пријављених на евиденцију Националне службе за 
запошљавање.

Висина субвенције: зависи од развијености општине у 
којој је седиште послодавца или у којој послодавац има 
регистровану организациону јединицу, као и од броја 
лица која се запошљавају и то:
• 100.000 динара по лицу у првој и другој групи општина
• 200.000 динара по лицу у трећој групи општина
• 300.000 динара по лицу у четвртој групи општина, 
девастираним општинама и подручјима од посебног 
интереса, када се, запошљава до 10 лица
• 400.000 динара по лицу у четвртој групи општина, 
девастираним општинама и подручјима од посебног 
интереса када се запошљава 11 и више лица.

Уколико се на новоотвореним радним местима 
запошљавају особе са инвалидитетом, висина субвенције 
износи:
• 150.000 динара по лицу у првој и другој групи општина
• 250.000 динара по лицу у трећој групи општина
• 400.000 динара по лицу у четвртој групи општина, 
девастираним општинама и подручјима од посебног 
интереса.

Процедура: 
Приликом бодовања захтева са бизнис планом узимају 
се у обзир следећи критеријуми: врста делатности, 
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развијеност општине на чијој територији се обавља 
делатност, број новозапослених у односу на број 
запослених (однос запослених и незапослених за које се 
тражи субвенција највише до 1:5), претходно коришћена 
средства Националне службе, структура лица која се 
запошљавају, дужина обављања делатности послодавца, 
повећање броја запослених код послодавца у претходна 
3 месеца пословања, потребни ресурси (пословни 
простор, опрема и обртна средства), тржиште продаје 
(купци и конкуренти), финансијски показатељи и процена 
важности поднетог захтева са бизнис планом за локално 
тржиште рада за подручје филијале. На основу донете 
Одлуке о одобравању субвенције корисник средстава и 
НСЗ закључују уговор, којим се уређују међусобна права 
и обавезе. 

Послодавац-корисник субвенције дужан је да лица за 
која је остварио субвенцију задржи у радном односу 
на неодређено време, са пуним радним временом, у 
трајању од најмање 24 месеца од дана заснивања радног 
односа, да измирује обавезе по основу доприноса за 
обавезно социјално осигурање у складу са законом и 
да делатност, у периоду реализације уговорне обавезе, 
обавља на територији општине на којој је остварио право 
на субвенцију.

У случају да корисник субвенције не испуни обавезе 
утврђене уговором, дужан је да врати износ исплаћене 
субвенције, сразмерно проценту реализације уговорне 
обавезе, увећане за законску затезну камату од датума 
преноса средстава.

Рок за пријаву: Средства се додељују на основу јавног 
позива који је отворен до утрошка расположивих 
средстава издвојених за ову намену.

Где конкурисати: Национална служба за запошљавање

Контакт: 
Позивни центар НСЗ: 0800 300 301 

www.nsz.gov.rs
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СУБВЕНЦИЈЕ ЗАРАДЕ ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ ОСОБА СА 
ИНВАЛИДИТЕТОМ БЕЗ РАДНОГ ИСКУСТВА

Опис програма: Субвенција зараде за запошљавање 
особа са инвалидитетом у трајању од 12 месеци у висини 
минималне зараде утврђене у складу са прописима 
о раду, која садржи минималну зараду без пореза 
и доприноса  и порез и доприносе који се плаћају из 
зараде.

Коме је намењен: Послодавцима који запошљавају на 
неодређено време особе са инвалидитетом без радног 
искуства са евиденције незапослених лица Националне 
службе за запошљавање.

Услови субвенционисања: Субвенција зараде одобрава 
се послодавцу под условом:
•	 да је захтев поднет у року од 30 дана од дана 

заснивања радног односа на неодређено време са 
особом са инвалидитетом;

•	 да се особа са инвалидитетом запошљава са 
евиденције Националне службе;

•	 да је послодавац измирио обавезе по основу пореза 
и доприноса за обавезно социјално осигурање 
запослених, за последња три месеца који претходе  
месецу у коме је поднет захтев;

•	 да рачун послодавца није у блокади; 
•	 да послодавац није смањивао број запослених 

особа са инвалидитетом најмање три месеца пре 
подношења захтева, изузев редовне флуктуације;

•	 да запошљавање има за последицу повећање броја 
запослених; 

•	 да послодавац није привредни субјект у тешкоћама 

Oбавезе послодаваца: Послодавац је дужан да особе са 
инвалидитетом, за које је остварио субвенцију, задржи 
у радном односу најмање 12 месеци, не смањује укупан 
број запослених особа са инвалидитетом најмање 
12 месеци, осим у случају редовне флуктуације и 
да уз захтев за исплату субвенције доставља доказ 
о исплаћеној заради, са припадајућим порезом и 
доприносима за особу са инвалидитетом, за претходни 
месец. Обрачуната и исплаћена  зарада која садржи 
порез и доприносе који се плаћају из зараде мора 
бити најмање 25% већа у односу на висину остварене 
субвенције зараде.      
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Рок за пријаву: Средства се додељују на основу јавног 
позива који је отворен до утрошка расположивих 
средстава издвојених за ову намену, а најкасније до 
01.12.2012. године.

Где конкурисати: Национална служба за запошљавање

Контакт: 
Позивни центар Националне службе за Запошљавање 
за особе са инвалидитетом: 011 30 36 228

www.nsz.gov.rs
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СТРУЧНА ПРАКСА 

Опис програма: Програм „Стручна пракса“ предвиђа 
оспособљавање незапосленог лица за самостални рад 
у струци код послодаваца из приватног или државног 
сектора без заснивања радног односа, у трајању од надуже 
24 месеца.

Коме је намењен: Предузећима из приватног и јавног 
сектора, којa имају кадровске и друге капацитете за 
стручну праксу лица и код којих је као услов законом 
прописана обавеза обављања приправничког стажа за рад 
на одређеним пословима.

Критеријум:
• лица без радног искуства у струци или лица која немају 
радног искуства у својству приправника, довољног за 
стицање услова за полагање приправничког, односно 
стручног испита.

Висина средстава: 
• новчана помоћ у месечном износу од 10.000,00 до 
14.000,00 динара, у зависности од степена образовања
• обрачун и уплата доприноса за случај повреде на раду и 
професионалне болести
• трошкови полагања стручног испита у висини 
једномесечне новчане помоћи

Послодавац који има до 10 запослених има право да у меру 
укључи максимално 2 незапослена лица, а послодавац 
који има преко 10 запослених има право да у меру укључи 
незапослена лица чији број не може бити већи од 20% 
укупног броја запослених.

Рок за пријаву: Средства се додељују на основу јавног 
позива који је отворен до утрошка расположивих средстава 
издвојених за ову намену.

Где конкурисати: Национална служба за запошљавање

Контакт: 
Позивни центар НСЗ: 0800 300 301 

www.nsz.gov.rs 
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СТИЦАЊЕ ПРАКТИЧНИХ ЗНАЊА 

Опис програма: Програм стицања практичних знања 
подразумева оспособљавање незапослених лица без 
квалификација, за рад на једноставним пословима код 
послодавца. 

Коме је намењен: Послодавцима из приватног и државног 
сектора који запошљавају незапослена лица са евиденције 
Националне службе која немају квалификацију и искуства 
за обављање послова за које се организује стицање 
практичних знања и у протеклих 6 месеци нису била у 
радном односу код тог послодавца.

Висина средстава: Послодавцима који су засновали радни 
однос са лицима за време оспособљавања, Национална 
служба за запошљавање рефундира нето зараду лица 
у месечном износу од 20.000,00 динара и припадајући 
порез и доприносе за обавезно социјало осигурање.

Рок за пријаву: Конкурс је отворен до утрошка распо-
ложивих средстава.

Где конкурисати: Национална служба за запошљавање

Контакт: 
Позивни центар: 0800 300 301 

www.nsz.gov.rs
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ПРОГРАМ ПОДРШКЕ ПОЧЕТНИЦИМА У БИЗНИСУ КОЈИ СУ 
ПОВРАТНИЦИ У СВОЈЕ ГРАДОВЕ

Опис програма: Кроз пакет нефинансијске и финансијске 
помоћи (обука за почетнике у бизнису, бесповратна 
финансијска средства и менторинг), пројекат треба да 
подстакне младе људе да реализујући своју пословну 
идеју покрену самосталан посао и на тај начин остану и 
обезбеде егзистенцију у неразвијеним срединама.

Коме је намењен: Потенцијални  предузетници, до 40 
година живота, који се после завршеног школовања врате 
у своја родна места – неразвијене општине. 

Висина средстава: Од 200.000 динара до 1.000.000 динара, 
у зависности од броја бодова које додели Комисија за 
оцену захтева.

Услови кредитирања/субвенционисања:

Ограничења: Делатности које су изузете:
•	 игре на срећу
•	 трговина робом широке потрошње
•	 куповина путничких возила
•	 позајмице другим лицима

Потребна документација:
•	 попуњен захтев 
•	 извод из Матичне књиге рођених
•	 фотокопију личне карте
•	 пријаву пребивалишта
•	 диплома
•	 опис пословне идеје (бизнис план)
•	 изјава
•	 потврда о неосуђиваности

Рок за пријаву: од 2. априла до 2. маја 2012. године

Где конкурисати:
Национална агенција за регионални развој – Канцеларија 
Београд
Трг Николе Пашића 5/6, 11000 Београд

Контакт:
011/20-60-814 или  20-60-815 или 20-60-847

www.narr.gov.rs
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Листа неразвијених општина:

1) Алексинац
2) Бабушница 
3) Бела Паланка
4) Блаце
5) Бојник
6) Босилеград
7) Брус
8) Бујановац
9) Варварин 
10) Владичин Хан
11) Власотинце
12) Гаџин Хан 
13) Голубац
14) Дољевац
15) Жагубица
16) Житиште 
17) Житорађа
18) Ивањица
19) Књажевац
20) Крупањ
21) Куршумлија
22) Кучево
23) Лебане

24) Љубовија
25) Мали Зворник
26) Мало Црниће 
27) Медвеђа
28) Мерошина
29) Мионица
30) Нова Варош
31) Петровац на Млави
32) Пландиште
33) Прешево
34) Прибој
35) Пријепоље
36) Ражањ
37) Рача
38) Рековац
39) Свилајнац
40) Сврљиг
41) Сјеница
42) Сурдулица
43) Трговиште
44) Тутин
45) Црна Трава
46) Чока
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Пројекат финансира 
Европска унија

ПРОГРАМ ПОДРШКЕ РАЗВОЈУ КОНКУРЕНТНОСТИ МАЛИХ 
И СРЕДЊИХ ПРЕДУЗЕЋА И ПРЕДУЗЕТНИКА

Опис програма: суфинансирање трошкова пројектних 
активности МСПП до 50%, и то за:

I група активности:
	− уређење пословања у складу са захтевима 

међународних стандарда пословања (имплементација 
стандарда, сертификација, ресертификација) и 
обележавање производа „CE“ знаком;

	− едукацију менаџмента и запослених кроз 
специјализоване обуке;

	− нови дизајн производа и амбалаже;
	− електронска презентација предузећа;

II група активности:
	− побољшање постојећих и развој нових технолошких 

процеса;
	− побољшање постојећих и развој нових производа/

услуга;
	− тестирање нових производа и
	− израда и имплементација специјализованог софтвера.

Коме је намењен: малим и средњим предузећима и 
предузетницима који воде двојно књиговодство и која 
послују најмање две године 

Висина средстава: 
За I групу активности: од 50.000,00 до 300.000,00 динара
За II групу активности: од 50.000,00 до 500.000,00 динара

Услови субвенционисања: Право на доделу бесповратних 
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 регистрована на територији Републике Србије;
•	 да су основани најкасније  у мају, 2010. године;
•	 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

Ограничења: Средства се не могу користити за програме 
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који се реализују у војној и дуванској индустрији, трговини, 
примарној пољопривреди, финансијском сектору, 
организацији игара на срећу и лутрија.

Потребна документација:
•	 Попуњена и оверена пријава;
•	 Уверење надлежне пореске управе да је подносилац 

захтева измирио све пореске обавезе, до датума 
објављивања јавног позива;

•	 Биланс стања, биланс успеха и статистички анекс за 
2011. годину; 

•	 Понуда пружаоца услуга (консултанта) оверена и 
потписана од стране понуђача, која садржи јасно 
дефинисан обим активности, рок реализације и 
цену услуга, са референцама консултантске куће  и 
биографијом ангажованих консултаната;

•	 Пореска пријава о обрачунатим и плаћеним 
доприносима за обавезно социјално осигурање на 
зараде/накнаде (образац ПП ОД) или Пореска пријава 
о обрачунатом и плаћеном порезу на зараде (образац 
ПО ОПЈ) за месец октобар, новембар и децембар 
2011. године;

•	 Потписана  и оверена писана изјава подносиоца 
захтева о сагласности са условима за доделу средстава.

Рок за пријаву: 31. мај 2012. године

Где конкурисати:
•	 Пријаве се подносe лично или препорученом поштом 

Националној агенцији за регионални развој или 
најближој акредитованој регионалној развојној 
агенцији:  

•	 Национална агенција за регионални развој, Трг 
ослобођења бб, Зајечар, 019/445-311 или Трг Николе 
Пашића 5/IV, Београд, 011/2060-829;

•	 Регионална развојна агенција за развој источне 
Србије „RARIS“, Трг ослобођења 1, Зајечар, 019/426-
376, 019/426-377;

•	 Регионални центар за друштвено економски развој 
„БАНАТ, Чарнојевићева 1, Зрењанин, 023/510-567, 
023/561-064;

•	 Центар за развој Јабланичког и Пчињског округа, 
Влајкова 199, Лесковац, 016/233-440;

•	 Регионална агенција за просторни и економски 
развој Рашког и Моравичког округа, Цара Душана 49, 
Краљево, 036/397-777;
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•	 Обласна развојна асоцијација „Југ“, Обреновићева 
17/1, Ниш, 018/515-447; 018/522-659; 

•	 Регионална развојна агенција „Златибор“, Петра 
Ћеловића бб, Ужице; 031/523-065; 031/510-098;

•	 Регионална развојна агенција Бачка, Булевар Михајла 
Пупина 20/2, Нови Сад, 021/557-781;

•	 Регионална развојна агенција Срем, Главна 172, Рума, 
022/470-910.

•	 Регионална развојна агенција Санџака - SEDA, 7. јули 
бб, Нови Пазар; 020/332-700.

Контакт:
За детаљније информације можете се обратити 
Националној агенцији за регионални развој на телефоне: 
019/445-311; 019/445-364; 011/2060-847; 011/2060-854 
или 011/2060-855.

www.narr.gov.rs
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ПРОГРАМ РАНОГ РАЗВОЈА

Опис програма: Програм раног развоја (MINI GRANTS Pro-
gram) је намењен приватним микро и малим предузећима у 
раним фазама развоја, која поседују технолошку иновацију 
и имају потенцијал за стварање нове интелектуалне 
својине, као и јасну тржишну потребу. Циљ Програма раног 
развоја је подстицање стварања иновативних компанија 
заснованих на знању, кроз приватне start-up или spin-
off компаније, тако што ће обезбедити финансирање 
тржишно орјентисаних иновативиних технологија и услуга 
са високим потенцијалом комерцијализације.

Ко може да конкурише: Микро и мале приватне 
компаније, регистроване у Србији у последње две године, 
са већинским српским власништвом.

Висина средстава: до 80.000,00 евра (до 85% од укупно 
одобреног буџета пројекта)

Услови за конкурисање:
• Подносилац Пријаве је правно лице основано у складу 
са Законом о привредним друштвима („Службени гласник 
Републике Србије“, број 125/2004), регистровано у 
Агенцији за привредне регистре Републике Србије (АПР), и 
које се налази у Србији;
• Подносилац Пријаве је микро или мала компанија из 
приватног сектора (дефиниција Европске уније за мала и 
средња предузећа);
• Подносилац Пријаве је основан пре не више од две (2) 
године, у време подношења пријаве;
• Већинско власништво компаније је српско (у власништву 
грађана Србије).

Поред услова подобности, потребно је да компанија 
поседује технолошку иновацију са потенцијалом за 
стварање нове интелектуалне својине и тржишним 
потенцијалом, као и да приложи доказ о суфинансирању 
пројекта (минимум 15% од укупно одбреног буџета 
пројекта).

Ограничења:
Компаније које испуњавају било који од следећих 
критеријума нису подобне за пријаву за Програм раног 
развоја:
• Компанија је прикупила 500.000,00 евра или више из 
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различитих извора финансирања (капитал, задуживање 
или грант), јавних или приватних;
• Компанија је у већинском власништву (више од 50%) 
матичног друштва које је:
1. Прикупило/примило 500.000,00 евра или више, укупног 
финансирања (капитал, задуживање, грант или њихова 
комбинација), из јавних или приватних извора, или
2. Остварило приходе, или је део групе која је остварила 
приходе веће од 2.500.000,00 евра у току претходних 
година.
• Компанија је финансирана кроз Програм раног развоја за 
исту активност у протекле две године.

Конкурсна процедура:
Током припремања пријаве узети у обзир:
• Могућа је само једна пријава/подношење по компанији;
• Све информације и документа морају бити написана и 
поднета на енглеском језику, са изузетком који се односи 
на званична документа о компанији, која се издају само на 
српском језику;
• Само ће пријаве поднете путем портала за пријављивање 
Фонда за иновациону делатност бити узете у обзир;
• Документа која је потребно доставити у штампаном 
облику морају бити послата поштом пре истека рока за 
подношење пријаве. 

Потребна документација је детаљно описана у Приручнику 
за Програм раног развоја.

Рок за пријаву: Финансирају се пројекти у трајању до 12 
месеци. Конкурс је континуирано отворен, а на веб-сајту 
Фонда за иновациону делатност налазе се информације 
о циклусу који је у току и крајњем року за подношење  
документације.

Где конкурисати: Фонд за иновациону делатност

Контакт: minigrants@inovacionifond.rs

www.inovacionifond.rs
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ПРОГРАМ ПОДРШКЕ РАЗВОЈУ ИНОВАТИВНИХ КЛАСТЕРА

Опис програма: суфинансирање трошкова пројектних 
активности МСПП до 50 процената, и то:  

За новоосноване иновативне кластере – у почетној фази 
рада:
1. оперативни трошкови рада канцеларије кластера 

(трошкови рада запослених у кластеру и трошкови 
закупа простора и режијски трошкови рада 
канцеларије)

2. активности повезивања чланица (интерно повезивање 
чланица, екстерно повезивање или привлачење нових 
чланова)

3. организација програма усавршавања, 
специјализованих обука, радионица за упознавање са 
техничким прописима који се примењују на тржишту 
ЕУ релевантним за област пословања кластера; 

4. организација семинара и конференција којима 
се подстиче размена знања, повезивање чланова 
кластера и промоција кластера.

За постојеће иновативне кластере – у развојној фази рада:
1. развој заједничких услуга кластера;
2. израда студија изводљивости и друге пројектно 

техничке документације за заједничке 
инфраструктурне пројекте; 

3. израда и/или реализација заједничких иновативних 
пројеката који се односе на развој нових или знатно 
побољшаних производа, процеса или услуга;

4. израда и испитивање прототипа и новог дизајна 
производа и амбалаже, увођење и тестирање новог 
процеса производње;

5. заштита интелектуалне својине, откуп права на патент 
и патентну документацију;

6. организација програма усавршавања, 
специјализованих обука, радионица за упознавање са 
техничким прописима који се примењују на тржишту 
ЕУ релевантним за област пословања кластера;

7. организација семинара и конференција којима 
се подстиче размена знања, повезивање чланова 
кластера и промоција кластера.

Иновативни кластери могу поднети само један захтев за 
доделу бесповратних средстава и то само за почетну фазу 
рада или за развојну фазу рада.  У реализацији пројектних 
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активности морају да учествују минимум три члана 
кластера.

Коме је намењен: 
1. новооснованим иновативним кластерима - у почетној 

фази рада, који су регистровани после 01. јуна 2010. 
године

2. постојећим иновативним кластерима - у развојној 
фази рада.

Висина средстава: 
За новоосноване иновативне кластере – у почетној фази 
рада:  од 200.000,00 до 2.000.000,00 динара
За постојеће иновативне кластере - у развојној фази рада: 
од   1.000.000,00 до 6.000.000,00 динара.

Услови субвенционисања: Право на коришћење 
бесповратних средстава имају иновативни кластери, 
односно правнa лица која управљају овим кластерима и 
која су одговорна за управљање пословним простором, 
објектима и активностима иновативних кластера у погледу 
њиховог коришћења и приступа, а који испуњавају следе-
ће услове:
1. да су уписани у Регистар удружења у складу са 

важећим Законом;
2. да имају најмање 12 активних чланова (најмање девет 

привредних друштава и предузетника и три инсти-
туције за подршку: носиоце иновационе делатности 
према Закону о иновационој делатности, образовне 
или друге институције);

3. да имају за чланове минимум 60% малих и средњих 
предузећа и предузетника и бар једну научно-
истраживачку организацију;

4. У случају дa је корисник државне помоћи велики 
привредни субјекат, тај субјекат мора да докаже 
подстицајне ефекте у складу са следећим крите-
ријумима: повећање обима пројекта, проширење 
области деловања, бржа реализација пројекта и 
повећање укупног износа за истраживање, развој и 
иновације.

5. да нису у стечајном поступку или поступку ликвидације;
6. да имају измирене обавезе по основу пореза и 

доприноса;
7. да им за исте активности нису одобрена подстицајна 

средства која потичу из буџета Републике Србије, 
буџета аутономне покрајине и буџета локалне 
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самоуправе за 2012. годину;
8. да су предузећа, чланови кластера, регистрована на 

територији Републике Србије;
9. да су предузећа, учесници на пројекту, у већинском 

домаћем приватном власништву;
10. да предузећа, чланови кластера, нису у тешкоћама 

према дефиницији привредног субјекта у тешкоћама 
из члана 2. став 5. Уредбе о правилима за доделу 
државне помоћи; 

11. да су поднели захтев са потребном документацијом у 
складу са наменом средстава;

Све одобрене активности корисници подстицајних 
средстава морају реализовати до 16. новембра 2012. 
године.

Ограничења: Средства се не могу користити за:
1. заостале обавезе по основу такси и пореза, зајмове и 

рате за отплату кредита;
2. трошкове гаранција, полисе осигурања, камате, 

трошкове банкарског пословања, курсне разлике; 
3. царинске и административне трошкове;
4. трошкове принудне наплате. 

Потребна документација: Захтев је валидан уколико 
предлагач до прописаног рока у јавном позиву поднесе 
попуњене следеће обрасце:
1. Образац I – Образац пријаве са подацима о кластеру;
2. Образац II – Изјава;
3. Образац III -  Подаци о чланицама кластера; 
4. Образац IV – Опис појединачних пројеката;
5. Образац V -  Буџет;
6. Образац VI - Структура финансирања пројеката;
7. Образац VII – Радне биографије лица ангажованих на 

пројектима.

Рок за пријаву: 31. мај 2012. године
Све одобрене активности корисници подстицајних 
средстава морају реализовати до 16. новембра 2012. 
године.

Где конкурисати:
Пријаве се подносe лично или препорученом поштом 
Националној агенцији за регионални развој или 
најближој акредитованој регионалној развојној 
агенцији:  
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•	 Национална агенција за регионални развој, Трг 
ослобођења бб, Зајечар, 019/445-311 или Трг 
Николе Пашића 5/IV, Београд, 011/2060-829;

•	 Регионална развојна агенција за развој источне 
Србије „RARIS“, Трг ослобођења 1, Зајечар, 019/426-
376, 019/426-377;

•	 Регионални центар за друштвено економски развој 
„БАНАТ, Чарнојевићева 1, Зрењанин, 023/510-567, 
023/561-064;

•	 Центар за развој Јабланичког и Пчињског округа, 
Влајкова 199, Лесковац, 016/233-440;

•	 Регионална агенција за просторни и економски 
развој Рашког и Моравичког округа, Цара Душана 
49, Краљево, 036/397-777;

•	 Обласна развојна асоцијација „Југ“, Обреновићева 
17/1, Ниш, 018/515-447; 018/522-659; 

•	 Регионална развојна агенција „Златибор“, Петра 
Ћеловића бб, Ужице; 031/523-065; 031/510-098;

•	 Регионална развојна агенција Бачка, Булевар 
Михајла Пупина 20/2, Нови Сад, 021/557-781;

•	 Регионална развојна агенција Срем, Главна 172, 
Рума, 022/470-910.

•	 Регионална развојна агенција Санџака - SEDA, 7. 
јули бб, Нови Пазар; 020/332-700

Контакт:
За детаљније информације можете се обратити 
Националној агенцији за регионални развој на телефоне: 
019/445-311; 011/2060-829.

www.narr.gov.rs
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ФИНАНСИЈСКА ПОДРШКА ЗА ИНВЕСТИТОРЕ

Опис програма: Финансијска подршка у циљу повећања 
конкурентности привреде Републике Србије кроз прилив 
директних инвестиција које имају повољан утицај на 
отварање нових радних места, трансфер нових знања и 
технологија, равномеран регионални развој Републике 
Србије, као и привлачење инвестиција у туризам.

Коме је намењен: Кроз програм се додељују бесповратна 
средстава за финансирање инвестиционих пројеката у 
производном сектору, сектору туризма и сектору услуга 
које могу бити предмет међународне трговине. Средства 
се не могу користити за финансирање инвестиционих 
пројеката у сектору примарне пољопривредне произ-
водње, угоститељства, трговине и производње синтетичких 
влакана и угља, као ни привредних субјеката у тешкоћама. 
 
Општи услови:
Средства се додељују за:

Гринфилд и браунфилд пројекте у производном сектору, 
сектору услуга које могу бити предмет међународне 
трговине или стратешке пројекте из области туризма, 
бесповратна средства се додељују у износу од 4.000 до 
10.000 евра по сваком раднику запосленом на неодређено 
време у року од три године од дана закључења уговора 
о додели средстава, односно у року од три године од 
дана закључења уговора о додели средстава уколико 
инвестициони пројекти подразумевају закуп пословних 
просторија.
Пројекте од посебног значаја - инвестиције чија вредност 
износи најмање 200 милиона евра и којом се обезбеђује 
отварање најмање 1.000 нових радних места, у периоду 
од највише десет година од дана закључења уговора о 
додели средстава, бесповратна средства се додељују у 
износу до 17% укупне вредности инвестиције.
Велике инвестиционе пројекте - инвестиције чија 
вредност износи најмање 50 милиона евра и којом се 
обезбеђује отварање најмање 300 нових радних места, 
у периоду од највише десет година од дана закључења 
уговора о додели средстава, бесповратна средства се 
додељују у износу до 20% укупне вредности инвестиције.
Средње инвестиционе пројекте - инвестиције чија 
вредност износи најмање 50 милиона евра и којом се 
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обезбеђује отварање најмање 150 нових радних места, 
у периоду од највише десет година од дана закључења 
уговора о додели средстава, бесповратна средства се 
додељују у износу до 10% укупне вредности инвестиције.                                

Критеријуми за оцену пројеката: 
•	 референце инвеститора
•	 удео домаћих добављача
•	 одрживост инвестиције
•	 нове технологије и преносивост знања и вештина 

на домаће добављаче
•	 ефекат инвестиција на људске ресурсе
•	 обим међународног промета
•	 економски ефекти пројекта
•	 ефекти инвестиције на привредни развој општине 

односно града

Исплата средства се врши периодично током трајања 
пројекта у зависности од врсте инвестиција. 

Где конкурисати: 
Агенција за страна улагања и промоцију извоза
Влајковићева 3/В, 11000 Београд
Тел: 011/3398 629, 3398 750, 3398 653
office@siepa.gov.rs 

www.siepa.gov.rs
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БЕСПОВРАТНА СРЕДСТВА ЗА ИЗВОЗНИКЕ

Опис програма: Циљ програма је јачање међународне 
конкурентности српске привреде кроз снажну подршку 
процесу интернационализације и јачању конкурентних 
капацитета домаћих привредних субјеката и пословних 
удружења.

Коме је намењен: Привредним друштвима, задругама, 
предузетницима и пословним удружењима са седиштем 
у Републици Србији
 
Општи услови: 
ПОДСТИЦАЈИ НАМЕЊЕНИ ПОЈЕДИНАЧНИM ПРИВРЕДНИМ 
СУБЈЕКТИМА
Државна помоћ може бити одобрена привредним 
друштвима, задругама и предузетницима са седиштем у 
Републици Србији под условом да: 
1. се баве производњом готових или полуготових 

производа или пружањем услуга у области енергетике, 
грађевинарства, информационих технологија, реци-
клаже и индустријског и текстилног дизајна

2. су позитивно пословали у 2010. или 2011. години
3. су током 2010. или 2011. године остварили минимум 

20% прихода од продаје производа и услуга на 
међународном тржишту или су остварили извоз 
у минималном износу од 50.000 евра у сектору 
производње или 25.000 евра у сектору услуга, осим 
за услуге индустријског и текстилног дизајна где је 
за подношење пријаве услов реализован извозни 
посао било које вредности у години која предходи 
подношењу пријаве (у случају одступања до 10% 
Комисија за преглед пријава и доделу средстава може 
донети одлуку да су испуњени услови за подношење 
пријаве)

4. имају измирене обавезе према држави и запосленима 
у складу са прописима Републике Србије

5. да им у року од две године пре подношења пријаве 
није изречена правоснажна мера забране обављања 
делатности 

На јавни позив се не могу пријавити привредни субјекти у 
тешкоћама,  стечају или поступку ликвидације.

Активности за које могу да се доделе бесповратна 
средства: 
1.  Наступ компанија на иностраним сајмовима - 
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интензитет помоћи може износити максимално 
50% оправданих трошкова, односно максимално 
1.500.000,00 динара по појединачном сајму, без ПДВ.

2.  Отварање представништава на иностраним 
тржиштима - интензитет помоћи по кориснику може 
износити максимално 50% оправданих трошкова, 
односно максимално 2.000.000,00 динара, без ПДВ.

3. Наступ компанија у оквиру организованих привредних 
мисија/посета/Б2Б на иностраним тржиштима 
- интензитет помоћи по посети може износити 
максимално 50% оправданих трошкова, односно 
максимално 300.000,00 динара, без ПДВ. 

4. Интернационализација производа путем јачања 
конкурентности:

  -   истраживање тржишта - максимално 50 % 
оправданих трошкова, односно максимално 
500.000,00 динара, без ПДВ.

 - сертификација производа и сертификација 
система управљања квалитетом - интензитет 
помоћи по кориснику за активности може износити 
максимално 75 % оправданих трошкова, односно 
максимално 1.500.000,00 динара, без ПДВ.

5. Јачање маркетиншких капацитета: дизајн и израда 
промотивног материјала-каталога производа и про-
мотивних брошура о компанији и дизајн веб сајта 
- интензитет помоћи по кориснику може износити 
максимално 50% оправданих трошкова, односно 
максимално 300.000,00 динара. 

ПОДСТИЦАЈИ НАМЕЊЕНИ УДРУЖЕЊИМА ПРИВРЕДНИХ 
ДРУШТАВА ПРИЛИКОМ ЗАЈЕДНИЧКОГ НАСТУПА НА 
МЕЂУНАРОДНИМ ТРЖИШТИМА
Државна помоћ може бити одобрена пословним 
удружењима са седиштем у Републици Србији која су 
регистрована у Агенцији за привредне регистре, а која 
испуњавају следеће услове:
1) чланице пословног удружења се баве производњом 
готових или полуготових производа или пружањем услуга 
у области енергетике, грађевинарства, информационих 
технологија, рециклаже и индустријског и текстилног 
дизајна
2) имају минимално 5 чланица
3) да су чланице у  2010. или 2011. години оствариле 
укупан промет у висини од  минимално 5 милиона евра
4) да су чланице током 2010. или 2011. године оствариле 
минимум 20% прихода од продаје производа и услуга на 
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међународном тржишту. 
5) да чланице запошљавају минимално 100 запослених 
6) да су све чланице измириле обавезе према држави и 
запосленима у складу са прописима Републике Србије.

На јавни позив се не могу јавити пословна удружења у 
чијем саставу су привредни субјекти  у тешкоћама, стечају 
или поступку ликвидације.

Активности за које могу да се доделе бесповратна 
средства:
1. Заједнички наступ на иностраним сајмовима - 
интензитет помоћи по сајму може износити максимално 
50% трошкова заједничког наступа, односно максимално  
4.500.000,00 динара, без ПДВ.
2. Учешће у организованим привредним мисијама/
посетама/Б2Б на међународним тржиштима - интензитет 
помоћи по посети може износити максимално 50% 
укупних трошкова, односно максимално 1.000.000,00 
динара, без ПДВ.
3. Отварање представништава на иностраним тржиштима 
- интензитет помоћи по удружењу може износити 
максимално 50% оправданих трошкова, односно 
максимално 20.000.000,00 динара, без пореза на додату 
вредност.
4. Интернационализација производа путем јачања 
конкурентности: истраживање тржишта - интензитет 
помоћи по кориснику може износити максимално 50% 
оправданих трошкова, односно максимално 500.000,00 
динара, без ПДВ.
5. Јачање маркетиншких капацитетa: дизајн и израда про-
мотивног материјала-каталога производа и промотивних 
брошура о пословном удружењу и дизајн веб сајта 
- интензитет помоћи по кориснику може износити 
максимално 50% оправданих трошкова, односно 
максимално 500.000,00 динара. 

Где конкурисати: 
Агенцији за страна улагања и промоцију извоза 
Влајковићева 3/V, 11000 Београд
Тел: 011/3398-550
Факс: 011/3398-814
office@siepa.gov.rs 

www.siepa.gov.rs
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ПОДСТИЦАЊЕ КВАЛИТЕТА ТУРИСТИЧКЕ ПОНУДЕ ЗА 2012. 
ГОДИНУ

Опис програма: Кредитна средства се користе за 
финансирање пројеката унапређења квалитета турис-
тичке понуде, што обухвата: 
- изградњу, уређење и реконструкцију хотелских и других 
смештајних капацитета, ресторана и објеката спортско 
рекреативног и забавног садржаја; 
- рестаурацију руралних објеката и њихово претварање у 
туристичке капацитете угоститељске понуде; 
- набавку, реконструкцију и адаптацију пловних и 
плутајућих објеката, као и превозних и рекреативних 
средстава намењених посетиоцима и туристима; 
- унапређење маркетинга домаће туристичке понуде; 
- дизајн, припрему производње и производњу сувенира. 

Кредитна средства се реализују преко Фонда за развој 
Републике Србије.

Коме је намењен: Малим и средњим привредним 
друштвима регистрованим за обављање делатности у 
области туризма, предузетницима који су регистровани 
за обављање делатности у области туризма и 
пољопривредним газдинствима која су уписана у 
регистар пољопривредних газдинстава 

Висина средстава: Минимални износ одобрених 
кредитних средстава за пољопривредна газдинства и 
предузетнике је 500.000,00 динара, а за мала и средња 
привредна друштва је 2.000.000,00 динара.

Учешће кредитних средстава у финансирању пројекта 
не може бити веће од 50% укупне вредности пројекта. 
Кредитна средства се могу користити за финансирање 
основних средстава, као и трајних обртних средстава до 
износа 20% вредности основних средстава.

Укупна средства за ове намене за 2012. годину износе 
100.000.000,00 динара. 

Услови кредитирања
Каматна стопа: 1% на годишњем нивоу, уз валутну 
клаузулу
Рок отплате: 60 месеци по истеку одложеног рока који 
траје 12 месеци и рачуна се од дана првог повлачења 
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средстава
Отплата кредита: тромесечни ануитет
Инструменти обезбеђења враћања кредита су: 
сопствена соло меница и хипотека на непокретности 
у приватној својини, у односу 1:1 на укупну вредност 
одобрених средстава, или сопствена меница са авалом 
пословне банке, или гаранција пословне банке.

Конкурсна документација: 
1. Потврда о извршеној регистрацији ПИБ-а за 

привредно друштво и предузетника;
2. Списак лица овлашћених за потписивање са 

овереном копијом обрасца ОП;
3. Решење о упису привредног друштва и предузетника 

у Регистар привредних субјеката код Агенције 
за привредне регистре, односно Решење о 
упису пољопривредног газдинства у Регистар 
пољопривредних газдинстава; 

4. Уговор са пословном банком о отварању и вођењу 
текућег рачуна;

5. Потврду банке о промету на текућим рачунима за 
претходну годину и за текући период ове године, за 
привредно друштво и предузетника;

6. Инвестициони програм урађен по методологији 
Фонда за развој Републике Србије, не старији од 
шест месеци (www.fondzarazvoj.gov.rs);

7. Одлуку надлежног органа о усвајању инвестиционог 
програма;

8. Доказ о власништву на земљишту/објекту у који се 
улаже, односно доказ о праву закупа. Уколико је 
непокретност у закупу, неопходно је да закуп траје 
минимално 6 месеци након доспећа последњег 
ануитета, односно минимално 6 година и 6 месеци;

9. Идејни пројекат;
10. Предмер и предрачун радова урађен од стране 

овлашћеног лица или привредног друштва 
регистрованог за ту врсту делатности, са наведеном 
адресом објекта и врстом радова који ће се изводити 
на конкретном објекту;

11. Уговоре или понуде за извођење радова са при-
ложеном спецификацијом радова, као и профактуре 
испоручилаца опреме;

12. Регистроване финансијске извештаје (завршне 
рачуне) за претходне две године за привредно 
друштво и предузетника; бруто биланс за текућу 
годину закључно са месецом који претходи месецу 
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подношења захтева;
13. Доказе о постојању реалних инструмената обез-

беђења уредног враћања кредита: - уколико се нуди 
хипотека на непокретности, доказе о власништву над 
истим (оригинал копије плана из катастра, извод из 
земљишних књига са власничким и теретним листом 
или извод из листа непокретности, не старији од 30 
дана или тапија са поседовним листом и потврдом 
суда да на имовини нема терета); - писмо о намерама 
пословне банке да изда банкарску гаранцију;

14. Процену тржишне вредности непокретности, не 
старију од 6 месеци, урађену од стране овлашћеног 
судског вештака са списка судских вештака чије су 
процене прихватљиве за Фонд за развој Републике 
Србије (www.fondzarazvoj.gov.rs), уколико се као 
инструмент обезбеђења враћања кредита нуди 
хипотека на непокретности;

15. Потврду МУП-а, односно надлежног суда да у 
претходне две године нису правоснажно кажњавани 
за прекршај или привредни преступ, за привредно 
друштво и предузетника;

16. Потврду о измиреним пореским обавезама, издату 
од стране Пореске управе, не старију од 30 дана.

Рок за пријаву: 1. септембар 2012. године

Где конкурисати: Захтев са траженом документацијом 
се доставља Министарству економије и регионалног 
развоја, Сектор за туризам, Булевар краља Александра 
15, Београд, са назнаком „Кредити за развој туризма“, 
искључиво путем поште или писарнице Министарства.

Контакт: +381 11 2855-271

www.turizam.merr.gov.rs
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КРАТКОРОЧНИ КРЕДИТИ

Опис програма: Краткорочни кредити за финансирање 
припреме робе за извоз на основу закључених извозних 
уговора

Коме је намењен:  Предузећима која су извозно орјентисана
 
Критеријуми кредитирања:
• Закључен уговор о спољнотрговинском послу са ино-
купцем
• Остварен извоз од минимум 300.000 евра на годишњем 
нивоу
• Остварен позитиван нето резултат пословања у претходној 
години
• Учешће робе домаћег порекла минимум 51% у вредности 
робе која је предмет извоза и финансирања
• Позитивна оцена бонитета зајмотражиоца
• Позитивна оцена рентабилности извозног пројекта
• Позитивна оцена квалитета – сигурности средстава 
обезбеђења

Висина средстава: од 30.000,00 до 2.000.000,00 евра у 
динарској противвредности
Рок отплате: до 6 месеци, изузетно до 1 године
Каматна стопа: 
• 3 % годишње, за вредност извоза преко 10 милиона евра
• 4 % годишње, за вредност извоза од 5 до 10 милиона евра
• 5 % годишње, за вредност извоза до 5 милиона евра
Провизија за обраду захтева: 0,7% од укупног износа 
одобреног кредита

Инструмент обезбеђења, у зависности од оцене бонитета 
извозника: 
•	 менице извозника
•	 јемства бонитетних предузећа, јемства власника
•	 хипотеке првог реда на непокретностима
•	 залоге на опреми, залоге на роби
•	 гаранције банака
•	 авалиране менице банака

Процедура одобравања кредита:
1. Извозник подноси захтев за одобрење кредита уз 

попуњен пријавни формулар и доставља неоходну 
документацију.

2. Стручна служба Агенције анализира бонитет и извозни 
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посао, обилази извозника и на основу релевантних 
информација припрема предлог за Извршни одбор.

3. Извршни одбор АОФИ доноси одлуку о одобрењу или 
одбијању предметног кредитног аранжмана на предлог 
Стручне службе, и о условима по којима је кредит 
одобрен.

4. По одлуци Извршног одбора потписује се уговор, 
успостављају се средства обезбеђења успешне отплате 
кредита, а затим следи пуштање кредита у течај.

Где конкурисати: Агенција за осигурање и финансирање 
извоза 

Контакт:
Седиште: Николе Пашића 30, 31000 Ужице, тел: +381 111 521 
677, office@aofi.rs, jovana.daskalovic@aofi.rs

Филијала: Булeвар Зорана Ђинђића 121, 11070 Нови Београд, 
тел: +381 11 22 05 750, 011/220 57 71, факс: 011/311 02 14, jo-
vana.daskalovic@aofi.rs, office@aofi.rs

www.aofi.rs
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ИЗДАВАЊЕ ГАРАНЦИЈА

Опис програма: Издавање чинидбених гаранција, као што 
су лицитационе гаранције, гаранције за добро извршење 
посла, гаранције за повраћај аванса, ретенционе гаранције и 
гаранције за одржавање.

Коме је намењен: Предузећима која су извозно оријентисана

Критеријуми за издавање гаранција: 
- закључен уговор о спољнотрговинском послу;
- остварен извоз у вредности од најмање 300.000,00 евра у 
претходној години; 
- остварен позитиван нето резултат пословања  у претходној 
години;
- позитивна оцена бонитета подносиоца захтева;
- позитивна процена референци и искуства извозника у 
реализацији сличних пројеката; 
- позитивна процена рентабилности извозног пројекта за 
који се тражи издавање гаранције;
- позитивна оцена квалитета - сигурности средстава 
обезбеђења.  

Процедура за издавање гаранција:
1. Извозник подноси захтев за издавање гаранције и 
доставља неопходну документацију;
2. Стручна служба анализира бонитет и извозни посао;
3. Извршни одбор АОФИ доноси одлуку на предлог стручне 
службе;
4. По одлуци Извршног одбора издаје се гаранција.
Провизија: За издавање гаранцијa, контрагаранција и других 
облика јемстава по извозним пословима и инвестицијама у 
иностранству, за обраду захтева, АОФИ наплаћује провизију 
од од 0,5% до 1% - једнократно, као и 0,25% до 0,50% 
квартално - унапред, на износ за који се гарантује или јемчи.

Где конкурисати: Агенција за осигурање и финансирање 
извоза 

Контакт:
Седиште: Николе Пашића 30, 31000 Ужице, тел: +381 111 521 
677, office@aofi.rs, jovana.daskalovic@aofi.rs
Филијала: Булeвар Зорана Ђинђића 121, 11070 Нови Београд, 
тел: +381 11 22 05 750, 011/220 57 71, факс: 011/311 02 14, 
office@aofi.rs, jovana.daskalovic@aofi.rs 

www.aofi.rs
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ОСИГУРАЊЕ НАПЛАТЕ ПОТРАЖИВАЊА

Опис програма: Осигурањем наплате фактура за 
испоручену робу или извршене усуге са одложеним роком 
плаћања до 180 дана

Коме је намењен: Предузећа која су извозно орјентисана
 
Осигурани ризици: 
• инсолвентност дужника (банкротство, стечај) 
• продужена доцња (случај када страни купац не измирује 
своју обавезу, чак ни по истеку рока плаћања)

Процедура осигурања:
• Заинтересовани извозник подноси испуњен захтев за 
осигурање потраживања у иностранству.
• АОФИ, након обраде захтева, даје прелиминарну понуду 
за осигурање потраживања, која обухвата премијску стопу 
и стопу самопридржаја.
• Извозник подноси захтев за одобрење лимита покрића 
осигурања за све купце у иностранству.
• АОФИ прибавља бонитете купаца и по добијеним 
информацијама и анализи одобрава лимите покрића 
осигурања за сваког купца.
• Извозник и АОФИ потписују уговор о осигурању.

Накнаде за коришћење услуге:
• наручивање бонитетних извештаја за купце 

- за стандардну поруџбину 55 евра, за експрес поруџбину 
75 евра за извештаје из следећих држава: Аустрија, 
Бугарска, Хрватска, Немачка, Грчка, Мађарска, Ирска, 
Летонија, Литванија, Македонија, Црна Гора, Пољска, 
Румунија, Словенија, Шпанија, Енглеска
- за стандардну поруџбину 75 евра, за експрес поруџбину 
110 евра за извештаје из следећих држава: Алжир, 
Белорусија, Белгија, БИХ, Канада, Чешка, Данска, Финска, 
Француска, Иран, Италија, Либија, Молдавија, Холандија, 
Португал, Русија, Сан Марино, Србија, Словачка, 
Швајцарска, Турска, Украјина и САД
- за стандардну поруџбину 100 евра, за експрес поруџбину 
135 евра за извештаје из следећих држава: Албанија, 
Кипар, Израел, Норвешка, Шведска
- за извештаје из држава које нису обухваћене утврђује се 
цена за сваки појединачан случај

• премијска стопа, која је детерминисана за сваког купца 
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посебно у зависности од степена ризика

Где конкурисати: Агенција за осигурање и финансирање 
извоза 

Контакт:
Седиште: Николе Пашића 30, 31000 Ужице, тел: +381 31 
521 677, osiguranje@aofi.rs  office@aofi.rs

Филијала: Булевар Зорана Ђинђића 121, 11070 Нови 
Београд, тел: +381 11 22 05 750, 011/220 57 83, факс: 
011/311 02 14, 311 11 47  osiguranje@aofi.rs  office@aofi.rs

www.aofi.rs    
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ФАКТОРИНГ

Опис програма: Факторинг је пакет услуга који обухвата 
минимум две од следећих функција: финансирање, 
вођење евиденције о потраживањима (sales ledger), 
преузимање ризика наплате и наплата потраживања (col-
lection). Факторинг као облик финансирања функционише 
на бази уступања потраживања за фактурисану и 
испоручену робу.

Коме је намењен: Предузећа која имају добре програме 
и квалитетне купце, али не и довољно обртног капитала 
да финансирају дуге рокове наплате, нити довољну 
финансијску снагу за задуживање на финансијском 
тржишту под повољним условима.
 
Процедура:
1. Продавац - извозник испоручује робу ино купцу на 
основу закљученог купопродајног уговора.
2. Извозник истовремено подноси Агенцији за осигурање 
и финансирање извоза (АОФИ) документацију којом 
потврђује постојање потраживања које жели да уступи и 
прода.
3. АОФИ извознику уплаћује аванс у висини до 90% од 
номиналне вредности уступљених потраживања, умањен 
за провизију за факторинг. На износ аванса се обрачунава 
камата за стваран број дана колико је извозник користио 
средства.
4. По доспећу потраживања ино купац плаћа примљену 
робу уплатом на рачун Агенције. 
5. АОФИ исплаћује извознику преостали износ вредности 
уступљеног потраживања.

Надокнаде за коришћење услуге факторинг:
1. наручивање бонитета извештаја за купце:
- за стандардну поруџбину 55 евра, за експрес поруџбину 
75 евра за извештаје из следећих држава: Аустрија, 
Бугарска, Хрватска, Немачка, Грчка, Мађарска, Ирска, 
Летонија, Литванија, Македонија, Црна Гора, Пољска, 
Румунија, Словенија, Шпанија, Енглеска
- за стандардну поруџбину 75 евра, за експрес поруџбину 
110 евра за извештаје из следећих држава: Алжир, 
Белорусија, Белгија, БИХ, Канада, Чешка, Данска, Финска, 
Француска, Иран, Италија, Либија, Молдавија, Холандија, 
Португал, Русија, Сан Марино, Србија, Словачка, 
Швајцарска, Турска, Украјина и САД
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- за стандардну поруџбину 100 евра, за експрес поруџбину 
135 евра за извештаје из следећих држава: Албанија, 
Кипар, Израел, Норвешка, Шведска
- за извештаје из држава које нису обухваћене утврђује се 
цена за сваки појединачан случај

2. провизија фактора – од 0,25% до 1%

3. каматна стопа – од 6% до 8% на годишњем нивоу

Где конкурисати: Агенција за осигурање и финансирање 
извоза

Контакт:
Седиште: Николе Пашића 30, 31000 Ужице, тел: +381 111 
521 677, faktoring@aofi.rs, office@aofi.rs 

Филијала: Булeвар Зорана Ђинђића 121, 11070 Нови 
Београд, тел: +381 11 22 05 750, факс: 011/311 02 14, 312 
07 28 faktoring@aofi.rs,office@aofi.rs

www.aofi.rs
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КРЕДИТИРАЊЕ СТАРИХ УМЕТНИЧКИХ ЗАНАТА У 2012. 
ГОДИНИ

Опис програма: Кредити се одобравају за изградњу/
доградњу/ реконструкцију/адаптацију/санацију пословног 
простора/производних и индустријских објеката, куповину 
нове или половне опреме/алата од привредног субјекта, или 
за набавку трајних обртних средстава.
Укупна расположива средства за овај програм су 
100.000.000,00 динара.
Коме је намењено: Привредним субјектима регистрованим 
у Агенцији за привредне регистре, који у претходне две 
године нису пословали са губитком и за које је Министарство 
економије и регионалног развоја издало посебан сертификат.
Ограничења: Средства по овом Програму се не могу 
користити за:
производњу и продају оружја и војне опреме; организовање 
игара на срећу, лутрија и сличних делатности за производњу 
и промет било ког производа или активности, које се према 
домаћим прописима или међународним конвенцијама и 
споразумима, сматрају забрањеним.
Висина средстава: од 500.000,00 динара  до 2.000.000,00 
динара,
Услови кредитирање
Рок отплате кредита: 
- до 5 година, у оквиру којег је период почека (grace period) од 
12 месеци - за инвестициона улагања
- до 2 године уз 9 месеци почека (grace period)- за финансирање 
трајних обртних средстава
Каматна стопа: 1% на годишњем нивоу, уз примену валутне 
клаузуле
Отплата кредита: тромесечна 
Инструменти обезбеђења уредног враћања кредита:
	− хипотека првог реда на непокретностима: у односу на 

тржишну вредност хипотековане непокретности, зависно 
од врсте те непокретности, висина одобреног кредита 
може износити:

1. до 80% тржишне вредности стамбеног простора (станови 
и породичне куће);

2. до 70% тржишне вредности пословних зграда и пословног 
простора (канцеларије, управне зграде, угоститељски и 
трговачки објекти, хладњаче, бензинске пумпе и сл.);

3. до 50% тржишне вредности производних и индустријских 
објеката, (хала, магацина, млинова, силоса, гаража, 
помоћних објеката и сл.);
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4. до 70% тржишне вредности грађевинског земљишта; 
	− залога на производној опреми у односу на чију тржишну 

вредност висина одобреног кредита може износити:
1. до 70% тржишне вредности нове опреме;
2. до 50% тржишне вредности опреме старије од две 

године; 
	− меница и менично овлашћење јемца/приступиоца дугу 

(уколико постоји јемство/ приступање дугу другог прив-
редног субјекта); 

	− личне менице потписане од стране два кредитно 
способна жиранта (у сталном радном односу) и 
административна забрана потписана и печатирана од 
старне жиранта и овлашћеног лица послодавца жиранта, 
за кредите од 500.000,00 динара;

	− меница и менично овлашћење дужника.
Реализација средстава:
- Одобрена средства се за финансирање грађевинских 
радова уплаћују подносиоцу захтева на основу достављених 
ситуација.
- Уколико се кредитом финансира набавка опреме/алата или 
трајних обртних средстава, средства се уплаћују на рачун 
подносиоца захтева. Испоручилац опреме - привредни 
субјекат не може бити повезано лице са оснивачем и 
директором привредног субјекта, у смислу чланова уже 
породице (његов потомак, брачни друг, родитељ, брат/
сестра).
- За изградњу/доградњу/реконструкцију/санацију/адап-
тацију објекта потребно је доставити Решење/грађевинску 
дозволу којим се одобрава извођење планираних радова, 
пре закључења Уговора о кредиту.
Потребна документација:
- Захтев - попуњен образац
- Инвестициони програм у складу са садржајем инвестиционог 
програма, не страрији од 6 месеци, са Одлуком надлежног 
органа о усвајању инвестиционог програма, уколико се 
подноси захтев за инвестициони кредит или 
- План и програм улагања у ТОС (трајна обртна средства), у 
складу са Садржајем програма за ТОС, не старији од 6 месеци, 
са Одлуком надлежног органа о усвајању програма улагања у 
ТОС, уколико се подноси захтев за ТОС
Статусна документација:
- Извод или решење о упису привредног друштва у Регистар 
привредних субјеката код Агенције за привредне регистре
- Решење о утврђивању пореског идентификационог броја-
ПИБ
- Акт о оснивању и/или Статут
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- Обавештење о разврставању привредног друштва
- ОД образац оверен од стране Пореске управе, за последњи 
обрачунати месец
- Потврда о измиреним пореским обавезама, издата од 
стране Пореске управе, не старија од 30 дана
- Изјава о повезаним лицима, на приложеном обрасцу
Финансијска документација:
- Финансијски извештај за претходне две године - биланс 
стања, биланс успеха, напомене уз финансијски извештај 
(оверене копије). У зависности од система вођења 
књиговодства предузетничке радње доставити: биланс 
стања, биланс успеха и статистички анекс или биланс успеха и 
пореску пријаву или решења о паушалном опорезивању ( за 
претходне две године)
- Уколико је од последњег годишњег извештаја прошло 
више од 3 месеца, интерни биланс успеха и/или стања за 
2012. годину закључно са месецом који претходи месецу 
подношења захтева
- Оригинал потврде банака о промету по текућим рачунима за 
претходну и текућу годину, посебно по годинама
- Доказ о уплати накнаде за од 1.200,00 динара за правна 
лица, а 500,00 динара за предузетнике за коришћење услуга 
Kредитног бироа
- Сагласност за прибављање извештаја од Кредитног бироа, 
на приложеном обрасцу 
Документација за планирана улагања:
- За изградњу/доградњу/реконструкцију објекта:
• доказ о власништву (праву својине) на земљишту/објекту 
или доказ о праву закупа на земљишту у јавној својини, за 
земљиште на ком ће се градити објекат. Уколико је земљиште 
у власништву више лица, потребна је оверена сагласност свих 
лица.
• грађевинска дозвола или локацијска дозвола,
• предмер, предрачун и понуде за извођење радова
- За адаптацију/санацију објекта:
• доказ о власништву (праву својине) или доказ о праву закупа 
на непокретности која се адаптира и доказ о власништву на 
објекту који је предмет закупа. Уколико је непокретност у 
закупу, неопходно је да закуп траје минимално 6 месеци 
након доспећа последњег ануитета, да је у Уговору о закупу 
дата сагласност за адаптацију/санацију објекта и регулисани 
међусобни односи између уговорних страна и да је право 
закупа уписано у надлежни регистар непокретности,
• решење којим се одобрава извођење радова - адаптације/
санације објекта,
• предмер, предрачун и понуде за извођење радова.
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- За куповину пословног простора/производних и индус-
тријских објеката:
•доказ о власништву објекта, не старији од 30 дана
• предуговор о купопродаји непокретности оверен од стране 
надлежног суда
- За куповину опреме:
• нове опреме: Оригинал понуде или профактуре 

испоручилаца опреме, не старије од 30 дана
• половне опреме: понуде/профактуре/уговор о купопродаји 
половне опреме не старије од 30 дана, са назначеним тачним 
називом опреме, немане, марке, типа, године производње, 
начина плаћања, рока важења понуде/уговора и рок испоруке 
опреме. Обавезно се прилаже процена тржишне вредности 
опреме урађена од стране судског вештака са списка вештака 
чије су процене прихватљиве за Фонд (списак судских вештака 
објављен је на сајту Фонда), у складу са садржајем процене 
тржишне вредности опреме.
• доказ о основу коришћења пословног простора, у коме је 
планирано обављање делатности, односно смештај опреме 
која се купује средствима кредита.

Потребна документација за инструмент обезбеђења зависи 
од изабраног инструмента обезбеђења.

Рок за конкурисање: док се не потроше средства за ову 
намену

Где конкурисати:
Ниш, 18000 Ниш, Булевар Немањића 14 
Филијала Београд, 11000 Београд, Кнез Михаилова 14

Контакти:
Жељка Савић zeljka.savic@fondzarazvoj.rs 
Светлана Донић svetlana.donic@fondzarazvoj.rs 
Соња Бабић sonja.babic@fondzarazvoj.rs 
Сандра Лукић sandra.lukic@fondzarazvoj.rs 
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КРЕДИТНА ПОДРШКА ЗА ПОЧЕТНИКЕ 

Опис програма: Кредити се одобравају за изградњу/
доградњу/ реконструкцију/адаптацију/санацију/куповину 
пословног простора/ производних и индустријских 
објеката или за куповину нове опреме од овлашћеног 
дистрибутера или произвођача опреме.
Укупна расположива средства за ову кредитну линију су 
700.000.000,00 динара. 

Коме је намењено: Привредним субјектима на подручју 
Републике Србије, регистрованим у Агенцији за привредне 
регистре од 01.01.2011. године и касније.

Услови за конкурисање: 
- Подносилац захтева за кредит може бити само лице које 
никада раније није било власник привредног друштва, 
односно предузетник, у смислу да је био обвезник пореза 
на добит, односно на приходе од самосталне делатности
- Подносилац захтева за кредит може бити само лице 
против кога се не води истражни и/или кривични поступак 
и које није било правоснажно осуђивано за кривична дела
- До 55 година старости
- Лица која су у трeнутку подношења захтева за добијање 
кредита запослена у јавним предузећима и државним 
институцијама не могу бити корисници ових средстава

Ограничења: Средства по овом Програму се не могу 
користити за:
- кредитирање трговине;
- куповину половне опреме;
- куповину путничких возила;
- позајмице другим лицима;
- производњу и продају оружја и војне опреме;
- организовање игара на срећу, лутрија и сличних 
делатности;
- за производњу и промет било ког производа или 
активности, које се према домаћим прописима или 
међународним конвенцијама и споразумима, сматрају 
забрањеним.

Висина средстава: Од 500.000,00 до 4.000.000,00 динара 
за правна лица и у износу од 500.000,00 до 1.500.000,00 
динара за предузетнике.

Услови кредитирања
Рок отплате кредита: до 5 година, у оквиру којег је период 
почека (grace period) од 12 месеци 
Каматна стопа: 3% на годишњем нивоу уз примену валутне 
клаузуле
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Отплата кредита: тромесечна отплата кредита

Инструменти обезбеђења уредног враћања кредита:
1. бланко сопствене менице корисника кредита, са 
клаузулом „без протеста“ и меничним овлашћењем и
2. хипотека првог реда на непокретностима, и то:
а) на објектима и грађевинском земљишту, чија тржишна 
вредност обезбеђује повраћај кредита увећаног за 
припадајућу камату или 
б) на пољопривредном и шумском земљишту, чија 
тржишна вредност обезбеђује повраћај кредита увећаног 
за припадајућу камату до максималног износа кредита од 
РСД 500.000,00 динара
3. уговорно јемство (или приступање дугу) привредног 
субјекта или физичког лица, са одговарајућим ин-
струментима обезбеђења јемца, односно приступиоца 
дуга, за кредите у износу до 2.500.000,00 динара за 
правно лице, односно у износу до 1.500.000,00 динара за 
предузетнике. Уколико је корисник кредита правно лице, 
јемац може бити само правно лице, а уколико је корисник 
кредита предузетник, јемац може бити предузетник или 
правно лице или физичко лице (за кредите у износу до 
500.000,00 динара).

Реализација средстава:
- Одобрена средства се, на основу Уговора о асигнацији, 
уплаћују директно на рачун испоручиоца опреме, односно 
извођача грађевинских радова.
- За изградњу/доградњу/реконструкцију/санацију/адапта-
цију објекта потребно је доставити Решење/грађевинску 
дозволу којим се одобрава извођење планираних радова, 
пре закључења Уговора о кредиту.
- Подносилац захтева може предвидети набавку трајних 
обртних средстава. У структури одобреног кредита учешће 
трајних обртних средстава може бити до 20%, а износ се 
уплаћује директно на рачун подносиоца захтева кредита.

Потребна документација:
- Захтев- попуњен образац
- Пословни план - попуњен образац

Статусна документација:
- Извод или решење о упису предузетника у Регистар 
привредних субјеката код Агенције за привредне регистре
- Решење о утврђивању пореског идентификационог 
броја-ПИБ (уколико исти није назначен у решењу АПР-а)
- ОП образац
- Фотокопија личне карте свих оснивача
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Потврде:
- Потврда МУП-а да оснивачи привредног субјекта нису 
правоснажно осуђивани за кривична дела
- Потврда надлежног суда да се против оснивача 
привредног субјекта не води кривични или истражни 
поступак

Изјаве подносиоца захтева на приложеном обрасцу:
- Да није био власник привредног друштва, односно 
предузетник, у смислу да је био обвезник пореза на добит, 
односно пореза на приходе од самосталне делатности;
- Да у тренутку подношења захтева за добијање кредита 
није запослено у јавним предузећима и државним 
институцијама.

Документација за планирана улагања:
- За грађевинске радове:
• Предмер и предрачун радова/идејни пројекат потписан 
од стране овлашћеног лица (одговорног пројектанта), као 
и понуде овлашћеног извођача радова
• Доказ о власништву објекта/локације и/или Уговор 
о дугорочном закупу уписан у надлежни регистар 
непокретности. Уколико је непокретност у закупу, 
неопходно је да закуп траје минимално 6 месеци након 
доспећа последњег ануитета, да је у Уговору о закупу дата 
сагласност за извођење грађевинских радова на објекту и 
регулисани међусобни односи између уговорних страна

- За куповину пословног простора/производних и 
индустријских објеката:
• Доказ о власништву објекта не старији од 30 дана
• Предуговор о купопродаји непокретности оверен од 
стране надлежног суда

- За куповину опреме:
• Понуде/профактуре не старије од 30 дана, које издаје 
произвођач или овлашћени дистрибутер предметне 
опреме, на којој мора бити назначен тачан назив опреме, 
намена, марка, тип, година производње, начин  плаћања, 
рок важења понуде и рок испоруке опреме. Профактура 
мора да садржи назив добављача, адресу, матични 
број, ПИБ, бр.текућег рачуна.Уз профактуру обавезно се 
прилаже проспект/каталог са фотографијама опреме. 
Уколико је продавац ослобођен плаћања ПДВ-а, мора 
бити приложена потврда од стране Пореске управе.
• Доказ да је добављач опреме овлашћени дистрибутер 
или произвођач опреме,
• Доказ о основу коришћења пословног простора, у коме 
је планирано обављање делатности, односно смештај 
опреме која се купује средствима кредита.
Испоручилац опреме не може бити повезано лице са 
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оснивачем и директором привредног субјекта, у смислу 
чланова уже породице (његов потомак, брачни друг, 
родитељ, брат/сестра).
Опрема која је наведена у профактури и програму, као и 
добављач не може се мењати након подношења захтева. 
Уколико је цена опреме из достављене профактуре већа од 
износа одобреног кредита, корисник кредита је у обавези 
да пре пуштања средстава кредита достави доказ да је на 
рачун испоручиоца опреме уплатио износ разлике у цени.

Потребна документација за инструмент обезбеђења 
зависи од изабраног инструмента обезбеђења. 

Рок за конкурисање: од 5. марта 2012. све док се не 
потроше средства за ову намену.

Где конкурисати: Ниш, 18000 Ниш, Булевар Немањића 14 
Филијала Београд, 11000 Београд, Кнез Михаилова 14

Контакти:

Жељка Савић zeljka.savic@fondzarazvoj.rs 
Светлана Донић svetlana.donic@fondzarazvoj.rs 
Соња Бабић sonja.babic@fondzarazvoj.rs 
Сандра Лукић sandra.lukic@fondzarazvoj.rs 
Зорица Вучићевић zorica.vucicevic@fondzarazvoj.rs 
Слободан Јанковић slobodan.jankovic@fondzarazvoj.rs 
Олга Радовановић olga.radovanovic@fondzarazvoj.rs 
Радмила Плећаш radmila.plecas@fondzarazvoj.rs 
Весна Вучетић Vesna.vucetic@fondzarazvoj.rs 
Владимир Ристић vladimir.ristic@fondzarazvoj.rs 
Ненад Радовановић nenad.radovanovic@fondzarazvoj.rs 

www.fondzarazvoj.gov.rs
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КРЕДИТИ ЗА ПРЕДУЗЕТНИКЕ

Опис програма: Кредити се одобравају за изградњу/
доградњу/ реконструкцију/адаптацију/санацију/куповину 
пословног простора/ производних и индустријских 
објеката или за куповину нове опреме од овлашћеног 
дистрибутера или произвођача опреме.

Коме је намењено: Предузетницима регистрованим у 
Агенцији за привредне регистре, који у претходне две 
године нису пословали са губитком.

Ограничења: Средства по овом Програму се не могу 
користити за:
-  производњу и продају оружја и војне опреме
-  организовање игара на срећу, лутрија и сличних 
делатности
- за производњу и промет било којим производом или 
активностима које се према домаћим прописима или 
међународним конвенцијама и споразумима сматрају 
забрањеним

Висина средстава: Од 500.000,00 до 5.000.000,00 динара 
Фонд прихвата као предрачунску вредност улагања 
само нова улагања. Под новим улагањима која се могу 
кредитирати сматрају се и она улагања која су реализована 
до шест месеци пре датума подношења захтева за кредит. 
Корисник кредита је обавезан да достави адекватан доказ 
о висини и периоду таквих улагања.

Услови кредитирање
Рок отплате кредита: До  4 године и одложеним роком 
отплате до једне године.
Каматна стопа: 2% на годишњем нивоу, уколико је 
средство обезбеђења кредита гаранција/авалирана 
меница пословне банке, а у осталим случајевима 3,5% на 
годишњем нивоу, уз примену валутне клаузуле.
Отплата кредита: Тромесечна отплата кредита

Инструменти обезбеђења уредног враћања кредита:
- гаранција или авалиране менице пословне банке; или
- меница и менично овлашћење дужника
- меница и менично овлашћење јемца/приступиоца 
дугу (уколико постоји јемство/приступање дугу другог 
привредног субјекта)
- меница и менично овлашћење оснивача/акционара 
дужника
- хипотека првог реда на непокретностима-у односу на чију 
тржишну вредност висина одобреног кредита, зависно од 
врсте хипотековане непокретности, може износити:
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1) до 80% тржишне вредности стамбеног простора 
(станови и породичне куће);
2) до 70% тржишне вредности пословних зграда и 
пословног простора (канцеларије, управне зграде, 
угоститељски и трговачки објекти, хладњаче, бензинске 
пумпе и сл.);
3) до 50% тржишне вредности производних и индустријских 
објеката, хала, магацина, млинова, силоса, гаража, 
помоћних објеката и сл;
4) до 70% тржишне вредности грађевинског земљишта;
- залога на поизводној опреми у односу на чију тржишну 
вредност висина одобреног кредита може износити до 
70% тржишне вредности нове опреме и до 50% тржишне 
вредности опреме старије од две године
- залога на акцијама привредног друштва, које се 
континуирано котирају на Београдској берзи у односу на 
чију тржишну вредност висина одобреног кредита може 
износити до 40% тржишне вредности, с тим да номинална 
вредност акција које се залажу мора бити једнака или 
већа од износа потраживања Фонда; 
- залога на обвезницама старе девизне штедње у односу 
на чију тржишну вредност висина одобреног кредита 
може износити до 90% тржишне вредности обвезница у 
моменту залагања;
- цесија потраживања државних институција и привредних 
друштава, уколико износ потраживања покрива целокупан 
износ потраживања Фонда.

Реализација средстава:
- Одобрена средства се, на основу Уговора о асигнацији, 
уплаћују директно на рачун испоручиоца опреме, односно 
извођача грађевинских радова.
- За изградњу/доградњу/реконструкцију/санацију/
адаптацију објекта потребно је доставити Решење/
грађевинску дозволу којим се одобрава извођење 
планираних радова, пре закључења Уговора о кредиту.
- Подносилац захтева може предвидети набавку трајних 
обртних средстава. У структури одобреног кредита учешће 
трајних обртних средстава може бити до 20%, а износ се 
уплаћује директно на рачун подносиоца захтева кредита.

Потребна документација:
- Захтев - попуњен образац
- Пословни план – попуњен образац

Статусна документација:
- Извод или решење о упису предузетника у Регистар 
привредних субјеката код Агенције за привредне регистре
- Решење о утврђивању пореског идентификационог 
броја-ПИБ
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- Потврда о измиреним пореским обавезама, издата од 
стране Пореске управе, не старија од 30 дана
- Фотокопија личне карте оснивача

Финансијска документација:
- У зависности од система вођења књиговодства 
предузетничке радње доставити: биланс стања, биланс 
успеха и статистички анекс или биланс успеха и пореску 
пријаву или решења о паушалном опорезивању (за 
претходне две године)
- Уколико је од последњег годишњег извештаја прошло 
више од 3 месеца, интерни биланс успеха и/или стања за 
2012.годину закључно са месецом који претходи месецу 
подношења захтева
- Оригинал потврде банака о промету по текућим рачунима 
за претходну и текућу годину, посебно по годинама
- Доказ о уплати накнаде за коришћење услуга Kредитног 
бироа у износу 500,00 динара
- Сагласност корисника за прибављање извештаја од 
Кредитног бироа, на приложеном обрасцу

Документација за планирана улагања:
- За изградњу/доградњу/реконструкцију објекта:
• доказ о власништву (праву својине) на земљишту/објекту 
или доказ о праву закупа на земљишту у јавној својини, 
за земљиште на ком ће се градити објекат. Уколико је 
земљиште у власништву више лица, потребна је оверена 
сагласност свих лица.
• грађевинска дозвола или локацијска дозвола,
• предмер, предрачун и понуде за извођење радова.

- За адаптацију/санацију објекта:
• доказ о власништву (праву својине) или доказ о праву 
закупа на непокретности која се адаптира и доказ о 
власништву на објекту који је предмет закупа. Уколико 
је непокретност у закупу, неопходно је да закуп траје 
минимално 6 месеци након доспећа последњег ануитета, 
да је у Уговору о закупу дата сагласност за адаптацију/
санацију објекта и регулисани међусобни односи између 
уговорних страна и да је право закупа уписано у надлежни 
регистар непокретности.
• решење којим се одобрава извођење радова - 
адаптације/санације објекта
• предмер, предрачун и понуде за извођење радова.

Оригинал понуде или профактуре испоручилаца опреме, 
не старије од 30 дана.

Потребна документација за инструмент обезбеђења 
зависи од изабраног инструмента обезбеђења. 
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Рок за конкурисање: све док се не потроше средства за 
ову намену

Где конкурисати: Ниш, 18000 Ниш, Булевар Немањића 14 
Филијала Београд, 11000 Београд, Кнез Михаилова 14

Контакти:

Жељка Савић zeljka.savic@fondzarazvoj.rs 
Светлана Донић svetlana.donic@fondzarazvoj.rs 
Соња Бабић sonja.babic@fondzarazvoj.rs 
Сандра Лукић sandra.lukic@fondzarazvoj.rs 
Зорица Вучићевић zorica.vucicevic@fondzarazvoj.rs 
Слободан Јанковић slobodan.jankovic@fondzarazvoj.rs 
Олга Радовановић olga.radovanovic@fondzarazvoj.rs 
Радмила Плећаш radmila.plecas@fondzarazvoj.rs 
Весна Вучетић Vesna.vucetic@fondzarazvoj.rs 
Владимир Ристић vladimir.ristic@fondzarazvoj.rs 
Ненад Радовановић nenad.radovanovic@fondzarazvoj.rs 

www.fondzarazvoj.gov.rs
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КРЕДИТИРАЊЕ ЖЕНСКОГ ПРЕДУЗЕТНИШТВА 

Опис програма: Кредити се одобравају за изградњу/доград-
њу/ реконструкцију/адаптацију/санацију/куповину пословног 
простора/ производних и индустријских објеката или за 
куповину нове или половне опреме. Ова кредитна линија је 
намењена за подстицај и развој женског предузетништва и 
кредити ће се одобравати искључиво привредним субјектима 
где су оснивачи жене које и управљају својим бизнисом. Код 
привредних друштава неопходно је да оснивач са минимум 
51% удела, и директор друштва буде жена.
Укупна расположива средства за ову кредитну линију су 
200.000.000,00 динара. 
Коме је намењено: Привредним субјектима регистрованим у 
Агенцији за привредне регистре, који у претходне две године 
нису пословали са губитком.
Услови за конкурисање: 
- Привредни субјекти где су оснивачи жене које и управљају 
својим бизнисом. Код привредних друштава неопходно је да 
оснивач са минимум 51% удела, и директор друштва буде 
жена.
Ограничења: Средства по овом Програму се не могу користити 
за:
- Производњу и продају оружја и војне опреме;
- Организовање игара на срећу, лутрија и сличних делатности;
- За производњу и промет било ког производа или активности, 
које се према домаћим прописима или међународним 
конвенцијама и споразумима, сматрају забрањеним.
Фонд прихвата као предрачунску вредност улагања само нова 
улагања. Под новим улагањима, која се могу кредитирати 
сматрају се и она улагања која су реализована до шест месеци 
пре датума подношења захтева за кредит, а корисник кредита 
је обавезан да достави адекватан доказ о висини и периоду 
таквих улагања.
Обавеза је корисника кредита да у периоду коришћења 
кредита не смањује број запослених радника.
Висина средстава: од 500.000,00 до 5.000.000,00 динара 
Услови кредитирање
Рок отплате кредита: до 5 година, у оквиру којег је период 
почека (grace period) од 12 месеци 
Каматна стопа: 2% на годишњем нивоу уколико је средство 
обезбеђења гаранција/авалирана меница пословне банке, 
а у осталим случајевима 3% на годишњем нивоу, уз примену 
валутне клаузуле
Отплата кредита: тромесечна отплата кредита
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Инструменти обезбеђења уредног враћања кредита:
- гаранција или авалиране менице пословне банке; 
- меница и менично овлашћење дужника; 
- меница и менично овлашћење јемца/приступиоца дугу 
(уколико постоји јемство/приступање дугу другог привредног 
субјекта); 
- меница и менично овлашћење оснивача/акционара 
дужника; 
- хипотека првог реда на непокретностима; у односу на 
тржишну вредност хипотековане непокретности, зависно 
од врсте те непокретности, висина одобреног кредита може 
износити:
1) до 80% тржишне вредности стамбеног простора (станови и 
породичне куће);
2) до 70% тржишне вредности пословних зграда и пословног 
простора (канцеларије, управне зграде, угоститељски и 
трговачки објекти, хладњаче, бензинске пумпе и сл.);
3) до 50% тржишне вредности производних и индустријских 
објеката, (хала, магацина, млинова, силоса, гаража, помоћних 
објеката и сл.);
4) до 70% тржишне вредности грађевинског земљишта; 
- залога на производној опреми у односу на чију тржишну 
вредност висина одобреног кредита може износити:
1) до 70% тржишне вредности нове опреме;
2) до 50% тржишне вредности опреме старије од две године; 
- залога на акцијама привредног друштва, којe се континуирано 
котирају на Београдској берзи, у односу на чију тржишну 
вредност висина одобреног кредита може износити до 40% 
тржишне вредности, с тим да номинална вредност акција које 
се залажу мора бити једнака или већа од износа потраживања 
Фонда;
- залога на обвезницама старе девизне штедње у односу на 
чију тржишну вредност висина одобреног кредита може 
износити до 90% тржишне вредности обвезница у моменту 
залагања;
- цесија потраживања државних институција и привредних 
друштава, уколико износ потраживања покрива целокупан 
износ потраживања Фонда.
Потребна документација:
- Захтев - попуњен образац
- Инвестициони програм у складу са садржајем инвестиционог 
програма, не старији од 6 месеци, са Одлуком надлежног 
органа о усвајању инвестиционог програма
Статусна документација:
- Извод или решење о упису привредног друштва у Регистар 
привредних субјеката код Агенције за привредне регистре
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- Решење о утврђивању пореског идентификационог броја-
ПИБ
- Акт о оснивању и/или Статут
- Обавештење о разврставању привредног друштва
- ОД образац оверен од стране Пореске управе, за последњи 
обрачунати месец
- Потврда о измиреним пореским обавезама, издата од стране 
Пореске управе, не старија од 30 дана
- Изјава о повезаним лицима, на приложеном обрасцу
Финансијска документација:
- Финансијски извештај за претходне две године - биланс стања, 
биланс успеха, напомене уз финансијски извештај (оверене 
копије).У зависности од система вођења књиговодства 
предузетничке радње доставити: биланс стања, биланс успеха 
и статистички анекс или биланс успеха и пореску пријаву или 
решења о паушалном опорезивању ( за претходне две године)
- Уколико је од последњег годишњег извештаја прошло 
више од 3 месеца, интерни биланс успеха и/или стања за 
2012.годину закључно са месецом који претходи месецу 
подношења захтева
- Консолидовани финансијски извештај за чланове ширих 
пословних група
- Оригинал потврде банака о промету по текућим рачунима за 
претходну и текућу годину, посебно по годинама
- Доказ о уплати накнаде за од 1.200,00 динара за правна 
лица, а 500,00 динара за предузетнике за коришћење услуга 
Kредитног бироа
- Сагласност за прибављање извештаја од Кредитног бироа, на 
приложеном обрасцу
Документација за планирана улагања:
- За изградњу/доградњу/реконструкцију објекта:
• доказ о власништву (праву својине) на земљишту/објекту 
или доказ о праву закупа на земљишту у јавној својини, за 
земљиште на ком ће се градити објекат. Уколико је земљиште 
у власништву више лица, потребна је оверена сагласност свих 
лица.
• грађевинска дозвола или локацијска дозвола
• предмер, предрачун и понуде за извођење радова
- За адаптацију/санацију објекта:
• доказ о власништву (праву својине) или доказ о праву закупа 
на непокретности која се адаптира и доказ о власништву 
на објекту који је предмет закупа. Уколико је непокретност 
у закупу, неопходно је да закуп траје минимално 6 месеци 
након доспећа последњег ануитета, да је у Уговору о закупу 
дата сагласност за адаптацију/санацију објекта и регулисани 
међусобни односи између уговорних страна и да је право 
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закупа уписано у надлежни регистар непокретности
• Решење којим се одобрава извођење радова - адаптације/
санације објекта
• предмер, предрачун и понуде за извођење радова
- За куповину пословног простора/производних и 
индустријских објеката:
•доказ о власништву објекта, не старији од 30 дана
•предуговор о купопродаји непокретности оверен од стране 
надлежног суда
- За куповину опреме:
• Нове опреме: Оригинал понуде или профактуре ис-
поручилаца опреме, не старије од 30 дана
• Половне опреме: понуде/профактуре/уговор о купопродаји 
половне опреме не старије од 30 дана, са назначеним тачним 
називом опреме, намане, марке, типа, године производње, 
начина плаћања, рока важења понуде/уговора и рок испоруке 
опреме.Обавезно се прилаже процена тржишне вредности 
опреме урађена од стране судског вештака са списка вештака 
чије су процене прихватљиве за Фонд (списак судских вештака 
објављен је на сајту Фонда), у складу са садржајем процене 
тржишне вредности опреме
• Доказ о основу коришћења пословног простора, у коме је 
планирано обављање делатности, односно смештај опреме 
која се купује средствима кредита
Испоручилац половне опреме не може бити повезано лице 
са оснивачем и директором привредног субјекта, у смислу 
чланова уже породице (његов потомак, брачни друг, родитељ, 
брат/сестра).
Потребна документација за инструмент обезбеђења зависи 
од изабраног инструмента обезбеђења. 
Рок за конкурисање: све док се не потроше средства за ову 
намену
Где конкурисати: Ниш, 18000 Ниш, Булевар Немањића 14 
Филијала Београд, 11000 Београд, Кнез Михаилова 14
Контакти:
Жељка Савић zeljka.savic@fondzarazvoj.rs 
Светлана Донић svetlana.donic@fondzarazvoj.rs 
Соња Бабић sonja.babic@fondzarazvoj.rs 
Сандра Лукић sandra.lukic@fondzarazvoj.rs 
Зорица Вучићевић zorica.vucicevic@fondzarazvoj.rs 
Слободан Јанковић slobodan.jankovic@fondzarazvoj.rs 
Олга Радовановић olga.radovanovic@fondzarazvoj.rs 
Радмила Плећаш radmila.plecas@fondzarazvoj.rs 
Весна Вучетић Vesna.vucetic@fondzarazvoj.rs 
Владимир Ристић vladimir.ristic@fondzarazvoj.rs 
Ненад Радовановић nenad.radovanovic@fondzarazvoj.rs 

    www.fondzarazvoj.gov.rs
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ГАРАНЦИЈЕ ЗА ПРЕДУЗЕТНИКЕ И ПРАВНА ЛИЦА

Опис програма: Фонд издаје гаранције којима као гарант 
преузима на себе неопозиву обавезу да ће на захтев 
корисника гаранције платити утврђен износ кориснику 
гаранције, уколико се испуне услови наведени у гаранцији. 
Фонд издаје плативе гаранције за обезбеђење кредита код 
финансијских институција, покривене 100%. 
Висина средстава: 
- предузетници: од 500.000,00 до 5.000.000,00 динара 
- мала предузећа: од 2.000.000,00 до 100.000.000,00 динара
- средња предузећа: од 2.000.000,00 до 200.000.000,00 
динара
Изузетно уколико Влада одлучи својим актом, да је 
одређеним привредним друштвима која имају посебан 
значај за Републику Србију, потребно одобрити гаранције 
у износима изнад висине наведене у претходном ставу, 
у том случају максималан износ одобрене гаранције је 
1.000.000.000,00 динара.
Услови издавања гаранције
Рок трајања гаранције: до 6 година за инвестиционе кредите 
и до 3 године за трајна обртна средства у оквиру којег је 
период почека (grace period) од 12 месеци 
Накнада за издавање гаранције: 2% од износа гаранције, а 
уколико је гаранција издата као обезбеђење потраживања 
са валутном клаузулом за обрачун провизије примењиваће 
се валутна клаузула. Износ гаранције ће се смањивати 
сразмерно износу отплаћених обавеза од стране нало-
годавца.
Потребна документација:
- Захтев - попуњен образац
- Одлука Банке о одобрењу кредита
- Инвестициони програм према садржају (датум израде 
програма не може бити старији од 6 месеци)
Статусна документација:
- Извод или решење о упису привредног друштва у Регистар 
привредних субјеката код Агенције за привредне регистре
- Решење о утврђивању пореског идентификационог броја-
ПИБ
- Статут или акт о оснивању
- Обавештење о разврставању привредног друштва
- ОД образац оверен од стране Пореске управе, за последњи 
обрачунати месец
-Потврда о измиреним пореским обавезама, издата од 
стране Пореске управе, не старија од 30 дана
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- Изјава о повезаним лицима, на приложеном обрасцу
Финансијска документација:
- Финансијски извештај за 2010. и 2011.годину – биланс стања, 
биланс успеха, статистички анекс (уколико је предузеће 
разврстано као мало). Уколико је предузеће разврстано као 
средње или велико, неопходно је доставити још и извештај 
о токовима готовине, извештај о променама на капиталу, 
напомене уз финансијски извештај као и извештај ревизора 
(за предузећа која имају законску обавезу-мишљење 
ревизора и извештај). Уколико није рађена ревизија потребан 
је писани доказ о томе.
- Уколико је од последњег годишњег извештаја прошло више 
од 3 месеца, интерни биланс стања и успеха за 2012. годину, 
закључно са месецом који претходи месецу подношења 
захтева
- Консолидовани финансијски извештај за чланове ширих 
пословних група
- Оригинал потврде о оствареном промету на текућем рачуну 
код свих банака (динарски и девизни) за 2011. годину и 
период рада у 2012. години, посебно по годинама (потврде 
банака)
- Доказ о уплати накнаде за коришћење услуга Kредитног 
бироа у износу од 1.200,00 динара
- Сагласност корисника за прибављање извештаја од 
Кредитног бироа, на приложеном обрасцу. 
Потребна документација за инструмент обезбеђења зависи 
од изабраног инструмента обезбеђења. 
Рок за конкурисање: све док се не потроше средства за ову 
намену
Где конкурисати:
Ниш, 18000 Ниш, Булевар Немањића 14 
Филијала Београд, 11000 Београд, Кнез Михаилова 14
Контакти:
Жељка Савић zeljka.savic@fondzarazvoj.rs 
Светлана Донић svetlana.donic@fondzarazvoj.rs 
Соња Бабић sonja.babic@fondzarazvoj.rs 
Сандра Лукић sandra.lukic@fondzarazvoj.rs 
Зорица Вучићевић zorica.vucicevic@fondzarazvoj.rs 
Слободан Јанковић slobodan.jankovic@fondzarazvoj.rs 
Олга Радовановић olga.radovanovic@fondzarazvoj.rs 
Радмила Плећаш radmila.plecas@fondzarazvoj.rs 
Весна Вучетић Vesna.vucetic@fondzarazvoj.rs 
Владимир Ристић vladimir.ristic@fondzarazvoj.rs 
Ненад Радовановић nenad.radovanovic@fondzarazvoj.rs 

www.fondzarazvoj.gov.rs



ФОНД ЗА РАЗВОЈ

Пројекат финансира 
Европска унија

КРАТКОРОЧНИ КРЕДИТИ

Опис програма: Краткорочни кредити се одобравају 
привредним субјектима, за повремена обртна средства 
за подстицање конкурентности и ликвидности домаће 
привреде.  
Висина средстава: 
- мала предузећа: од 2.000.000,00 до 100.000.000,00 динара
- средња предузећа: од 2.000.000,00 до 200.000.000,00 динара

Изузетно уколико Влада одлучи својим актом, да је 
одређеним привредним друштвима која имају посебан значај 
за Републику Србију, потребно одобрити кредит у износима 
изнад висине наведене у претходном ставу, у том случају 
максималан износ одобреног кредита је 1.000.000.000,00 
динара.
Услови кредитирања:
Каматна стопа: 3% на годишњем нивоу, уз примену валутне 
клаузуле, по средњем курсу на дан уплате, износ враћеног 
кредита не може бити мањи од номиналног износа 
додељеног кредита
Рок отплате: од 3 до 12 месеци
Инструменти обезбеђења: 
- бланко сопствене менице са авалом пословне банке; или
- гаранција пословне банке; и
- бланко сопствене менице корисника кредита.
Ограничења: Обавеза корисника кредита је да у периоду 
коришћења кредита не смањује број запослених радника.
Потребна документација:
- Захтев – попуњен образац
- Образложење које треба да садржи следеће податке:
· Оснивање, историјат, делатност друштва
· Производни програм, капацитет и остварени физички обим 
производње и услуга
· Техничко-технолошка опремљеност и степен коришћења 
капацитета
· Стање и структура постојећих обртних средстава на дан 
31.12.2011. г.
· Сврха и опис улагања у обртна средства
· План производње или планирани обим услуга (обим 
асортиман и вредност производње или услуга),
· Тржиште продаје и набавке (увоз, извоз)
· Проблеми у пословању, основни правци даљег развоја 
привредног друштва, вредност обртних средстава за 
остварење планираног обима производа и услуга.
Статусна документација:
- Извод или решење о упису привредног друштва у Регистар 
привредних субјеката код Агенције за привредне регистре
- Решење о утврђивању пореског идентификационог броја-
ПИБ
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- Статут или акт о оснивању
- ОД образац оверен од стране Пореске управе, за последњи 
обрачунати месец
- Потврда о измиреним пореским обавезама, издата од 
стране Пореске управе, не старија од 30 дана
Финансијска документација:
- Финансијски извештај за 2010. и 2011. годину – биланс 
стања, биланс успеха, статистички анекс (уколико је предузеће 
разврстано као мало). Уколико је предузеће разврстано као 
средње или велико, неопходно је доставити још и извештај 
о токовима готовине, извештај о променама на капиталу, 
напомене уз финансијски извештај, као и извештај ревизора. 
Уколико није рађена ревизија потребан је писмени доказ о 
томе.
- Уколико је од последњег годишњег извештаја прошло више 
од 3 месеца, интерни биланс стања и успеха за 2012. годину, 
закључно са месецом који претходи месецу подношења 
захтева
- Консолидовани финансијски извештај за чланове ширих 
пословних група
- Оригинал потврде о оствареном промету на текућем рачуну 
код свих банака (динарски и девизни) за 2011. годину и 
период рада у 2012.години, посебно по годинама (потврде 
банака).
- Доказ о уплати накнаде за коришћење услуга Kредитног 
бироа и то 1.200 динара
- Сагласност корисника за прибављање извештаја од 
Кредитног бироа, на приложеном обрасцу

Потребна документација за инструмент обезбеђења зависи 
од изабраног инструмента обезбеђења.

Рок за конкурисање: све док се не потроше средства за ову 
намену
Где конкурисати: Ниш, 18000 Ниш, Булевар Немањића 14 
Филијала Београд, 11000 Београд, Кнез Михаилова 14

Контакти:
Жељка Савић zeljka.savic@fondzarazvoj.rs 
Светлана Донић svetlana.donic@fondzarazvoj.rs 
Соња Бабић sonja.babic@fondzarazvoj.rs 
Сандра Лукић sandra.lukic@fondzarazvoj.rs 
Зорица Вучићевић zorica.vucicevic@fondzarazvoj.rs 
Слободан Јанковић slobodan.jankovic@fondzarazvoj.rs 
Олга Радовановић olga.radovanovic@fondzarazvoj.rs 
Радмила Плећаш radmila.plecas@fondzarazvoj.rs 
Весна Вучетић Vesna.vucetic@fondzarazvoj.rs 
Владимир Ристић vladimir.ristic@fondzarazvoj.rs 
Ненад Радовановић nenad.radovanovic@fondzarazvoj.rs 

www.fondzarazvoj.gov.rs
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КРЕДИТИ ЗА ТРАЈНА ОБРТНА СРЕДСТВА

Коме су намењени: Право на коришћење средстава 
Фонда имају привредни субјекти на подручју Републике 
Србије, који у претходне две године нису пословали са 
губитком, и то:
- привредни субјекти који су у већинском приватном или 
државном власништву, осим јавних предузећа
- привредни субјекти који имају учешће друштвеног 
капитала мање од 40%

Висина средстава: 
- мала предузећа: од 2.000.000,00 дo 100.000.000,00 
динара
- средња предузећа: од 2.000.000,00 до 200.000.000,00 
динара

Изузетно уколико Влада одлучи својим актом, да је 
одређеним привредним друштвима која имају посебан 
значај за Републику Србију, потребно одобрити кредит 
у износима изнад висине наведене у претходном ставу, 
у том случају максималан износ одобреног кредита је 
1.000.000.000,00 динара.

Услови кредитирања:
Каматна стопа: 3% на годишњем нивоу, уколико је 
средство обезбеђења кредита гаранција/авалирана 
меница пословне банке, а у осталим случајевима 4,5% на 
годишњем нивоу, уз примену валутне клаузуле
Рок отплате: до 2 године и одложеним роком отплате до 
9 месеци
Отплата кредита: тромесечна

Инструменти обезбеђења: 
- гаранција или авалиране менице пословне банке или
- меница и менично овлашћење дужника
- меница и менично овлашћење јемца/приступиоца 
дугу (уколико постоји јемство/приступање дугу другог 
привредног субјекта
- меница и менично овлашћење оснивача/акционара 
дужника
- хипотека првог реда на непокретностима-у односу на чију 
тржишну вредност висина одобреног кредита, зависно од 
врсте хипотековане непокретности, може износити:
1) до 80% тржишне вредности стамбеног простора 
(станови и породичне куће);
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2) до 70% тржишне вредности пословних зграда и 
пословног простора (канцелатрије, управне зграде, 
угоститељски и трговачки објекти, хладњаче, бензинске 
пумпе и сл.);
3) до 50% тржишне вредности производних и индустријских 
објеката, хала, магацина, млинова, силоса, гаража, 
помоћних објеката и сл;
4) до 70% тржишне вредности грађевинског земљишта;
- залога на поизводној опреми у односу на чију тржишну 
вредност висина одобреног кредита може износити до 
70% тржишне вредности нове опреме и до 50% тржишне 
вредности опреме старије од две године
- залога на акцијама привредног друштва, које се 
континуирано котирају на Београдској берзи у односу на 
чију тржишну вредност висина одобреног кредита може 
износити до 40% тржишне вредности, с тим да номинална 
вредност акција које се залажу мора бити једнака или 
већа од износа потраживања Фонда; 
- залога на обвезницама старе девизне штедње у односу 
на чију тржишну вредност висина одобреног кредита 
може износити до 90% тржишне вредности обвезница у 
моменту залагања;
- цесија потраживања државних институција и привредних 
друштава, уколико износ потраживања покрива целокупан 
износ потраживања Фонда.

Ограничења:
Средства по овом програму се не могу користити за:
- производњу и продају оружја и војне опреме;
- организовање игара на срећу, лутрија и сличних 
делатности;
- за производњу и промет било којим производом или 
активностима које се према домаћим прописима или 
међународним конвенцијама сматрају забрањеним

Обавеза корисника кредита је да у периоду коришћења 
кредита не смањује број запослених радника.

Потребна документација:
- Захтев- попуњен образац
- План и програм улагања у ТОС – према садржају (датум 
израде програма не може бити старији од 6 месеци)
- Одлука надлежног органа о усвајању програма за ТОС

Статусна документација:
- Извод или решење о упису привредног друштва у 
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Регистар привредних субјеката код Агенције за привредне 
регистре
- Решење о утврђивању пореског идентификационог 
броја-ПИБ
- Статут или акт о оснивању
- Обавештење о разврставању привредног друштва
- ОД образац оверен од стране Пореске управе, за 
последњи обрачунати месец
- Потврда о измиреним пореским обавезама, издата од 
стране Пореске управе, не старија од 30 дана
- Изјава о повезаним лицима, на приложеном обрасцу

Финансијска документација:
- Финансијски извештај за 2010. и 2011.годину – биланс 
стања, биланс успеха, статистички анекс (уколико је 
предузеће разврстано као мало). Уколико је предузеће 
разврстано као средње или велико, неопходно је 
доставити још и извештај о токовима готовине, извештај 
о променама на капиталу, напомене уз финансијски 
извештај као и извештај ревизора (за предузећа која 
имају законску обавезу-мишљење ревизора и извештај). 
Уколико није рађена ревизија потребан је писмени доказ 
о томе. Уколико је од последњег годишњег извештаја 
прошло више од 3 месеца, интерни биланс стања и успеха 
за 2012. годину, закључно са месецом који претходи 
месецу подношења захтева.
- Консолидовани финансијски извештај за чланове ширих 
пословних група
- Оригинал потврде о оствареном промету на текућем 
рачуну код свих банака (динарски и девизни) за 2011. 
годину и период рада у 2012.години, посебно по годинама 
(потврде банака)
-Доказ о уплати накнаде за коришћење услуга Kредитног 
бироа у износу од 1.200,00 динара
- Сагласност корисника за прибављање извештаја од 
Кредитног бироа, на приложеном обрасцу. 

Потребна документација за инструмент обезбеђења 
зависи од изабраног инструмента обезбеђења.

Рок за конкурисање: све док се не потроше средства за 
ову намену
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Где конкурисати: Ниш, 18000 Ниш, Булевар Немањића 14 
Филијала Београд, 11000 Београд, Кнез Михаилова 14

Контакти:

Жељка Савић zeljka.savic@fondzarazvoj.rs 
Светлана Донић svetlana.donic@fondzarazvoj.rs 
Соња Бабић sonja.babic@fondzarazvoj.rs 
Сандра Лукић sandra.lukic@fondzarazvoj.rs 
Зорица Вучићевић zorica.vucicevic@fondzarazvoj.rs 
Слободан Јанковић slobodan.jankovic@fondzarazvoj.rs 
Олга Радовановић olga.radovanovic@fondzarazvoj.rs 
Радмила Плећаш radmila.plecas@fondzarazvoj.rs 
Весна Вучетић Vesna.vucetic@fondzarazvoj.rs 
Владимир Ристић vladimir.ristic@fondzarazvoj.rs 
Ненад Радовановић nenad.radovanovic@fondzarazvoj.rs 

www.fondzarazvoj.gov.rs
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ИНВЕСТИЦИОНИ КРЕДИТИ

Коме су намењени: Право на коришћење средстава Фонда 
имају привредни субјекти на подручју Републике Србије, који 
у претходне две године нису пословали са губитком, и то:
- привредни субјекти који су у већинском приватном или 
државном власништву, осим јавних предузећа;
- привредни субјекти који имају учешће друштвеног капитала 
мање од 40%.

Висина средстава: 
- мала предузећа: од 2.000.000,00 до 100.000.000,00 динара
- средња предузећа: од 2.000.000,00 до 200.000.000,00 
динара
Изузетно уколико Влада одлучи својим актом, да је 
одређеним привредним друштвима која имају посебан 
значај за Републику Србију, потребно одобрити кредит 
у износима изнад висине наведене у претходном ставу, 
у том случају максималан износ одобреног кредита је 
1.000.000.000,00 динара.

Услови кредитирања:
Каматна стопа: 2,8% на годишњем нивоу, уколико је средство 
обезбеђења кредита гаранција/авалирана меница пословне 
банке, а у осталим случајевима 4,5% на годишњем нивоу, уз 
примену валутне клаузуле
Рок отплате: до 5 година и одложеним роком отплате до 
једне године
Отплата кредита: тромесечна
Фонд прихвата као предрачунску вредност улагања 
само нова улагања. Под новим улагањима, која се могу 
кредитирати сматрају се и она улагања која су реализована 
до шест месеци пре датума подношења захтева за кредит. 
Корисник кредита је обавезан да достави адекватан доказ о 
висини и периоду таквих улагања.

Инструменти обезбеђења: 
- гаранција или авалиране менице пословне банке;
- меница и менично овлашћење дужника;
- меница и менично овлашћење јемца/приступиоца дугу 
(уколико постоји јемство/приступање дугу другог привредног 
субјекта);
- меница и менично овлашћење оснивача/акционара дужни-
ка;
- хипотека првог реда на непокретностима - у односу на чију 
тржишну вредност висина одобреног кредита, зависно од 



ФОНД ЗА РАЗВОЈ

Пројекат финансира 
Европска унија

врсте хипотековане непокретности, може износити:
1) до 80% тржишне вредности стамбеног простора (станови 
и породичне куће);
2) до 70% тржишне вредности пословних зграда и пословног 
простора (канцеларије, управне зграде, угоститељски и 
трговачки објекти, хладњаче, бензинске пумпе и сл.);
3) до 50% тржишне вредности производних и индустријских 
објеката, хала, магацина, млинова, силоса, гаража, помоћних 
објеката и сл;
4) до 70% тржишне вредности грађевинског земљишта;
- залога на производној опреми у односу на чију тржишну 
вредност висина одобреног кредита може износити до 
70% тржишне вредности нове опреме и до 50% тржишне 
вредности опреме старије од две године
- залога на акцијама привредног друштва, које се 
континуирано котирају на Београдској берзи у односу на 
чију тржишну вредност висина одобреног кредита може 
износити до 40% тржишне вредности, с тим да номинална 
вредност акција које се залажу мора бити једнака или већа 
од износа потраживања Фонда; 
- залога на обвезницама старе девизне штедње у односу 
на чију тржишну вредност висина одобреног кредита може 
износити до 90% тржишне вредности обвезница у моменту 
залагања;
- цесија потраживања државних институција и привредних 
друштава, уколико износ потраживања покрива целокупан 
износ потраживања Фонда.

Ограничења:
Средства по овом програму се не могу користити за:
- производњу и продају оружја и војне опреме;
- организовање игара на срећу, лутрија и сличних делатности;
- за производњу и промет било којим производом или 
активностима које се према домаћим прописима или 
међународним конвенцијама и споразумима сматрају 
забрањеним. 
Обавеза корисника кредита је да у периоду коришћења 
кредита не смањује број запослених радника.

Потребна документација:
- Захтев - попуњен образац
- Инвестициони програм према садржају (датум израде 
програма не може бити старији од 6 месеци)
- Одлука надлежног органа о усвајању инвестиционог 
програма
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Статусна документација:
- Извод или решење о упису привредног друштва у Регистар 
привредних субјеката код Агенције за привредне регистре
- Решење о утврђивању пореског идентификационог броја 
- ПИБ
- Статут или акт о оснивању
- Обавештење о разврставању привредног друштва
- ОД образац оверен од стране Пореске управе, за последњи 
обрачунати месец
-Потврда о измиреним пореским обавезама, издата од стра-
не Пореске управе, не старија од 30 дана
- Изјава о повезаним лицима, на приложеном обрасцу

Финансијска документација:
-Финансијски извештај за 2010. и 2011.годину – биланс стања, 
биланс успеха, статистички анекс (уколико је предузеће 
разврстано као мало). Уколико је предузеће разврстано као 
средње или велико, неопходно је доставити још и извештај 
о токовима готовине, извештај о променама на капиталу, 
напомене уз финансијски извештај као и извештај ревизора 
(за предузећа која имају законску обавезу-мишљење 
ревизора и извештај). Уколико није рађена ревизија 
потребан је писани доказ о томе.
- Уколико је од последњег годишњег извештаја прошло више 
од 3 месеца, интерни биланс стања и успеха за 2012. годину, 
закључно са месецом који претходи месецу подношења 
захтева
- Консолидовани финансијски извештај за чланове ширих 
пословних група
- Оригинал потврде о оствареном промету на текућем 
рачуну код свих банака (динарски и девизни) за 2011. годину 
и период рада у 2012.години, посебно по годинама (потврде 
банака)
- Доказ о уплати накнаде за коришћење услуга Kредитног 
бироа у износу од 1.200,00 динара
- Сагласност корисника за прибављање извештаја од 
Кредитног бироа, на приложеном обрасцу

Документација за планирана улагања:
- За изградњу/доградњу/реконструкцију пословног 
простора:
• доказ о власништву (праву својине) на земљишту/објекту 
или доказ о праву закупа на земљишту у јавној својини, 
за земљиште на ком ће се градити објекат. Уколико је 
земљиште у власништву више лица, потребна је оверена 
сагласност свих лица,
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• грађевинска дозвола или локацијска дозвола,
• предмер, предрачун и понуде за извођење радова
- За адаптацију/санацију пословног простора:
• доказ о власништву (праву својине) или доказ о праву закупа 
на непокретности која се адаптира и доказ о власништву на 
објекту који је предмет закупа. Уколико је непокретност у 
закупу, неопходно је да закуп траје минимално 6 месеци 
након доспећа последњег ануитета, да је у Уговору о закупу 
дата сагласност за адаптацију/санацију објекта и регулисани 
међусобни односи између уговорних страна и да је право 
закупа уписано у надлежни регистар непокретности, 
• Решење којим се одобрава извођење радова - адаптације/
санације објекта, 
• предмер, предрачун и понуде за извођење радова.
- За куповину пословног простора:
• доказ о власништву (праву својине) на непокретностима, 
не старији од 30 дана
•предуговор о купопродаји непокретности (оверен од 
стране надлежног суда)
- За куповину производне опреме:
• Оригинал понуде или профактуре испоручилаца опреме, 
не старије од 30 дана

Потребна документација за инструмент обезбеђења зависи 
од изабраног инструмента обезбеђења.

Рок за конкурисање: све док се не потроше средства за ову 
намену

Где конкурисати:
Ниш, 18000 Ниш, Булевар Немањића 14 
Филијала Београд, 11000 Београд, Кнез Михаилова 14

Контакти:
Жељка Савић zeljka.savic@fondzarazvoj.rs 
Светлана Донић svetlana.donic@fondzarazvoj.rs 
Соња Бабић sonja.babic@fondzarazvoj.rs 
Сандра Лукић sandra.lukic@fondzarazvoj.rs 
Зорица Вучићевић zorica.vucicevic@fondzarazvoj.rs 
Слободан Јанковић slobodan.jankovic@fondzarazvoj.rs 
Олга Радовановић olga.radovanovic@fondzarazvoj.rs 
Радмила Плећаш radmila.plecas@fondzarazvoj.rs 
Весна Вучетић Vesna.vucetic@fondzarazvoj.rs 
Владимир Ристић vladimir.ristic@fondzarazvoj.rs 
Ненад Радовановић nenad.radovanovic@fondzarazvoj.rs 

www.fondzarazvoj.gov.rs
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ПРОГРАМ ВЛАДЕ ЗА ПОДСТИЦАЈ И РАЗВОЈ ПРИВРЕДНИХ 
СУБЈЕКАТА У НЕРАЗВИЈЕНИМ ОПШТИНАМА 

Опис програма: Средства су намењена за изградњу нових 
објеката, проширење капацитета постојећих објеката 
(реконструкцију и модернизацију), набавку опреме и кредите 
за трајна обртна средства за пројекте на подручју општина које 
припадају трећој и четвртој групи. Средства ће се одобравати 
у виду дугорочних кредита и издавања гаранција од стране 
Фонда.  

Коме су намењени: Привредним субјектима и 
предузетницима

Висина средстава: 
- предузетници: од 500.000,00 до 5.000.000,00 динара
- мала предузећа: од 2.000.000,00 до 100.000.000,00 динара
- средња предузећа: од 2.000.000,00 до 200.000.000,00 динара

Критеријум за одобравање кредита и/или издавање гаранцијa 
је оцена пословних идеја и планова потенцијалних корисника 
кредита или гаранција, при чему ће предност имати програми 
у којима корисници учествују са сопственим средствима и/
или који обезбеде радна места лицима евидентираним код 
Националне службе запошљавања на подручју општине на 
којој се реализује програм.

Услови кредитирања
Каматна стопа
- 1,5% на годишњем нивоу фиксно уколико је средство 
обезбеђења гаранција/авалирана меница пословне банке, а 
у осталим случајевима 2,5% на годишњем нивоу за улагања 
на подручју треће групе неразвијености
- 1% на годишњем нивоу фиксно уколико је средство 
обезбеђења гаранција/авалирана меница пословне банке, а 
у осталим случајевима 2% на годишњем нивоу за улагања на 
подручју четврте групе неразвијености 
Рок отплате
 - Кредити за изградњу, реконструкцију, адаптацију и набавку 
опреме ће се одобравати са роком отплате до 5 година и 
периодом почека до једне године.
- Кредити за трајна обртна средства ће се одобравати са роком 
отплате до 2 године и периодом почека до девет месеци.
- За предузетнике је до 4 године и периодом почека до једне 
године
Отплата кредита: тромесечна
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Фонд прихвата као предрачунску вредност улагања само нова 
улагања. Под новим улагањима, која се могу кредитирати 
сматрају се и она улагања која су реализована до шест месеци 
пре датума подношења захтева за кредит. Корисник кредита 
је обавезан да достави адекватан доказ о висини и периоду 
таквих улагања.

Гаранције се одобравају под следећим условима:     
- За издавање гаранција Фонд ће наплаћивати провизију у 
висини од 2% годишње од износа који се гарантује; 
- Издавање гаранцијe према финансијским институцијама, за 
инвестиционе кредите одобраваће се са роком трајања до 
6 година, а за трајна обртна средства са роком трајања до 3 
године.   
- За гарантовање потраживања са валутном клаузулом за 
обрачун провизије примениће се валутна клаузула.

Инструменти обезбеђења: 
- меница и менично овлашћење дужника; и/или
- меница и менично овлашћење јемца (уколико постоји 
јемство другог правног лица); и/или
- меница и менично овлашћење приступиоца дуга (уколико 
постоји приступање дугу); и/или
- меница и менично овлашћење власника дужника; и/или
- хипотека првог реда на непокретностима; и/или
- залога на опреми; и/или
- залога на акцијама предузећа која се континуирано котирају 
на Београдској берзи; и/или
- залога на обвезницама старе девизне штедње; и/или
- цесија потраживања државних институција и предузећа; и/
или
- гаранција пословне банке или авалирана меница; 

Тржишна вредност наведених инструмената обезбеђења у 
односу на вредност кредита и гаранције мора да буде 1:1.

Ограничења:
Средства се не могу користити за:
• производњу и промет нафте и нафтних деривата;
• производњу и продају оружја и војне опреме;
• организовање игара на срећу, лутрија и сличних делатности;
• за производњу и промет било ког производа, или активности, 
које се према домаћим прописима, или међународним 
конвенцијама и споразумима, сматрају забрањеним.
Рок за конкурисање: све док се не потроше средства за ову 
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намену

Где конкурисати:
Ниш, 18000 Ниш, Булевар Немањића 14 
Филијала Београд, 11000 Београд, Кнез Михаилова 14

Контакти:
Жељка Савић zeljka.savic@fondzarazvoj.rs 
Светлана Донић svetlana.donic@fondzarazvoj.rs 
Соња Бабић sonja.babic@fondzarazvoj.rs 
Сандра Лукић sandra.lukic@fondzarazvoj.rs 
Зорица Вучићевић zorica.vucicevic@fondzarazvoj.rs 
Слободан Јанковић slobodan.jankovic@fondzarazvoj.rs 
Олга Радовановић olga.radovanovic@fondzarazvoj.rs 
Радмила Плећаш radmila.plecas@fondzarazvoj.rs 
Весна Вучетић Vesna.vucetic@fondzarazvoj.rs 
Владимир Ристић vladimir.ristic@fondzarazvoj.rs 
Ненад Радовановић nenad.radovanovic@fondzarazvoj.rs 

www.fondzarazvoj.gov.rs

Неразвијеним општинама сматрају се јединице локалне 
самоуправе које су разврстане у трећу и четврту групу 
развијености у складу са актом Владе којим се утврђује 
јединствена листа развијености региона и јединица локалне 
самоуправе.
У трећу групу спадају следеће јединице локалне самоуправе  
чији је степен развијености у распону од 60% до 80% 
републичког просека и то: Нови Пазар, Смедеревска Паланка, 
Ириг, Ковин, Србобран, Ковачица, Мали Иђош, Лесковац, 
Прокупље, Рашка, Бољевац, Трстеник,  Мајданпек, Баточина, 
Коцељева, Димитровград, Деспотовац, Бајина Башта, Велика 
Плана, Љиг, Ћићевац, Велико Градиште, Уб, Владимирци, 
Опово, Богатић, Жабаљ, Александровац, Алибунар, Бач, 
Бачки Петровац, Бела Црква, Нови Кнежевац, Жабари, 
Кладово, Кнић, Краљево, Лозница, Нова Црња, Осечина, 
Оџаци, Параћин, Пожега, Сокобања, Тител, Ћуприја и Шид.
У четврту групу спадају следеће јединице локалне самоуправе 
чији је степен развијености испод  60 % републичког просека 
и то: Брус, Књажевац, Петровац на Млави, Сурдулица, 
Љубовија, Варварин, Дољевац, Рача, Крупањ, Пријепоље, 
Мионица, Лебане, Власотинце, Бабушница, Кучево, Бујановац, 
Прешево,  Житиште, Пландиште, Мали Зворник, Владичин 
Хан, Житорађа, Црна Трава, Блаце, Рековац, Медвеђа, 
Жагубица, Сјеница, Гаџин Хан, Ражањ, Куршумлија, Голубац, 
Босилеград,  Сврљиг, Бела Паланка, Тутин, Мало Црниће, 
Трговиште, Бојник, Алексинац, Ивањица, Нова Варош, Прибој, 
Свилајнац, Чока  и  Мерошина.
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ПРОГРАМ ВЛАДЕ ЗА УЛАГАЊЕ У РАДНО ИНТЕНЗИВНЕ 
ГРАНЕ ПРЕРАЂИВАЧКЕ ИНДУСТРИЈЕ У НЕДОВОЉНО 
РАЗВИЈЕНИМ ПОДРУЧЈИМА

Опис програма: Средства су намењена за изградњу нових 
објеката, проширење капацитета постојећих објеката 
(реконструкцију и модернизацију), набавку опреме и 
кредите за трајна обртна средства за пројекте у радно 
интензивним гранама прерађивачке индустрије на подручју 
општина које припадају другој, трећој и четвртој групи. 
Средства ће се одобравати у виду дугорочних кредита и 
издавања гаранција од стране Фонда.  

У радно интензивне гране прерађивачке индустрије 
спадају:
• производња одевних предмета и крзна;
• производња коже и предмета од коже, обуће;
• прерада и производња од дрвета и плуте;
• производња производа од осталих минерала;
• производња металних производа, осим машина;
• производња осталих машина и уређаја;
• производња канцеларијских и рачунских машина;
• производња прецизних и оптичких инструмената;
• производња осталих саобраћајних средстава;
• производња намештаја и сл. производа;
• производња у аутомобилској индустрији;
• производња у електронској индустрији. 

Коме су намењени: Привредним субјектима и преду-
зетницима

Висина средстава: 
- предузетници: од 500.000,00 до 5.000.000,00 динара
- мала предузећа: од 2.000.000,00 до 100.000.000,00 динара
- средња предузећа: од 2.000.000,00 до 200.000.000,00 
динара

Критеријум за одобравање кредита и/или издавање 
гаранцијa је оцена пословних идеја и планова потенцијалних 
корисника кредита или гаранција, при чему ће предност 
имати програми у којима корисници учествују са сопственим 
средствима и/или који обезбеде радна места лицима 
евидентираним код Националне службе запошљавања на 
подручју општине на којој се реализује програм.
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Услови кредитирања
Каматна стопа
- Каматна стопа од 2,5% на годишњем нивоу фиксно 
уколико је средство обезбеђења гаранција/авалирана 
меница пословне банке, а у осталим случајевима 3,5% на 
годишњем нивоу фиксно за улагања у радно интензивне 
гране на подручју  општина – јединица локалне самоуправе 
друге групе неразвијености;
- Каматна стопа од 1,5% на годишњем нивоу фиксно 
уколико је средство обезбеђења гаранција/авалирана 
меница пословне банке, а у осталим случајевима 2,5% на 
годишњем нивоу фиксно за улагања на подручју треће 
групе неразвијености;
- Каматна стопа од 1% на годишњем нивоу фиксно уколико 
је средство обезбеђења гаранција/авалирана меница 
пословне банке, а у осталим случајевима 2% на годишњем 
нивоу фиксно за улагања на подручју четврте групе 
неразвијености;
Рок отплате
- Кредити за изградњу, реконструкцију, модернизацију и 
набавку опреме ће се одобравати са роком отплате до 5 
година и периодом почека до једне године
- Кредити за трајна обртна средства ће се одобравати са 
роком отплате до 2 године и периодом почека до девет 
месеци
- За предузетнике ће се одобравати са роком отплате до 4 
године и периодом почека до једне године
Отплата кредита: тромесечна
У предрачунску вредност улагања прихватају се само нова 
улагања. Под новим улагањима која се могу кредитирати 
сматрају се и она улагања, која су реализована до шест 
месеци пре датума подношења захтева за кредит, уз 
достављање адекватних доказа о претходно извршеним 
улагањима.
Гаранције се одобравају под следећим условима:     
- За издавање гаранција Фонд ће наплаћивати провизију у 
висини од 2% годишње од износа који се гарантује; 
- Издавање гаранцијe према финансијским институцијама, 
за инвестиционе кредите одобраваће се са роком трајања 
до 6 година, а за трајна обртна средства са роком трајања 
до 3 године.   
- За гарантовање потраживања са валутном клаузулом за 
обрачун провизије примениће се валутна клаузула.
Инструменти обезбеђења: 
- меница и менично овлашћење дужника; и/или
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- меница и менично овлашћење јемца (уколико постоји 
јемство другог правног лица); и/или
- меница и менично овлашћење приступиоца дуга (уколико 
постоји приступање дугу); и/или
- меница и менично овлашћење власника дужника; и/или
- хипотека првог реда на непокретностима; и/или
- залога на опреми; и/или
- залога на акцијама предузећа која се континуирано 
котирају на Београдској берзи; и/или
- залога на обвезницама старе девизне штедње; и/или
- цесија потраживања државних институција и предузећа; 
и/или
- гаранција пословне банке или авалирана меница; 
Тржишна вредност наведених инструмената обезбеђења у 
односу на вредност кредита и гаранције мора да буде 1:1.
Ограничења:
Средства се не могу користити за:
• производњу и промет нафте и нафтних деривата
• кредитирање инфраструктуре
• производњу и продају оружја и војне опреме
• организовање игара на срећу, лутрија и сличних 
делатности
• за производњу и промет било ког производа, или 
активности, које се према домаћим прописима, или 
међународним конвенцијама и споразумима, сматрају 
забрањеним

Рок за конкурисање: све док се не потроше средства за ову 
намену

Где конкурисати:
Ниш, 18000 Ниш, Булевар Немањића 14 
Филијала Београд, 11000 Београд, Кнез Михаилова 14

Контакти:
Жељка Савић zeljka.savic@fondzarazvoj.rs 
Светлана Донић svetlana.donic@fondzarazvoj.rs 
Соња Бабић sonja.babic@fondzarazvoj.rs 
Сандра Лукић sandra.lukic@fondzarazvoj.rs 
Зорица Вучићевић zorica.vucicevic@fondzarazvoj.rs 
Слободан Јанковић slobodan.jankovic@fondzarazvoj.rs 
Олга Радовановић olga.radovanovic@fondzarazvoj.rs 
Радмила Плећаш radmila.plecas@fondzarazvoj.rs 
Весна Вучетић Vesna.vucetic@fondzarazvoj.rs 
Владимир Ристић vladimir.ristic@fondzarazvoj.rs 
Ненад Радовановић nenad.radovanovic@fondzarazvoj.rs 

www.fondzarazvoj.gov.rs
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Неразвијеним општинама сматрају се јединице локалне 
самоуправе које су разврстане у трећу и четврту групу 
развијености у складу са актом Владе којим се утврђује 
јединствена листа развијености региона и јединица 
локалне самоуправе.

У другу групу спадају следеће јединице локалне 
самоуправе чији је степен развијености у распону од 80% 
до 100% републичког просека и то: Бор, Зајечар, Врање, 
Лапово,  Лучани,  Топола, Ада, Рума, Апатин, Аранђеловац, 
Бачка Паланка, Бачка Топола, Бечеј, Ваљево, Врбас, 
Врњачка Бања, Горњи Милановац, Инђија, Јагодина, 
Кикинда, Крушевац, Кула, Неготин, Пирот, Сечањ, 
Смедерево, Сомбор, Сремска Митровица, Стара Пазова, 
Темерин, Чајетина, Шабац  и Нови Бечеј.

У трећу групу спадају следеће јединице локалне 
самоуправе  чији је степен развијености у распону од 
60% до 80% републичког просека и то: Нови Пазар, 
Смедеревска Паланка, Ириг, Ковин, Србобран, Ковачица, 
Мали Иђош, Лесковац, Прокупље, Рашка, Бољевац, 
Трстеник,  Мајданпек, Баточина, Коцељева, Димитровград, 
Деспотовац, Бајина Башта, Велика Плана, Љиг,  Ћићевац, 
Велико Градиште, Уб, Владимирци, Опово, Богатић, 
Жабаљ, Александровац, Алибунар, Бач, Бачки Петровац, 
Бела Црква, Нови Кнежевац, Жабари, Кладово, Кнић, 
Краљево, Лозница, Нова Црња, Осечина, Оџаци, Параћин, 
Пожега, Сокобања, Тител, Ћуприја и Шид.

У четврту групу спадају следеће јединице локалне 
самоуправе чији је степен развијености испод  60 % 
републичког просека и то: Брус, Књажевац, Петровац на 
Млави, Сурдулица, Љубовија, Варварин, Дољевац, Рача, 
Крупањ, Пријепоље, Мионица, Лебане, Власотинце, 
Бабушница, Кучево, Бујановац, Прешево, Житиште, 
Пландиште, Мали Зворник, Владичин Хан, Житорађа, Црна 
Трава, Блаце, Рековац, Медвеђа, Жагубица, Сјеница, Гаџин 
Хан, Ражањ, Куршумлија, Голубац, Босилеград,  Сврљиг, 
Бела Паланка, Тутин, Мало Црниће, Трговиште, Бојник, 
Алексинац, Ивањица, Нова Варош, Прибој, Свилајнац, 
Чока  и  Мерошина.
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АПЕКС ГЛОБАЛНИ КРЕДИТИ - ЕВРОПСКА ИНВЕСТИЦИОНА 
БАНКА

Опис програма: Европска инвестициона банка одобрила 
је 2002., 2004. и 2009. године Републици Србији три „Апекс 
глобална“ зајма, у укупном износу од 315 милиона евра, 
за финансирање малих и средњих предузећа и локалне 
самоуправе. До краја септембра 2011. средства тих зајмова 
су у потпуности искоришћена за финансирање пројеката 
450 малих и средњих предузећа и 12 локалних самоуправа. 
С обзиром на велику заинтересованост за средства ових 
зајмова, Европска инвестициона банка одобрила је 
Републици Србији нови „Апекс“ зајам од 250 милиона евра 
за финансирање малих и средњих предузећа и предузећа 
средње тржишне капитализације, као и предузећа из 
области аутомобилске индустрије и медија. Прва транша 
од 150 милиона евра реализована је закључивањем два 
финансијска уговора средином маја 2011.
- Средства уговора од 100 милиона евра намењена су 
финансирању извозно оријентисаних малих и средњих 
предузећа до 250 запослених, приоритетних пројеката 
предузећа без обзира на број запослених, као и предузећа из 
области аутомобилске индустрије и медија. 
- Средства уговора од 50 милиона евра намењена су 
финансирању извозно оријентисаних предузећа средње 
тржишне капитализације која имају од 250 до 3000 
запослених.

Средства кредитне линије се могу користити за:
• Куповину, реконструкцију или проширење основних 
средстава осим земље
• Трошкове развоја дистрибуционе мреже у земљи и 
иностранству
• Финансирање трајних обртних средстава у складу са 
реалним средњорочним/дугорочним потребама за истим, 
са минималним роком кредита од 24 месеца

Средства кредитне линије не могу се користити за:
• производњу оружја
• игре на срећу и опрему
• производњу и трговину дувана
• делатности повезане са екпериментима са животињама
• делатности које угрожавају животну средину
• делатности које се сматрају етички и морално контроверзне
• делатности везане за некретнине
• чисте финансијске трансакције
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Услови кредитирања:
• вредност пројекта максимално 25.000.000,00 евра
• износ кредита којим се финансира пројекат: од 100.000,00 
до 12.500.000,00 евра. ЕИБ може покрити до 70% трошкова 
пројекта. Могуће је финансирати и 100% пројекта с тим што 
износ кредита не може прећи наведени максималан износ. 
• рок кредита: до 7 година за МСП и до 12 година за Mid Cap 
предузећа
• период почека: до 2 године за МСП и до 4 године за Mid 
Cap предузећа
• каматна стопа: Еурибор 3М + Маржа ЕИБ-а + 0,30% (маржа 
НБС) + до 3,00% (маржа Банке, која укључује и све накнаде) 
на годишњем нивоу
• накнада за превремено враћање кредита: до 2%
• накнада за неискоришћени део кредита у периоду 
расположивости: до 0,5% годишње на неискоришћени део

Обавезни услови за МСП:  
Под малим и средњим предузећима, према Критеријумима 
ЕИБ-а се подразумевају предузећа која:
•	 Имају мање од 250 стално запослених
•	 У случају да имају учешће другог предузећа у капиталу, 

то предузеће не поседује више од 25% капитала првог 
предузећа

•	 У случају да предузеће које има учешће у капиталу МСП 
клијента, поседује више од 25% капитала, они заједно 
немају више од 250 запослених

•	 У случају да јавни орган који има учешће у капиталу 
има више од 25% капитала, тај јавни орган може бити 
локална самоуправа са буџетом мањим од 10 милиона 
ЕУР и са мање од 5.000 становника

Обавезни услови за Mid Cap:  
Под предузећима средње тржишне капитализације према 
Критеријумима ЕИБ-а се подразумевају предузећа која:
•	 Имају између 250 и 3.000 запослених
•	 У случају да имају учешће другог предузећа у капиталу, 

то предузеће не поседује више од 25% капитала првог 
предузећа

•	 У случају да предузеће које има учешће у капиталу 
поседује више од 25% капитала Mid Cap, они заједно 
немају више од 3.000 запослених

•	 У случају да јавни орган који има учешће у капиталу 
има више од 25% капитала, тај јавни орган може бити 
локална самоуправа са буџетом мањим од 10 милиона 
ЕУР и са мање од 5.000 становника

МЕЂУНАРОДНИ КРЕДИТИ
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Где конкурисати: У реализацији зајма учествоваће следеће 
посредничке финансијске институције:
•	 BANCA INTESA AD BEOGRAD 

(www.bancaintesabeograd.com) 
•	 CREDIT AGRICOLE BANKA SRBIJA AD NOVI SAD 

(www.creditagricole.rs) 
•	 ČAČANSKA BANKA AD ČAČAK (www.cacanskabanka.co.rs) 
•	 ERSTE BANK (www.erstebank.rs) 
•	 EUROBANK EFG BEOGRAD (www.eurobankefg.rs) 
•	 FINDOMESTIC BANKA AD BEOGRAD (www.findomestic.rs) 
•	 JUBMES BANKA AD BEOGRAD (www.jubmes.rs) 
•	 KBC BANKA AD BEOGRAD (www.kbcbanka.rs) 
•	 KOMERCIJALNA BANKA AD BEOGRAD (www.kombank.com) 
•	 MARFIN BANK AD BEOGRAD (www.marfinbank.rs) 
•	 OTP BANKA SRBIJA AD NOVI SAD (www.otpbanka.rs ) 
•	 PIRAEUS BANK AD BEOGRAD (www.piraeusbank.rs) 
•	 PROCREDIT BANK AD BEOGRAD (www.procreditbank.rs) 
•	 RAIFFEISEN BANKA AD BEOGRAD (www.raiffeisenbank.rs) 
•	 SOCIETE GENERALE BANKA SRBIJA AD BEOGRAD 

(www.societegenerale.rs) 
•	 SRPSKA BANKA AD BEOGRAD (www.srpskabanka.rs) 
•	 UNICREDIT BANK SRBIJA (www.unicreditbank.rs) 
•	 VOLKSBANK A.D. BEOGRAD (www.volksbank.rs) 
•	 EFG LEASING AD BEOGRAD (www.efgleasing.rs) 
•	 RAIFFEISEN LEASING DOO BEOGRAD 

(www.raiffeisen-leasing.rs) 
•	 SOGELEASE SRBIJA DOO BEOGRAD (www.sogelease.rs) 

Одбор за управљање, који чине представници Министарства 
финансија, Министарства економије и регионалног развоја 
и Народне банке Србије, оцењиваће усклађеност пројеката 
који одабране финансијске институције предлажу за 
финансирање средствима зајма с циљевима релевантних 
стратешких аката Владе Републике Србије.

Контакт: Детаљније информације у вези са овом кредитном 
линијом могу се добити преко наведених посредничких 
банака и лизинг компанија, као и у Сектору за међународну 
сарадњу Народне банке Србије – Одељење за револвинг 
кредите Републике Србије (тел. 011/ 333-8324, 333-8325, 333-
8342).

Извор: Народна банка Србије

www.nbs.rs

МЕЂУНАРОДНИ КРЕДИТИ



Пројекат финансира 
Европска унија

КРЕДИТИ ЗА МАЛА И СРЕДЊА ПРЕДУЗЕЋА И ЈАВНА 
КОМУНАЛНА ПРЕДУЗЕЋА ОД СТРАНЕ ВЛАДЕ ИТАЛИЈЕ

Опис програма: Влада Републике Италије одобрила је октобра 
2004. године Републици Србији кредит у износу од 33,25 
милиона евра за финансирање малих и средњих предузећа. 
До краја септембра 2011. године средства овог кредита, 
укључујући и средства револвинг фонда формираног од 
редовних отплата главнице и камате, користило је 129 малих 
и средњих предузећа у укупном износу од 44,9 милиона 
евра. Средства револвинг фонда и даље су расположива и 
могу бити коришћена, уз најдужу рочност кредита од осам 
година, до 2014. године.
Народна банка Србије, као агент Владе Републике Србије, 
средства овог кредита пласира крајњим корисницима преко 
пет посредничких банака.
Намена кредита: најмање 70% појединачног кредита 
може се користити за набавку опреме, резервних делова, 
технологије и индустријских лиценци италијанског порекла, 
а највише 30% појединачног кредита може се користити за 
покривање трошкова у земљи – обртних средстава и робе 
неопходне за реализацију пројекта. 
Услови кредитирања
Износ појединачног кредита: од 50.000,00 до 1.000.000,00 
евра 
Каматна стопа: фиксна до 4,85%  – ефективна 
Рочност кредита: до 8 година 
Период почека кредита: до 2 године 
Где конкурисати: 
UNICREDIT BANK SRBIJA (www.unicreditgroup.rs) 
КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА (www.kombank.com) 
BANCA INTESA (www.bancaintesabeograd.com) 
CREDY BANKA (www.credybanka.com) 
PROCREDIT BANK (www.procreditbank.rs) 
EUROBANK EFG (www.eurobankefg.rs) 
VOLKSBANK (www.volksbank.rs) 
SRPSKA BANKA (www.srpskabanka.rs) 
ЈУБМЕС БАНКА (www.jubmes.rs)

Контакт: Детаљније информације у вези са овом кредитном 
линијом могу се добити преко наведених посредничких 
банака и лизинг компанија, као и у Сектору за међународну 
сарадњу Народне банке Србије – Одељење за револвинг 
кредите Републике Србије (тел. 011/ 333-8324, 333-8325, 333-
8342).
Извор: Народна банка Србије
www.nbs.rs

МЕЂУНАРОДНИ КРЕДИТИ



Пројекат финансира 
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ФОНД РЕВОЛВИНГ КРЕДИТА 

Опис програма: Народна банка Србије, као агент Владе 
Републике Србије, управља Фондом револвинг кредита 
(настао из донације Европске агенције за реконструкцију), 
средства пласира крајњим корисницима на захтев 
посредничких банака и контролише наменско коришћење 
средстава.

Коме је намењен: малим и средњим предузећима и 
предузетницима

Намена кредита: Набавка опреме и постројења за 
производњу робе и/или пружања услуга, изградња објеката 
за смештај производних капацитета, уз обавезу корисника 
да најмање 20% вредности пројекта покрије сопственим 
средствима и могућност да највише 20% кредита искористи 
за обртна средства.

Вредност средства: од 20.000,00 до 200.000,00 евра

Услови кредитирања
Каматна стопа: тромесечни ЕУРЛИБОР + 3,25%
Рок отплате кредита: до 5 година
Период почека: до 1 године

Обрада кредитног захтева: у зависности од банке 
Инструмент обезбеђења:  у зависности од банке
Неопходна документација: у зависности од банке

Где конкурисати: Средства Фонда револвинг кредита се 
пласирају преко осам посредничких банака:
•	 UNICREDIT BANK SRBIJA (www.unicreditbank.rs) 
•	 ERSTE BANK (www.erstebank.rs) 
•	 ОТП БАНКА СРБИЈА (www.otpbanka.rs) 
•	 ЧАЧАНСКА БАНКА (www. cacanskabanka.co.rs) 
•	 КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА (www.kombank.com) 
•	 ПРИВРЕДНА БАНКА БЕОГРАД (www.pbb-banka.com) 
•	 RAIFFEISEN BANKА (www.raiffeisenbank.rs) 
•	 МОСКОВСКА БАНКА (www.moskovskabanka.rs)

Контакт: Детаљније информације у вези са овом кредитном 
линијом могу се добити преко наведених посредничких 
банака и лизинг компанија, као и у Сектору за међународну 
сарадњу Народне банке Србије – Одељење за револвинг 
кредите Републике Србије (тел. 011/ 333-8324, 333-8325, 333-
8342).

Извор: Народна банка Србије
www.nbs.rs

МЕЂУНАРОДНИ КРЕДИТИ
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МЕНТОРИНГ И СПЕЦИЈАЛИСТИЧКЕ ОБУКЕ 

Опис програма: Пословни центри Националне 
службе за запошљавање пружају услуге менторинга и 
специјалистичких обука 

Mенторинг: Дијагноза стања бизниса, акциони план за 
решавање проблема кроз консултантски рад, стручни 
савети, информације.

Специјалистичке обуке: За стицање посебних пре-
дузетничких знања и вештина у области пословног 
планирања, правне регулативе, менаџмента, инова-
тивности и нових технологија, пословне комуникације, 
електронског пословања, маркетинга и друго.

Коме је намењен: Предузетницима који су остварили 
право на субвенцију за самозапошљавање Националне 
службе за запошљавање.

ОБУКА „ПУТ ДО УСПЕШНОГ ПРЕДУЗЕТНИКА“

Опис програма: Пословни центри Националне службе за 
запошљавање организују обуке за све који намеравају да 
започну сопствени бизнис.

Током дводневне обуке будући предузетници се обучавају 
како да:
• препознају своје предузетничке склоности
• провере пословну идеју
• сагледају предности и ризике предузетништва
• региструју фирму и воде бизнис у складу са важећим 
законским прописима
• попуне образац захтева са бизнис планом, са којим 
конкуришу за субвенцију за запошљавање.

Коме је намењен: Свима који намеравају да започну 
споствени бизнис

Где: Национална служба за запошљавање

Контакт: 
Позивни центар НСЗ: 0800 300 301 

www.nsz.gov.rs 
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ОБУКЕ ЗА ПОТРЕБЕ ПОСЛОДАВАЦА

Врста програма: Финансирање обучавања и запошљавања 
лица
 
Опис програма: Национална служба за запошљавање 
учествује у финансирању обуке на захтев послодавца, 
уколико на евиденцији нема лица која поседују знања и 
вештине неопходне за рад на слободним пословима.

Коме је намењен: Послодавцима из приватног сектора

Општи услови: Национална служба за запошљавање сноси 
трошкове извођења обуке у износу до 150.000,00 динара 
по лицу, ангажовања екстерних инструктора/извођача 
обуке, новчане помоћи  и превоза полазницима у складу 
са уговором, осигурања полазника за случај повреде на 
раду и професионалне болести у складу са законом.

Рок за пријаву: Конкурс је отворен до утрошка 
расположивих средстава.

Где конкурисати: Национална служба за запошљавање

Контакт: 
Позивни центар НСЗ: 0800 300 301 

www.nsz.gov.rs



АГЕНЦИЈА ЗА ОСИГУРАЊЕ И ФИНАНСИРАЊЕ ИЗВОЗА

Пројекат финансира 
Европска унија

КОНСАЛТИНГ 

Опис програма: 
Снабдевање извозника информацијама:
• како донети одлуку о сарадњи са новим купцем/
добављечем
• до каквих је промена дошло код постојећих партнера
• информације о бонитету скоро сваког предузећа у свету

Информације о бонитету омогућавају дефинисање усло-
ва продаје или набавке који одговарају финансијској 
ситуацији пословног партнера или чак доношење одлуке 
о одустајању од сарадње ако је партнер неликвидан или 
има лошу историју плаћања. Ако је предузеће погодно за 
сарадњу, предлажемо кредитни лимит који би извозник 
требало да постави према партнеру, а који одговара 
највећем ризику који би АОФИ преузела према њему.

Где конкурисати: Агенција за осигурање и финансирање 
извоза 

Контакт:
Седиште: Николе Пашића 30, 31000 Ужице, тел: +381 111 
521 677, office@aofi.rs

Филијала: Булeвар Зорана Ђинђића 121, 11070 Нови 
Београд, тел: +381 11 22 05 750, факс: 011/311 02 14, 
e-mail: office@aofi.rs

Марија Рашитов, телефон: 011/220 57 83, факс: 011/311 11 
47, e-mail: marija.rasitov@aofi.rs

www.aofi.rs
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ИНФОРМИСАЊЕ У ПОСЛОВНОМ ЦЕНТРУ

Опис програма: Стручни сарадници у пословним центрима 
Националне службе информишу о:

• најповољнијем правном облику предузетништва

• поступку регистрације радње/предузећа

• пореским и другим финансијским обавезама

• условима и начину коришћења субвенција НСЗ

• другим изворима финансирања

• начину израде бизнис плана

Где: Национална служба за запошљавање

Контакт: 
Позивни центар НСЗ: 0800 300 301 

www.nsz.gov.rs
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ОСЛОБАЂАЊЕ ПОСЛОДАВАЦА ОД ПЛАЋАЊА 
ДОПРИНОСА ЗА ОБАВЕЗНО СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ

Опис програма: Остваривање права послодаваца на 
олакшице за плаћање доприноса за обавезно социјално 
осигурање

Коме је намењен: Послодавцима који запошљавају лица 
која припадају посебним категоријама незапослених

Право на олакшицу могу остварити послодавци који 
запошљавају:
• лица старијa од 50 година којa су корисници новчане 
накнаде или пријављенa на евиденцију НСЗ најмање 6 
месеци без прекида, пре заснивања радног односа;
• лица старија од 45, а млађа од 50 година којa су корисници 
новчане накнаде или пријављенa на евиденцију НСЗ 
најмање 6 месеци без прекида, пре заснивања радног 
односа;
• приправници који су у статусу приправника, у складу 
са чланом 47. Закона о раду, млађи од 30 година, на 
евиденцији НСЗ пре заснивања радног односа;
• лица млађа од 30 година на дан закључења уговора о 
раду, којa су пријављенa на евиденцију НСЗ најмање 3 
месеца без прекида, пре заснивања радног односа;
• лица са инвалидитетом за која се одговарајућом правно-
медицинском документацијом докаже инвалидност, за 
период од 3 године од дана заснивања радног односа

Послодавaц који запосли лице старије од 50 година има:
• право на ослобађање од плаћања доприноса (100%), 
који се плаћају на основицу, односно на терет средстава 
послодавца, у периоду од 2 године од дана заснивања 
радног односа
• обавезу задржавања лица у радном односу 3 године 
након истека олакшице

Послодавац који запосли лице старије од 45, а млађе од 
50 година има:
• право на ослобађање од плаћања доприноса који 
се плаћају на основицу, односно на терет средстава 
послодавца, умањених за 80%, у периоду од 2 године од 
дана заснивања радног односа 
• обавезу задржавања лица у радном односу 3 године 
након истека олакшице
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Послодавац који запосли приправника има:
• право на ослобађање од плаћања доприноса (100%) 
који се плаћају на основицу, односно на терет средстава 
послодавца, у периоду од 3 године од дана заснивања 
радног односа 
• обавезу задржавања лица у радном односу 3 године 
након истека олакшице

Послодавац који запосли лица млађа од 30 година има:
• право на ослобађање од плаћања доприноса (100%) 
који се плаћају на основицу, односно на терет средстава 
послодавца, у периоду од 2 године од дана заснивања 
радног односа
• обавезу задржавања лица у радном односу 2 године 
након истека олакшице.

Послодавац који запосли лице са инвалидитетом има:
• право на ослобађање од плаћања доприноса (100%) за 
обавезно социјално осигурање, на основицу, односно на 
терет средстава послодавца, у трајању од 3 године од дана 
заснивања радног односа.

Где конкурисати: Национална служба за запошљавање

Контакт: 
Позивни центар НСЗ:  0800 300 301 

www.nsz.gov.rs
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РЕФУНДАЦИЈА ТРОШКОВА ПОДРШКЕ ОСОБАМА 
СА ИНВАЛИДИТЕТОМ КОЈЕ СЕ ЗАПОШЉАВАЈУ ПОД 
ПОСЕБНИМ УСЛОВИМА

Коме су намењени програми: Послодавцима који на 
неодређено време запошљавају особе са инвалидитетом са 
евиденције Националне службе за запошљавање са решењем 
о процени радне способности другог степена – запошљавање 
под посебним условима.

Висина средстава: 
1. Рефундација трошкова за асистенцију на радном месту: 
Рефундација трошкова за асистенцију на радном месту у  
трајању од 12 месеци одобрава се послодавцу за новозапослене 
особе са инвалидитетом којима је потребна стручна подршка 
код увођења у посао или за радно социјалну интеграцију на 
радном месту. Послодавцу се на месечном нивоу рефундира 
исплаћена зарада радног асистента, без пореза и доприноса, 
у висини до 50.000 динара и трошкови припадајућег пореза и 
доприноса за обавезно социјално осигурање.    

2. Рефундација трошкова прилагођавања радног места: 
Рефундација примерених трошкова прилагођавања радног 
места, у једнократном износу одобрава се послодавцима који 
запошљавају особе са инвалидитетом којима је потребно 
прилагођавање радног места – техничко и технолошко 
опремање радног места, средстава за рад, простора и опреме. 
Висина рефундације износи до 300.000,00 динара по особи 
са инвалидитетом и не сме бити већа од стварних трошкова 
прилагођавања радног места.

Критеријуми: Рефундација се одобрава послодавцу под 
условом:
•	 да је захтев поднет у року од 30 дана од дана заснивања 

радног односа на неодређено време са особом са 
инвалидитетом;

•	 да је запослена особа са инвалидитетом са евиденције 
Националне службе;

•	 да је запосленој особи са инвалидитетом решењем о 
процени  радне способности утврђен други степен – 
запошљавање под посебним условима; 

•	 да је решењем о процењеној радној способности утврђена 
потреба за радном асистенцијом или прилагођавањем 
раднога места;

•	 да је послодавац измирио обавезе по основу пореза и 
доприноса за обавезно социјално осигурање запослених, 
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за последња три месеца којa претходе месецу у коме је 
поднет захтев;

•	 да рачун послодавца није у блокади; 
•	 да није смањивао број запослених ОСИ најмање три месеца 

пре подношења захтева, изузев редовне флуктуације;
•	 да послодавац није привредни субјект у тешкоћама. 

Посебни услови за програм рефундације трошкова 
асистенције на радном месту: 
- да се подршка особи са инвалидитетом пружа 12 месеци, у 
складу са одговарајућим програмом и  процењеном радном 
способношћу; 
- да радни асистент има најмање средње образовање и 12 
месеци професионалнг искуства у областима у којима пружа 
стручну подршку; 
- да број радних сати за стручну подршку особи са инвалидитетом 
не сме бити мањи од 45 радних сати месечно у просеку односно 
500 радних сати за 12 месеци.

Обавезе послодаваца: 
1. За програм рефундације трошкова асистенције на радном 
месту: послодавац је дужан да новозапослену особу са 
инвалидитетом и радног асистента задржи у радном односу 
најмање 12 месеци, уз захтев за рефундацију достави доказ о 
исплаћеној заради за радног асистента и особу са инвалидитетом 
којој се пружа стручна подршка и да уз захтев за рефундацију 
на месечном нивоу достави и извештај о реализацији програма 
стручне подршке. 

2. За програм рефундације трошкова прилагођавања радног 
места:  послодавац је дужан да најкасније у року од 60 дана 
од дана доношења одлуке о одобравању средстава достави 
доказ о наменски утрошеним средствима за прилагођавање 
радног места и да приликом закључивања уговора достави 
одговарајућа средства обезбеђења.

Рок за пријаву: Средства се додељују на основу јавног позива 
који је отворен до утрошка расположивих средстава издвојених 
за ову намену, а најкасније до 01.12.2012. године. 

Где конкурисати: Национална служба за запошљавање

Контакт: 
Позивни центар Националне службе за Запошљавање за особе 
са инвалидитетом: 011 30 36 228

www.nsz.gov.rs
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МЕНТОРИНГ ЗА 50 НОВООСНОВАНИХ И 100 ПОСТОЈЕЋИХ 
МСПП

Опис програма: Менторинг је свеобухватан и релативно 
дуг процес подршке предузећима и предузетницима који 
се налазе у пресудном тренутку за развој или опстанак. 
Кроз овај приступ, предузеће/предузетник је у стању да 
прими равномерну, временски распоређену континуирану 
подршку, ради постизања стабилних резултата - што је боље 
него ad hoc подршка. Подразумева по 50 сати менторског 
рада са сваким корисником-клијенатом, у временском 
периоду од шест месеци. 

Коме је намењен програм: 
•	 Новооснованим привредним субјектима (привредна 

друштва и предузетници регистровани после 1. марта 
2011. године)

•	 Постојећим привредним субјектима (послују најмање 2 
године од дана објављивања јавног позива)

Ограничења: Корисници менторинга не могу бити 
привредни субјекти који обављају делатност у оквиру војне 
индустрије, као ни они који организују игре на срећу/лутрију. 

Потребна документација: 
•	 Потребна документација за новоосноване МСПП:
1.  Попуњен образац; 
2. Извод о регистрацији предузећа/радње (оригинал или 
оверена копија). 

•	 Потребна документација за постојеће МСПП:
1. Попуњен образац; 
2. Извод о регистрацији предузећа/радње (не старији од 6 
месеци, оригинал или оверена копија); 
3. Потврда надлежне Пореске управе да је предузеће/
радња - подносилац захтева измирио све пореске обавезе 
у претходној години, као и до датума објављивања Јавног 
позива (оригинал или оверена копија); 
4. Биланс стања, биланс успеха и статистички анекс за 2010. 
годину, за које овлашћено лице из предузећа/радње мора 
дати писану изјаву да је сваки од докумената веродостојан 
и истоветан примерку који је достављен Агенцији за 
привредне регистре на коначну обраду – изјаву потписати 
и оверити.

Рок за пријаву: од 2. априла до 10. маја 2012. године 
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Где конкурисати и контакти:
•	 Регионални центар за друштвено економски развој „Банат“-

Зрењанин, Чарнојевићева 1, 023/ 510 567; 561 064, www.rcr-
banat.rs 

•	 Регионални центар за развој МСПП-Београд, Топличин венац 
11/4, 011/2186 730, 2186 740, 2632 990, www.mspbg.rs 

•	 Регионална агенција за економски развој Шумадије и 
Поморавља-Крагујевац, Краља Петра I 22, 034/300 575; 302 
704, www.redasp.rs 

•	 Регионални центар за развој МСПП доо за информационе, 
едукативне и консалтинг услуге Крушевац, Драгомира Гајића 
1, 037/3543 018, 3508 160, www.rc.rs 

•	 Регионална развојна агенција „Златибор“-Ужице, Петра 
Ћеловића бб  Телефон: 031/523 065, 510 098, www.rrazlatibor.
co.rs

•	 Регионални центар за развој малих и средњих предузећа 
и предузетништва-Суботица, Трг Цара Јована Ненада 15, 
024/554-107; 535-109, www.smer.biz

•	 Регионална развојна агенција Браничево Подунавље-
Пожаревац, Стари корзо 30/3, 012/510-824; 511-823, www.
mspne-serbia.org

•	 Регионална агенција за просторни и економски развој Рашког 
и Моравичког округа-Краљево, Цара Душана 49, 036/397-777, 
www.kv-rda.org

•	 Агенција за економски развој Санџака „SEDA“-Нови Пазар, 7. 
јула бб  Тел: 020/332-700; 317-551, www.seda.org.rs

•	 Регионални центар за одрживи развој и развој предузетништва 
„Тимок“-Зајечар, Николе Пашића 37/1, 019/426-516; 425-380, 
www.msp-timok.org

•	 Центар за развој Јабланичког и Пчињског округа-Лесковац, 
Влајкова 199, 016/233-440, www.centarzarazvoj.org

•	 Регионална агенција за економски развој и предузетништво 
Пчињског округа “VEEDA”-Врање, 22. децембра бб, 017/412-
207; 414-893; 404-629, www.veeda.rs

•	 Регионална развојна агенција Бачка-Нови Сад, Модене 5, 
021/450 893 www.rda-backa.rs

•	 Регионална развојна агенција Срема-Рума, Главна бр.172, 
022/470 910, www.rrasrem.rs

•	 Агенција за развој МСПП „ALMA MONS“-Нови Сад, Трг 
Младенаца 5  Телефон: 021/427-822; 427-574, www.almamons.
co.rs 

•	 Регионална агенција за развој источне Србије „RARIS“-Зајечар, 
Трг Ослобођења 1, 019/426-376, 426-377, www.raris.org 

•	 Обласна развојна асоцијација „ЈУГ“ - Ниш, Обреновићева 17/1, 
018/515-447; 522-659, www.ora-jug.rs

Контакт: Милан Вујовић, 011/20-60-815 или 
  milan.vujovic@narr.gov.rs  

www.narr.gov.rs
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ДИЈАГНОСТИКА ИНТЕЛЕКТУАЛНЕ СВОЈИНЕ

Опис програма: Дијагностика интелектуалне својине је 
процена свих фактора интелектуалне својине предузећа. 
Дизајнирана је за сва предузећа која желе да процене 
своју снагу у области ИС и да је користе за свој развој. 
Користећи услугу дијагностике интелектуалне својине, 
предузећа стичу јасан увид у своју снагу и слабости у 
вези са интелектуалном својином. Потенцијал ИС ставља 
се у контекст пословања и разматра се из стратешке 
перспективе. 

Стручњаци Едукативно-информативног центра израђују 
извештај о анализи интелектуaлне својине, који пре-
дузећу пружа водич за развој стратегије ИС и њено 
укључивање у стратегију на корпоративном нивоу. Наг-
лашавајући истовремено димензију заштите као и друге 
аспекте коришћења индустријске својине (технички, 
правни, праћење информација, лиценце и партнерства, 
реализација вредности од добара ИС...), предузећима 
се даје подршка у одлучивању како ће и где искористити 
своју интелектуалну својину.

Коме је намењен: Привредним друштвима у Републици 
Србији

Ограничења: Услуга је, пре свега, намењена технолошко и 
производно-активним предузећима

Трајање програма: током целе године

Где конкурисати: Пријавом на e-mail info.eic@zis.gov.rs 
или путем телефона 011/2025835

Контакт
Даниела Златић-Шутић, Завод за интелектуалну својину
dsuti c@zis.gov.rs 
Никола Радовановић, Завод за интелектуалну својину
nradovanovic@zis.gov.rs 
Биљана Ремовић, Завод за интелектуалну својину
bremovic@zis.gov.rs 

www.zis.gov.rs



ЗАВОД ЗА ИНТЕЛЕКТУАЛНУ СВОЈИНУ

Пројекат финансира 
Европска унија

ЕДУКАЦИЈА МАЛИХ И СРЕДЊИХ ПРЕДУЗЕЋА

Опис програма: Едукативно-информативни центар 
Завода за интелектуалну својину током читаве године 
организује семинаре за привредна друштва у Србији. 
Семинари се организују на различите теме – од основа о 
правима интелектуалне својине, преко напредних обука 
за патенте, жигове и друга права, напредних обука о 
правима интелектуалне својине која се не региструју 
(нпр. пословне тајне, ауторска права и др.), до радионица 
за претраживање доступних база података права 
интелектуалне својине.

Коме је намењен:  Привреднима друштвима и њиховим 
удружењима

Ограничења: Семинари се организују након пријављивања 
одређеног броја привредних друштава или удружења, или 
њихових представника

Трајање програма: током целе године

Где конкурисати: Пријавом на e-mail info.eic@zis.gov.rs

Контакт
Даниела Златић-Шутић, Завод за интелектуалну својину
dsuti c@zis.gov.rs 
Никола Радовановић, Завод за интелектуалну својину
nradovanovic@zis.gov.rs 
Биљана Ремовић, Завод за интелектуалну својину
bremovic@zis.gov.rs 

www.zis.gov.rs
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ОТВОРЕНА ВРАТА

Опис програма: Едукативно-информативни центар Завода 
за интелектуалну својину једном месечно (сваког трећег 
четвртка у месецу) организује Отворена врата, која могу 
посетити све заинтересоване стране које желе да сазнају 
основне информације о патентима и жиговима. Између 
осталог, пружају се информације о:

• попуњавању захтева за признање права;
• обавезним елементима пријава;
• ономе што не може бити предмет заштите;
• фазама поступка;
• трошковима заштите по фазама поступка.

Коме је намењен:  Физичким и правним лицима која желе 
да сазнају основне информације о патентима и жиговима

Трајање програма: током целе године

Где конкурисати: Пријавом на e-mail info.eic@zis.gov.rs

Контакт:
Даниела Златић-Шутић, Завод за интелектуалну својину
dsuti c@zis.gov.rs 

www.zis.gov.rs
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ПОДРШКА ИЗВОЗНО ОРЈЕНТИСАНИМ ПРЕДУЗЕЋИМА

Опис програма: Подршка извозно орјентисаним пре-
дузећима кроз организовање наступа на међународним 
сајмовима у оквиру националног штанда Србије, пос-
ловних сусрета, студијских посета, семинара и обука, 
награде „Извозник године“ и других активности. 

Коме је намењен: Предузећима
 
Услуге: 
- Наступ на међународним сајмовима у оквиру 
националног штанда Србије (око 20 наступа годишње 
на најпрестижнијим међународним сајмовима из разних 
индустријских сектора)
 - Организовање пословних сусрета за повезивање 
домаћих предузећа са потенцијалним иностраним 
партнерима, као целокупна организација појединачних 
посета страних купаца српским компанијама.
- Студијске посете приликом којих се домаће компаније 
упознају са савременим начином пословања и 
организовања успешних иностраних привреда. Студијске 
посете се углавном фокусирају на један индустријски 
сектор или цео ланац добављача, почев од оних које 
обезбеђују сировине, па све до компанија које производе 
финални производ.
- “Упознајте купце” је концепт сусрета српских произвођача 
и њихових потенцијалних купаца из иностранства. 
- Повезивање са партнерима из иностранства и 
организација пословних сусрета могуће је и у оквиру 
највеће пословне мреже Европске мреже предузетништва 
попуњавањем профила, чиме постају део базе предузећа 
на порталу Мреже. 
- Секторске анализе и пружање информација о страним 
тржиштима у циљу припрема домаћих предузећа за 
извозна тржишта. 
- Семинари и обуке за домаће компаније 
- СИЕПА база добављача садржи податке о производном 
програму, стандардима квалитета и производним капа-
цитетима домаћих предузећа, као и њихове контакт 
податке и омогућава детаљан преглед српске привреде. 
Пријавом у Базу добављача компанијама се даје могућност 
да детаљно представе своју делатност и производни 
програм потенцијалним домаћим и међународним 
купцима и инвеститорима са којима СИЕПА има сталну 
сарадњу.
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- Награда „Извозник године“ додељује се на крају сваке 
године домаћим компанијама које су оствариле добре 
извозне резултате. Награда се додељује у пет категорија: 
Најбољи извозник, Најбољи нови извозни производ, 
Освајање новог тржишта, Најбољи извозник у категорији 
малих и средњих предузећа и награда за Најбољу 
предузетницу.
- База инвестиционих локација и слободних капацитета у 
власништву домаћих физичких и правних лица намењена 
је потенцијалним и постојећим инвеститорима и користи 
се при избору локација за изградњу производних и 
пословних објеката.
- База података добре праксе друштвено одговорног 
пословања покренута је у циљу поузданог и објективног 
идентификовања примера најбољих друштвено 
одговорних пракси компанија које послују у Србији, али и 
промовисања овог концепта у пословном сектору и општој 
јавности.
- Помоћ у административним процедурама се пружа у 
циљу ефикасније реализације инвестиционих пројеката, 
и то давањем економских, правних и других врста 
информација, као и саветовањем у вези са различитим 
административним аспектима пословања у Србији 
и пружањем подршке у свим фазама инвестиционог 
пројекта.
- Посредовање у комуникацији са надлежним 
институцијама на државном и локалном нивоу - могућ-
ност организовања посета и састанака са министарствима, 
локалним самоуправама и осталим релевантним инсти-
туцијама у циљу што ефикасније реализације пројеката и 
решавања конкретних проблема.
- Правна и техничка подршка након реализације 
инвестиционих пројеката намењена је компанијама које 
су реализовале своје инвестиционе пројекте и започеле 
активно пословање на нашем тржишту. 

Контакт:     
Агенција за страна улагања и промоцију извоза
Влајковићева 3/V, 11000 Београд
Телефон: 011/3398-550, Факс: 011/3398-814
office@siepa.gov.rs 

www.siepa.gov.rs

АГЕНЦИЈА ЗА СТРАНА УЛАГАЊА И ПРОМОЦИЈУ ИЗВОЗА



Пројекат финансира 
Европска унија

Сајмови у 2012. години

Аутомобилска индустрија

Аутомеханика Москва

Москва, Русија, 27 – 30. август

Аутомеханика Франкфурт

Франкфурт, Немачка, 11 - 16. септембар 

Електроника

Embedded World

Нирнберг, Немачка, Фебруар, 28. фебруар - 1. март

Грађевинарство

Будма

Познањ, Пољска, 24 - 27. јануар

Yugbuild

Краснодар, Русија, 29, фебруар - 3. март 

Mosbuild

Москва, Русија, 10 – 13. април

ICT

CeBit

Хановер, Немачка, 6 – 10. март  

Креативна индустрија

Salone Internazionale del Mobile

Милано, Италија, 17 - 22. април

Намештај и прерада дрвета

МОW

Бад Салзуфлен, Немачка, 22 - 26. септембар

Mebel

Москва, Русија, 19 - 23. новембар

Некретнине

EIRE

Милано, Италија, 5 - 7. јун

Expo Real

Минхен, Немачка, 8 - 10. октобар

АГЕНЦИЈА ЗА СТРАНА УЛАГАЊА И ПРОМОЦИЈУ ИЗВОЗА
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Разне индустрије – међународни

FIA

Алжир, Алжир, 30. маја - 5. јуна 

Прехрамбена индустрија

Foodex

Токио, Јапан, 6 – 9. март

PLMA – private label

Амстердам, Холандија, 22 - 23. мај 

Seoul Food & Hotel

Сеул, Кореја, 8 – 11. мај

World Food Moscow

Москва, Русија, 17 - 20. септембар

SIAL

Париз, Француска, 21 - 25. октобар 

World Food Kazakhstan

Алмати, Казахстан, 6 - 9. новембар 

Саобраћајна инфраструктура

Intertraffic

Амстердам, Холандија, 27 - 30. март 

Текстил и кожа

Pure White

Лондон, Велика Британија, новембар 

Метал и машине

Hannover Messe

Хановер, Немачка, 23 – 27. април

АГЕНЦИЈА ЗА СТРАНА УЛАГАЊА И ПРОМОЦИЈУ ИЗВОЗА
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СТАНДАРДИЗОВАНИ СЕТ УСЛУГА КОЈЕ РЕАЛИЗУЈУ 
АКРЕДИТОВАНЕ РЕГИОНАЛНЕ РАЗВОЈНЕ АГЕНЦИЈЕ

Опис програма: Стандардизовани сет услуга које 
реализују акредитоване регионалне развојне агенције 
(АРРА) представља четири групе услуга: информације, 
обуке, консалтинг, промоцију. Општи циљ је подршка 
равномерном регионалном развоју кроз унапређење 
доступности, обима и квалитета услуга подршке за сектор 
малих и средњих предузећа и предузетништва, задруге, 
јединице локалних самоуправа и друге осниваче агенција, 
као и јачање капацитета агенција.

Коме је намењен: Малим и средњим предузећима, 
потенцијалним и постојећим предузетницима, задругама, 
локалним самоуправама.
Све наведене услуге за МСП су бесплатне.
Услуге
Информације: Регионалне развојне агенције пружају 
информације о:
1) start-up, односно свим неопходним информацијама 
везаним за започињање пословања; 
2) националним програмима за подршку МСПП; 
3) доступним изворима финансирања (домаћим и страним) 
за МСПП; 
4) правним прописима и обавезама МСПП, порезима и 
таксама, као и обавезним формуларима; 
5) информацијама које се могу добити кроз Пројекат 
“Европска мрежа предузетништва” (ЕЕН мрежу) - услови за 
извоз на инострано тржиште, техничка правила и технички 
стандарди, трансфер технологија и знања, и др.; 
6) удруживању МСПП - формирање и рад кластера, 
удружења и задруга; 
7) иновацијама, заштитом интелектуалне својине; 
8) стандардима квалитета; 
9) могућностима стварања пословних партнерстава; 
10) информацијама о специјализованим услугама - упући-
вање на специјализоване пружаоце услуга; 
11) информацијама о пословним и иновативним инку-
баторима; 
12) другим информацијама од значаја за пословање сектора 
МСПП; 
13) релевантним програмима и пројектима у којима учес-
твују АРРА; 
14) националним прописима, стратешким документима и 
документима ЕУ од значаја за регионални развој; 
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15) доступним домаћим и међународним програмима, 
пројектима и изворима финансирања из области регион-
алног развоја; 
16) догађајима на локалном, регионалном, националном 
и међународном нивоу од значаја за регионални развој 
(конференције, семинари, округли столови, и сл.); 
17) активним и потенцијалним инвеститорима у региону; 
18) потребама које искажу активни и потенцијални 
инвеститори у региону; 
19) примерима добре праксе домаћих и ЕУ пројеката из 
области регионалног развоја и другим информацијама од 
значаја за регионални развој. 

Обуке: Регионалне развојне агенције организују следеће 
обуке:
1) како започети сопствени бизнис – start-up пакет;
2) припрема бизнис плана и пословање са банкама; 
3) стандарди квалитета и еко стандарди - преглед; 
4) финансијско управљање; 
5) иновације - увод; 
6) извоз - за оне који први пут извозе; 
7) управљање пројектним циклусом; 
8) елементи планске и пројектно техничке документације у 
складу са националним и ЕУ захтевима и стандардима.

Консалтинг: Регионалне развојне агенције пружају 
саветодавне услуге у вези са конкурисањем за програме 
Министарства економије и регионалног развоја, Нацио-
налне агенције за регионални развој и Фонда за развој за 
две кредитне линије - женско предузетништво и кредити за 
почетнике у бизнису, а учествују и у припреми и спровођењу 
регионалних развојних стратегија и пружају подршку осни-
вачима у свим фазама пројектног циклуса. 

Промоција: Регионалне развојне агенције учествују у 
промоцији предузетништва и региона у коме су основане 
и издају публикације о пословању, инвестиционим 
потенцијалима и пословном амбијенту у региону.  

Трајање програма: Током 2012. године

Контак регионалних развојних агенција*: 

Регионална развојна агенција за развој источне Србије 
„RARIS“ 
Адреса: Трг Ослобођења 1, Зајечар
Телефон: 019/426-376, 019/426-377 
E-mail: office@raris.org
www.raris.org
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Регионални центар за друштвено економски развој „БАНАТ“ 
Телефон: 023/510-567, 023/561-064
Адреса: Чарнојевићева 1, Зрењанин
E-mail: office@rcrbanat.rs
www.rcrbanat.rs
Центар за развој Јабланичког и Пчињског округа 
Адреса: Влајкова 199, Лесковац
Телефон: 016/233-440 
E-mail: info@centarzarazvoj.org
www.centarzarazvoj.org
Регионална агенција за просторни и економски развој 
Рашког и Моравичког округа 
Адреса: Цара Душана 49, Краљево
Телефон: 036/397-777 
E-mail: office@kv-rda.org
www.kv-rda.org
Обласна развојна асоцијација „ЈУГ“ 
Адреса: Обреновићева 17/1, Ниш
Телефон: 018/515-447, 018/522-659 
E-mail: info@ora-jug.rs
www.ora-jug.rs
Регионална развојна агенција „Златибор“ 
Адреса: Петра Ћеловића бб, Ужице
Телефон: 031/523-065, 031/510-098
E-mail: office@rrazlatibor.co.rs
www.rrazlatibor.co.rs
Регионална развојна агенција Бачка 
Адреса: Булевар Михајла Пупина 20/2, Нови Сад
Телефон: 021/557-781 
E-mail: office@rda-backa.rs
www.rda-backa.rs
Регионална развојна агенција Срем 
Адреса: Главна бр.172, Рума
Телефон: 022/470-910 
E-mail: info@rrasrem.rs
www.rrasrem.rs
Регионална развојна агенција Санџака - SEDA
Адреса: 7. јула бб, Нови Пазар
Телефон: 020/332-700, 317-551 
E-mail: office@seda.org.rs 
www.seda.org.rs

* Процес акредитације регионалних развојних агенција је у 
току, тако да ће се листа акредитовани развојних агенција током 
године проширити. Ажурирана листа акредитованих регионалних 
развојних агенција доступна је на интернет страни Националне 
агенције за регионални развој: www.narr.gov.rs.
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ЕВРОПСКА МРЕЖА ПРЕДУЗЕТНИШТВА  

Опис: Европска мрежа предузетништва омогућава 
приближавање малих и средњих предузећа и пре-
дузетника из Србије тржиштима Европске уније и осталих 
земаља чланица мреже. Деловањем Европске мреже 
предузетништва у Србији, мала и средња предузећа 
и предузетници у позицији су да добију информације 
o условима за улазак на тржиште Европске уније 
(релевантни закони, директиве...), приликама за извоз, 
јавним набавкама, новим технологијама, потенцијалним 
партнерима, могућностима технолошког развоја и Оквир-
ним програмима Европске уније, као и да са једног места 
имају приступ новим технологијама.

Услуге:
•	  Пружа информације о: 
- директивама Европских прописа и препорука
- могућностима које нуди тржиште Европске уније
- тржиштима других земаља које су укључене у Мрежу
- могућностима за успостављање пословне сарадње
- програмима и фондовима ЕУ намењених малим и 
средњим предузећима
•	 Посредује у трансферу нових технологија и знања
•	 Помаже у промоцији предузећа и проналажењу 

партнера на иностраном тржишту (база пословне 
сарадње, међународни пословни сусрети, посете 
компанијама у иностранству)

•	 Стимулише мала и средња предузећа да иновирају и 
тиме буду конкурентнија на тржишту

•	 Упућује мала и средња предузећа на учешће у 
Оквирним програмима Европске уније

Сарадње се одвија према следећој процедури:
1. Потребно је да попуните један од наведених формулара:
• BCD (BUSINESS COOPERATION DATABASE) Form - уколико 
желите да остварите пословну сарадњу са предузећима 
широм Европске уније
• TRANSFER OFFER Form - уколико имате технологију коју 
желите да понудите
• TRANSFER REQUEST Form – уколико сте у потрази за 
новом технологијом 
2. Мрежа помаже приликом попуњавања формулара 
(писаним и усменим путем)
3. Следи тражење партнера у земљама које је предузеће 
назначило да жели преко Европске мреже предузетништва 



НАЦИОНАЛНА АГЕНЦИЈА ЗА РЕГИОНАЛНИ РАЗВОЈ

Пројекат финансира 
Европска унија

и остваривање директног контакта.

Контакти: 
Национална агенција за регионални развој - координатор 
Мреже
Национални центар Зајечар - Трг ослобођења бб, 19000 
Зајечар 
Канцеларија Београд - Трг Николе Пашића 5/6, 11000 
Београд 
Стефанија Ђокић, 011 2060 835 
een@narr.gov.rs 

Универзитет у Београду - Студентски трг 1, 11000 Београд
Игор Станковић, 011 320 7400 
een@rect.bg.ac.rs 

Универзитет у Новом Саду - Трг Доситеја Обрадовића 5, IV 
спрат, канцеларија 405 21000 Нови Сад, Кула
Весна Рашковић, 021 485 20 30 
een-srbija@uns.ac.rs 

Универзитет у Нишу - Универзитетски трг 2, 18000 Ниш 
Игор Младеновић, 018 257 970 
een-srbija@eknfak.ni.ac.rs 

Институт Михајло Пупин - Волгина 15, 11000 Београд 
Марија Мосуровић, 011 2774 452
marija.mosurovic@pupin.rs  

Агенција за страна улагања и промоцију извоза - 
Влајковићева 3/5, 11000 Београд 
Александра Димић и Јелена Радоичић, 011 3398 550 
aleksandra.dimic@siepa.gov.rs и jelena.radoicic@siepa.gov.rs
 
Привредна комора Србије - Ресавска 13-15, 11000 Београд 
011 3300 932 
een@pks.rs

www.een-srbija.rs
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Пројекат финансира 
Европска унија

УНАПРЕЂЕЊЕ ИНОВАТИВНОСТИ И КОНКУРЕНТНОСТИ 
МАЛИХ И СРЕДЊИХ ПРЕДУЗЕЋА (ИЦИП)

Коме је намењен: Малим и средњим предузећима 
као крајњим корисницима подршке коју пружају 
Министарство економије и регионалног развоја и 
Национална агенција за регионални развој.

Опис програма: ИЦИП је пројекат који финансира 
Европска унија, вредан је 3 милиона евра и пружа 
подршку Министарству економије и регионалног 
развоја и Националној агенцији за регионални развој. 
Подршка МСП остварује се кроз две компоненте: 
1. Услуге за подршку пословању
•	 Ревизија инфраструктуре за подршку пословању 

кроз успостављање нових институција.
•	 Процена потреба малих и средњих предузећа, у 

комбинацији са препорукама ЕУ
•	 Активно укључивање приватног сектора, удружења 

и асоцијација малих и средњих предузећа, општина, 
донатора и других 

2. Иновације за конкурентност
•	 Подршка предузећима са високом стопом раста, 

еко-иновацијама и иницијативи водећих тржишта
•	 Комплементарна изградња капацитета за организа-

ције које баве подршком иновацијама у пословању, 
укључујући и нове националне регионалне агенције 
за развој, као и универзитете и факултете, институте 
за истраживање и развој

•	 Креирање скупа сертификованих пружалаца услуга, 
умрежавање, као и активности подизања свести и 
скенирања (прегледа) иновација предузећа.

Сврха програма: Како би се на најбољи могући начин 
промовисала конкурентност и иновације, ИЦИП ће подр-
жати владине институције у развоју и координацији 
актив-ности које су у складу са тенденцијама у ЕУ и 
са посебним потребама Србије. Циљ је да допринесе 
развоју сектора МСП и побољша конкурентност нових и 
постојећих МСП. To се може постићи кроз побољшање 
квалитета, обима и доступности услуга за подршку 
пословању и јачање капацитета институција које ће 
подстицати развој иновативности и конкурентности 
МСП. 
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Контакт:

Пројекат унапређања иновативности и конкурентности 
МСП
Обилићев Венац 8/III стан 10, 11000 Београд, Србија
Тел: + 381 (0) 11 263-4050, 263-3941
Факс: + 381 (0) 11 303-3588

office@icip-serbia.org

www.icip-serbia.org
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Пројекат финансира 
Европска унија

ОКВИРНИ ПРОГРАМ ЕУ ЗА КОНКУРЕНТНОСТ И 
ИНОВАТИВНОСТ - ЦИП

Коме је намењен: 
•	 Предузећа – микро, мала, средња, велика – профитна/

не-профитна, јавно – приватна партнерства, пружаоци 
услуга, пројектни координатори, и др. Предузећа могу 
учествовати у финансијским инструментима програма 
(МСП), пилот пројектима и пројектима поновног уво-
ђења на тржиште и користити бесповратна средства 
за пројекте развоја мрежа.

•	 Истраживачке организације/универзитети, укључу-
јући истраживачке организације из приватног сектора. 
Истраживачке организације и универзитети могу 
да учествују у одређеним пројектима и мрежама, у 
зависности од услова који су дефинисани у конкретном 
Јавном позиву. Услови за учешће посебно постоје у 
пројектима у области информационих технологија, 
заштите животне средине и обновљивих извора 
енергије.

•	 НВО/пословна или научна удружења/привредне 
коморе - могу учествовати у пилот пројектима и проје-
ктима поновног увођења на тржиште или у пројектима 
умрежавања.

•	 Државне и јавне институције – локални, регионални, 
национални органи државне управе, регионалне/
локалне развојне и/или иновационе агенције, или 
било који други орган јавне управе Јавни органи 
могу да се пријаве на већину Јавних позива који се 
односе на пројекте умрежавања, развој иновационе 
политике, обновљиву енергију и ИКТ.

•	 Истраживачи/експерти

Опис програма: ЦИП је програм ЕУ чији је циљ да 
подстакне конкурентност европских предузећа, пре 
свега малих и средњих. Програм подржава иновативне 
активности, укључујући еко-иновације, омогућава лакши 
приступ капиталу и услугама за подршку пословању. 
Програм подстиче широко коришћење информационо-
комуникационих технологија и доприноси развоју 
одрживог, конкурентног и свеобухватног информационог 
друштва. Програм је, такође, усмерен на стимулисање 
коришћења обновљивих видова енергије и енергетску 
ефикасност. Састоји се од три под-програма:
1. Програм за предузетништво и иновативност - ЕИП 
•	 Лакши приступ изворима финансирања за старт-уп 
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и раст малих и средњих предузећа и подстицање 
инвестирања у иновационе активности

•	 Подршка креирању окружења повољног за сарадњу 
малих и средњих предузећа

•	 Подстицање свих видова иновативних активности у 
предузећима.

•	 Подстицање еко-иновација
•	 Стимулисање предузетништва и иновационе културе
•	 Подршка економским и административним 

реформама у области предузетништва и иновативности
2. Програм за подршку политици информационо-

комуникационих технологија - ИЦТ ПСП 
•	 Јачање Европског унутрашњег тржишта у области ИКТ
•	 Широка прихваћеност и ефикасније коришћење ИКТ 

(грађанство, пословни свет и јавна управа)
•	 Инклузивно информационо друштво (сви грађани 

Европе треба да имају користи, ширење дигиталне 
писмености, услуге у областима од јавног интереса)

3. Програм Интелигентна енергија за Европу - ИЕЕ 
•	 Подстицање енергетске ефикасности и рационалног 

коришћења енергетских извора
•	 Подстицање коришћења нових и обновљивих извора 

енергије и енергетске диверсификације
•	 Подстицање енергетске ефикасности и коришћење 

нових извора енергије у транспорту
Сврха програма: Превасходни циљеви су: 
•	 подстицање конкурентности предузећа (посебно 

малих и средњих)
•	 подстицање иновативности и еко-иновативности
•	 подстицање развоја одрживог, конкурентног, 

иновативног и свеобухватног информационог друштва
•	 подстицање енергетске ефикасности и нових/

обновљивих извора енергије

Контакт: Министарство економије и регионалног развоја 
Сектор за мала и средња предузећа и предузетништво 
Јединица за координацију ЕИП програма
Тел: +381 11 285 5201; +381 11 285 5138
cip-srbija@merr.gov.rs

www.cip-srbija.rs
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СЕДМИ ОКВИРНИ ПРОГРАМ ЗА ИСТРАЖИВАЊЕ, 
ТЕХНОЛОШКИ РАЗВОЈ И ОГЛЕДНЕ АКТИВНОСТИ - ФП7

Опис: Оквирни програми Европске комисије су главни 
инструмент за финансирање научних истраживања у 
Европи. Трају од три до пет година, уз преклапање задње 
године претходног и прве године новог програма. Програми 
помажу при организацији сарадње између универзитета, 
истраживачких центара и индустрије (укључујући мала 
и средња предузећа) и пружају финансијску подршку за 
њихове заједничке пројекте. Програм за истраживање 
и  технолошки развој ФП7 има укупан буџет од преко 50 
милијарди евра. 
Активности: 
1. Сарадња - подржава научно-истраживачке 
ативности у областима здравља, хране, пољопривреде, 
биотехнологије, енергије, животне средине, транспорт ...
2. Идеје 
3. Људски ресурси
4. Капацитети - програм има за циљ развој истраживачке 
инфраструктуре и побољшање иновативних капацитета 
МСП

Коме је намењен:    За учешће у ФП7 могу се пријавити мала 
и средња предузећа, истраживачки центри, организације 
или појединци који су основани по закону било да су 
чланице ЕУ, придружене земље, земље кандидати или 
треће земље, уколико испуњавају прописане услове. 

Сврха програма: Ова средства су главни инструмент 
Европске уније за финансирање истраживања које је 
засновано на примени знања у привреди. Мала и средња 
предузећа која желе да уведу иновације и побољшају 
своју конкурентност повећањем улагања у истраживачке 
активности могу конкурисати за средства из оквирног 
програма ФП7. Сви програми су усмерени ка промоцији и 
подстицању истраживачке изврсности у ЕУ.

Трајање програма:  Програм за истраживање и  технолошки 
развој ФП7 трајаће 7 година (2007 - 2013).

Контакт: Министарство просвете и науке 
Марина Вукобратовић Каран
Тел: 011/3616-526;
marina.vukobratovic@nauka.gov.rs 






