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ПРОГРАМ ФОНДА ЗА РАЗВОЈ 
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Активности Фонда биће усмерене ка следећим 
циљевима: 

 

 подстицање пословања правних лица и предузетника у Републици 
Србији; 

 подстицање запошљавања; 

 подстицање производње; 

 подстицање одрживог и свеобухватног развоја. 

ПРОГРАМ ФОНДА ЗА РАЗВОЈ 



 

 обезбеђују отварање нових радних места; 

 подстичу производњу нарочито производњу намењене извозу; 

 из области индустрије; 

  улагања у прерађивачке капацитете из области пољопривреде;  

 примарне пољопривредне производње и прераде за домаће и инострано 
тржиште поднети од стране правних лица; 

 обезбеђују већу енергетску ефикасност, заштита животне средине, експлоатација 
обновљивих извора енергије; 

 имају веће учешће сопствених средстава у структури финансирања;  

 програми предузетника, који ће остваривати виши раст годишњег прихода и 
обезбедити већи број новозапослених радника; 

 програми привредних субјеката који послују у недовољно и изразито недовољно 
развијеним јединицама локалне самоуправе и којима се подстиче равномерни 
регионални развој; 

 инвестициони програми из сектора услуга. 

 

Приоритет у коришћењу средстава имају програми : 



Право на коришћење средстава Фонда имају 

 

Привредни субјекти разврстани као микро, мала, средња и велика правна лица,  
регистровани у релевантом регистру на подручју Републике Србије, који доставе 
финансијске извештаје за претходне две године, у којима није исказан губитак 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%. 

 

Услов везан за достављање финансијских извештаја се не примењује на 
предузетнике који немају обавезу достављања тих извештаја. 

Средства Фонда се не могу користити за организовање игара на срећу, лутрија 
и сличних делатности, производњу и промет било ког производа или 
активности, које се према домаћим прописима или међународним 
конвенцијама и споразумима, сматрају забрањеним и за промет нафте и 
нафтних деривата.  

 

ПРОГРАМ ФОНДА ЗА РАЗВОЈ 



Програм подстицања развоја 
предузетништва кроз развојне пројекте у 

2018.години 
(са бесповратним средствима у висини до  20% улагања) 

Фонд за развој Републике Србије 

Програм Фонда за развој у сарадњи са Министарством Привреде 



Програм подстицања развоја предузетништва кроз развојне пројекте у 
2018.години, спроводи Министарство привреде у сарадњи са Фондом за 
развој Републике Србије 
Општи циљеви подстицања предузетништва у складу са Програмом су: 
 подршка инвестицијама и ширењу пословања; 
 развој извоза и укључивање домаћих привредних субјеката у ланце 

добављача великих система. 
Специфични циљеви Програма су: 
 подршка за инвестиције у изградњу и проширење производних 

капацитета; 
 повећање вредности и обима производње и промета; 
 јачање конкурентности 
 подстицање иновативности и примене нових технологија  
 подршка запошљавању. 
Право да се пријаве на Јавни позив за доделу бесповратних средстава и право 
да поднесу захтев за кредит код Фонда, имају предузетници, микро, мали и 
средњи привредни субјекти и задруге који су регистровани у Агенцији за 
привредне регистре, а који доставе званичне финансијске извештаје за 
претходне две године у којима није исказан нето губитак и који испуњавају 
услове из Програма.  

Програм подстицања развоја предузетништва кроз 
развојне пројекте 

  



 
Привредни субјекти који испуњавају услове Програма, могу остварити 
право на финансијску подршку у износу до 20% бесповратних средстава 
од вредности инвестиционог улагања. Преостали износ вредности 
пројекта финансираће се из кредита Фонда за развој, с тим да учешће 
трајних обртних средстава у износу укупно одобрених средстава може 
бити до 20%.  
 
Уколико подносиоци захтева, за реализацију целокупне вредности 
пројекта имају потребу за додатним кредитним средствима, разлику до 
пуне вредности пројекта могу да финансирају из додатног кредита 
Фонда. У том случају, мења се процентуални однос бесповратних 
средстава и кредитних средстава у односу на укупно тражена средства, 
односно увећава се проценат кредитних средстава на више од 80% од 
укупно тражених средстава 
 

Програм подстицања развоја предузетништва 
кроз развојне пројекте 

 



Услови за коришћење средстава 
  
1. да су регистровани у АПР-у у складу са законом којим се уређује регистрација привредних 

субјеката најкасније до 31. децембра 2015. године, а за привредне субјекте који подносе захтеве за 
финансирање у укупној вредности већој од 12.500.000,00 динара најкасније до 31. децембра 2013. 
године, односно најкасније до 31. децембра 2014. године након достављања званичних редовних 
финансијских извештаја  за 2017. годину; 

2. да нису разврстани као велико правно лице у складу са Законом о рачуноводству („Службени 
гласник РСˮ, број 62/13), према финансијским извештајима за 2016. годину; 

3. да су поднели попуњен захтев за доделу бесповратних средстава и кредита са потребном 
документацијом Фонду; 

4. да су поднели оригинал профактуре/предуговора/понуде по ком се извршава инвестиционо 
улагање, не старији од 30 дана на дан подношења захтева; 

5. да над њима није покренут стечајни поступак, да се над њима не спроводи поступак за унапред 
припремљени план реорганизације (УППР), план реорганизације, финансијско реструктурирање 
или поступак ликвидације; 

6. да су регулисали доспеле обавезе јавних прихода; 
7. да у року од две године пре подношења захтева за доделу бесповратне помоћи и захтева за кредит 

привредном субјекту није изречена мера забране обављања делатности; 

 

 
Програм подстицања развоја предузетништва кроз 

развојне пројекте 
 



Услови за коришћење средстава  
 
8. да власници/оснивачи и одговорна лица нису осуђивани за неко од кривичних дела као чланови 

организоване криминалне групе, да нису осуђивани за кривична дела против привреде, кривична 
дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре 
и друга кривична дела која се гоне по службеној дужности, као и да се не води истрага ни 
кривични поступак; 

9. да су у већинском приватном власништву; 
10. да нису у групи повезаних лица, у смислу Закона о привредним друштвима („Службени гласник 

РС”, бр. 36/11, 99/11, 83/14 – др. закон и 5/15) и Закона о банкама („Службени гласник РС”, бр. 
107/05, 91/10 и 14/15), у којој су неки од чланова велика правна лица у складу са Законом о 
рачуноводству („Службени гласник РСˮ, број 62/13), према финансијским извештајима за 2016. 
годину; 

11. да су према евиденцији Централног регистра обавезног социјалног осигурања о броју радника на 
неодређено време на дан 31. децембар 2016. године имали најмање једног запосленог; 

12. да у текућој фискалној години и у претходне две године (односно у 2018, 2017. и 2016. години) 
нису примили државну помоћ чија би висина заједно са траженим средствима прекорачила износ 
од 23.000.000,00 динара;  

13. да нису у тешкоћама у складу са чланом 2. Уредбе о правилима за доделу државне помоћи. 
 
 

 

Програм подстицања развоја предузетништва 
кроз развојне пројекте 

 



Улагања која се могу финансирати у оквиру овог Програма обухватају: 
 куповину, изградњу, доградњу, реконструкцију, адаптацију, санацију, 

инвестиционо одржавање производног простора или пословног 
простора који је у саставу производног простора, или простора у којем 
се обавља производња или складиштење производа, 

 куповину нове или половне производне опреме (не старије од пет 
година), укључујући доставна возила за превоз сопствених производа 
и друга транспортна средства која се користе у процесу производње, 

 трајна обртна средства, која могу да чине највише 20% укупног 
инвестиционог улагања, 

 набавку софтвера и других нематеријалних улагања 
Средства по овом програму намењена су за подршку развоју 
производних делатности, рачунарског програмирања и штампарских 
услуга.  
Средства по овом програму се могу одобрити искључиво уколико се на 
основу расположивих информација може закључити да подносилац 
захтева и сва повезана лица имају добру пословну репутацију.  
 
 

Програм подстицања развоја предузетништва 
кроз развојне пројекте 

 



Улагања која се не могу финасирати у оквиру овог Програма обухватају: 
 примарна пољопривредна производња; 
 производња алкохолних пића; 
 производња дуванских производа; 
 извођење грађевинских радова (средства се могу користити за производњу 

грађевинских производа); 
 саобраћај и транспорт; 
 сви облици угоститељске, трговинске или туристичке делатности, осим пекара у којима 

се врши производња и продаја, производње колача и торти и услуга кетеринга; 
 услужне делатности (укључујући консултантске, маркетиншке, рачуноводствене и услуге 

истраживања тржишта), осим рачунарског програмирања; 
 штампање и умножавање аудио и видео записа, осим штампарских услуга;  
 организовање игара на срећу, лутрија и сличних делатности;  
 производња и продаја наоружања и војне опреме;  
 производња и промет нафте и деривата нафте;  
 производња челика и синтетичких влакана и вађење угља; 
 производња и промет свих производа или активности, које се према домаћим 

прописима или прихваћеним међународним споразумима, сматрају забрањеним. 
Средства по овом програму не могу се користити ни за пројекте привредних субјеката у 
другим делатностима, ако не доприносе остваривању специфичних циљева програма. 

 
 

Програм подстицања развоја предузетништва 
кроз развојне пројекте 

 



Каматна стопа, уз примену валутне клаузуле, износи 1,5% годишње уз 
гаранцију банке и 3% годишње уз остала средства обезбеђења.  
 
Уколико привредни субјекти са седиштем у неразвијеним и изразито 
неразвијеним јединица локалне самоуправе, камата је 1,4% односно 2,8% 

Програм подстицања развоја предузетништва кроз 
развојне пројекте – Финансијски оквир 

 

Врста подносиоца захтева Период отплате Грејс период Укупно 

Предузетници 7 1 8 

Привредна друштва 9 1 10 

Период отплате кредита-у годинама 

Каматне стопе 

Расположива бесповратна средства 
Укупно расположива бесповратна средства за реализацију овог 
програма су 500.000.000,00 динара, док ће Фонд обезбедити остатак 
кредитних средстава из сопствених извора. 



Програм подстицања развоја предузетништва кроз 
развојне пројекте – Финансијски оквир 

 

Износ кредита Кредит Бесп.средства  Укупно 

Минимални (предузетници) 300.000,00 75.000,00 375.000,00 

Минимални (прив. Друштва) 1.000.000,00 250.000,00 1.250.000,00 

Максимални 50.000.000,00 12.500.000,00 62.500.000,00 

Пример минималних и максималних износа кредита са учешћем 
бесповратних средстава 

Пример минималних и максималних износа кредита са учешћем 
бесповратних средстава 

Износ кредита Ко може аплицирати 

< 12.500.000 Сви који испуњавају услове конкурса 

> 12.500.000 Они који испуњавају критеријуме брзог раста или критеријуме 
стабилног пословања уз услов минималног броја радника 5/или 10 

на дан 31.12.2013/31.12.2014.г 

>30.000.000 Они који поред услова из претходног става, испуњавају услов 
минималног броја радника 35/или 50 на дан 31.12.2017.г 



Финансирање привредних субјеката који испуњавају критеријуме 
брзорастућег развоја: 
Предузетници, микро, мала и средња правна лица могу поднети захтев за финансирање 
у укупној вредности већој од 12.500.000,00 динара, уколико испуњавају критеријуме 
брзорастућег развоја у периоду од 2013. до 2016. године (до достављања редовних 
финасијских извештаја за 2017. годину, када се посматра период од 2014. до 2017.г.) 

 да су на дан 31.12.2013. (односно 31.12.2014.) године имали најмање 5 (за 
средње 10) запослених на одређено или неодређено време, 

 да су у периоду од 2013-2016. (односно 2014-2017) године остварили просечан 
годишњи раст пословних прихода или просечан годишњи раст запослених од 
минимум 20%.  

Предузетници, микро, мала и средња правна лица могу поднети захтев за финансирање 
у укупној вредности већој од 30.000.000,00 динара уколико, поред горе наведених 
услова, имају најмање 35 (за средњe правно лице 50) запослених на одређено или 
неодређено време на дан 31. децембар 2017. године. 
Услов за брзорастући развој је задовољен уколико су утврђени подаци за пословни 
приход или број запослених у 2016. години најмање 1,728 пута већи него у 2013. 
години. 

 
 

Програм подстицања развоја предузетништва кроз 
развојне пројекте 

 
 



Финансирање привредних субјеката који испуњавају критеријум стабилног 
пословања: 
Предузетници, микро, мала и средња правна лица могу поднети захтев за финансирање 
у укупној вредности већој од 12.500.000,00 динара уколико задовољавају критеријум 
стабилног пословања у периоду од 2013 - 2016 (до достављања званичних финасијских 
извештаја за 2017. годину, када се посматра период 2014-2017.г.): 

 да су на дан 31.12.2013. (односно 31.12.2014.г.) године имали најмање десет 
запослених на одређено или неодређено време, 

 да су у периоду од 2013. до 2016.године забележили стабилан раст пословних 
прихода и броја запослених  

Предузетници, микро, мала и средња правна лица могу поднети захтев за финансирање 
у укупној вредности већој од 30.000.000,00 динара уколико, поред горе наведених 
услова, имају најмање 50 запослених на одређено или неодређено време на дан 
31.12.2017. године. 
Уколико привредни субјекти који су стабилно пословали поднесу захтев за 
финансирање у укупној вредности већој од 50.000.000,00 динара, максимални износ  
бесповратних средстава, који може бити одобрен износи 10.000.000,00 динара. 

Програм подстицања развоја предузетништва кроз 
развојне пројекте 

 



Инструменти обезбеђења: 
 Гаранција или авалиране менице пословне банке; 
 хипотека првог реда на непокретностима  и/или     
 залога на постојећој производној опреми и другим покретним стварима; и/или 
 јемство привредног субјекта  
 само за кредите за предузетнике максимални износ до 500.000,00 динара 

менично овлашћенје и администартивна забрана солидарног јемца- физичког 
лица) 

 
Фонд задржава право да тражи и додатно средство обезбеђења, уколико анализом 
захтева утврди да је то неопходно. 
 
На интернет странама Министарства: www.privreda.gov.rs и Фонда:  
www.fondzarazvoj.gov.rs може се преузети потребна документација у којима су ближе 
дефинисани сви битни елементи и правила за учешће у овом Јавном позиву. 
 

СВА ДОКУМЕНТАЦИЈА СЕ ПРЕДАЈЕ У ДВА ПРИМЕРКА.   

Програм подстицања развоја предузетништва кроз 
развојне пројекте 

 



Програм подстицања развоја 
предузетништва кроз финансијску 

подршку за почетнике у пословању у 2018 
са бесповратним средствима у висини до  30% улагања 

 

 

Фонд за развој Републике Србије 

Програм Фонда за развој у сарадњи са Министарством Привреде 



Средства опредељена Програмом намењена су за финансијску подршку 
новооснованим предузетницима, микро и малим привредним друштвима, који су 
регистровани у Агенцији за привредне регистре најраније у години која претходи 
години подношења захтева (01.01.2017).  
За средства по Програму могу конкурисати и клијенти који су претходно били 
оснивачи највише једног привредног субјекта, који је брисан из региста, пре 
објављивања јавног позива. 
 
Општи циљ програма је подршка развоју предузетништва и одрживом 
економском развоју. 
 
Специфични циљеви програма су : 

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

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

 
 

КРЕДИТИ ЗА ПОЧЕТНИКЕ 
(Програм подстицања развоја предузетништва) 



 
Привредни субјекти који задовоље услове Програма могу остварити 
право на финансијску подршку у виду бесповратних средстава у износу 
до 30% вредности улагања. 
Преостали износ инвестиционог улагања финансираће се из кредита 
Фонда за развој. 
 
Укупно расположива бесповратна средства за реализацију овог програма 
су 250.000.000,00 динара. Опредељена средства Фонда  за кредитирање 
привредних субјеката по овом програму су 583.333.333,33 динара 
(укупно 833.333.333,33) 
 
Износ укупног улагања и за предузетнике и за правна лица-привредна 
друштва не може бити мањи од 400.000,00 динара (280.000,00 дин. 
кредит) нити већи од 6.000.000,00 динара (4.200.000,00 дин кредита).  

КРЕДИТИ ЗА ПОЧЕТНИКЕ 
(Програм подстицања развоја предузетништва) 



Услови које подносиоци захтева треба да испуне 
1. да су поднели попуњен захтев за кредит и захтев за доделу бесповратних средстава са 

потребном документацијом Фонду;  
2. да су поднели оригинал профактуре/предуговора/понуде по којој се  извршава 

инвестиционо улагање, не старији од 30 дана од дана подношења захтева; 
3. да су уписани у регистар АПР-а најраније у години која претходи години подношења 

захтева; 
4. да је оснивач привредног субјекта истовремено и запослен на неодређено време у том 

привредном субјекту, а уколико постоји више оснивача,потребно је да су сви физичка лица 
и да бар један од оснивача испуњава овај услов;  

5. да над њима није покренут стечајни поступак или поступак ликвидације; 
6. да су регулисали доспеле обавезе јавних прихода, о чему се доставља потврда Пореске 

управе, не старија  од 30 дана од дана подношења захтева;   
7.  да подносилац захтева и повезана лица немају доспелих а неизмирених обавеза према 

Фонду и другим државним повериоцима;                                                                                                                                                                                                                    
8. да им пре подношења захтева није изречена правоснажна мера забране обављања 

делатности,о чему се доставља потврда не старија од дана расписивања јавног позива;  
 

КРЕДИТИ ЗА ПОЧЕТНИКЕ 
(Програм подстицања развоја предузетништва) 



Услови које подносиоци захтева треба да испуне 
9. да власници/оснивачи и одговорна лица нису осуђивани за кривична дела против привреде, 

кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, 
кривично дело преваре и друга кривична дела која се гоне по службеној дужности, као и да 
се не води истрага нити  кривични поступак, о чему се достављају потврде не старије од дана 
расписивања јавног позива; 

10. да су у већинском приватном власништву и да нису у групи повезаних лица у смислу Закона 
о привредним друштвима („Службени гласник РС”, бр. 36/11, 99/11, 83/14 – др. закон и 5/15) 
и Закона о банкама („Службени гласник РС”, бр. 107/05, 91/10 и 14/15), у којој су неки од 
чланова велика правна лица у складу са Законом о рачуноводству („Службени гласник РСˮ, 
број 62/13), према финансијским извештајима за 2016. годину;  

11. да оснивач/оснивачи и /или одговорно лице није директор/заступник, члан, оснивач или 
члан органа управљања другог привредног субјекта или заступник огранка другог 
привредног субјекта ; 

12. да је оснивач, који има 60 и више година старости, приложио, поред средстава обезбеђења 
у складу са овим програмом,  полису животног осигурања или обезбедио јемство физичког 
лица; 

КРЕДИТИ ЗА ПОЧЕТНИКЕ 
(Програм подстицања развоја предузетништва) 



Услови које подносиоци захтева треба да испуне 
13. да у текућој фискалној години и у претходне две године ( 2016, 2017, 2018 години) нису 

примили државну помоћ чија би висина заједно са траженим средствима прекорачила 
износ од 23.000.000,00 РСД и да нису примили средства  по Уредби 05 Број: 110-1122/2017, 
од 09. фебруара 2017. године о утврђивању Програма подстицања развоја предузетништва 
кроз финансијску подршку за поченике у пословању у 2017. години  и Уредби 05 Број: 110-
8593/2017 од 07. септембра 2017. године, о изменама Уредбе о утврђивању Програму 
подстицања развоја предузетништва кроз финансијску подршку за почетнике  у пословању у 
2017. години; 

14. да нису у тешкоћама. Привредни субјект који је основан пре мање од три године не сматра 
се привредним субјектом у тешкоћама, изузев ако је реч о малом или средњем привредном 
субјекту који испуњава услове за отварање стечајног поступка; 

15. да претежна делатност привредног субјекта уписана у АПР одговара делатности која се 
финансира из овог програма;  

16. да су статусне промене оснивача привредног субјекта извршене пре оглашавања Јавног 
позива; 
 

КРЕДИТИ ЗА ПОЧЕТНИКЕ 
(Програм подстицања развоја предузетништва) 



 
Улагања која се могу финансирати у оквиру овог Програма обухватају: 

 доградњу / реконструкцију / адаптацију / санацију / пословног или производног простора;        
 куповину опреме (нове или половне, не старије од пет година); Уколико је опрема 

половна, неопходно је доставити  доказе о власништву односно начину стицања својине, 
доказ да је опрема плаћена у целости, картицу основних средстава власника опреме, 
процену судског вештака и изјаву власника да је спреман да је отуђи. 

     Опрема која је предмет финансирања, за чију набавку се додељују бесповратна средства          
 не може бити купљена од физичког лица, сем ако није предузетник. 
 трајна обртна средства, која могу да учествују највише до 20% у структури укупног 

инвестиционог улагања.   

Средства Програма не могу се користити за набавку опреме превасходно 
намењене даљем изнајмљивању или опреме која ради на принципу 
самоуслуживања, као ни у сврху шрекулативне радњи. 
Извођач радова и добављач опреме не може бити повезано лице са корисником 
кредита у смислу Закона о привредним друштвима. 

КРЕДИТИ ЗА ПОЧЕТНИКЕ 
(Програм подстицања развоја предузетништва) 



Средства се не могу користити у сврху обављања делатности: 

 1) примарна пољопривредна производња, у смислу гајења биљних култура и 
домаћих животиња, као и чување и складиштење, а не обухвата хладњаче, сушаре, 
опрему за паковање, сортирање, прераду у сл. 

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

 3) организовање игара на срећу, лутрија и сличних делатности;  

 4) производња и продаја оружја и војне опреме;  

 5)промет нафте и нафтних деривата; 

 6) производња челика и синтетичких влакана и вађење угља;  

 7) производња и промет било ког производа или активности, које се према 
домаћим прописима или међународним конвенцијама сматрају забрањеним,  

 8) грађевинарство изузев производње грађевинских производа; 9) производња 
алкохолних пића; 

 10) транспорт и саобраћај, осим доставних возила која служе за превоз сопствених 
производа и других транспортних средстава укључених у процес производње; 

 11) финансијске услуге, услуге маркетинга, консултантске услуге, услуге 
истраживања тржишта, испитивања јавног мњења и услуге туристичких агенција 

 

КРЕДИТИ ЗА ПОЧЕТНИКЕ 

(Програм подстицања развоја предузетништва) 



 
 
Рок отплате: до 5 година у оквиру кога је грејс период до једне године; 
Каматна стопа: 1,5% (уз гаранцију пословне банке)-3% уз остале инструменте 
обезбеђења;  

 
Минимални и максимални износи бесповратних средстава и кредита:  

Износ за предузетнике 
и привредна друштва 

Кредит Бесповратна средства  Укупно 

Минимални 280.000,00 120.000,00 400.000,00 

Максимални 4.200.000,00 1.800.000,00 6.000.000,00 

КРЕДИТИ ЗА ПОЧЕТНИКЕ 
(Програм подстицања развоја предузетништва) 



Инструменти обезбеђења: 
 гаранција пословне банке или 
 хипотека првог реда на непокретностима   до 1.000.000,00 РСД на захтев клијента, 

а преко 1.000.000,00 РСД обавезно и/или 
 хипотека на пољопривредном, шумском земљишту или грађевинском земљишту 

за износ до 500.000,00 РСД, а део кредита изнад овог износа мора се обезбедити 
другим инструментима обезбеђења и/или 

 уговорно јемство правних лица и предузетника и/или 
 залога на постојећој/будућој опреми за износ до 1.000.000,00 РСД, с тим да 

појединачна вредност опреме која се залаже не буде мања од 50.000,00 РСД,  а 
део кредита изнад овог износа мора се обезбедити другим инструментима 
обезбеђења и/или 

 уговорно јемство физичког лица за износ до 500.000,00 РСД а део кредита изнад 
овог износа мора се обезбедити другим инструментима обезбеђења и 

 меница и менично овлашћење дужника. 
 Тржишна вредност наведених инструмената обезбеђења у односу на износ 

кредита мора да буде 1,2:1 
 

КРЕДИТИ ЗА ПОЧЕТНИКЕ 
(Програм подстицања развоја предузетништва) 



Обједињен захтев за start-up кредит и захтев за бесповратна средства и пратећа 
документација у складу са Програмом, предају се на адресу Фонда за развој 
Републике Србије. 
 
Јавни позив је отворен док се расположива средства не утроше, а најкасније до 
31.12.2018.    
 
На интернет странама Министарства: www.privreda.gov.rs и Фонда:  
www.fondzarazvoj.gov.rs може се преузети потребна документација у којима су ближе 
дефинисани сви битни елементи и правила за учешће у овом Јавном позиву. 
 

СВА ДОКУМЕНТАЦИЈА СЕ ПРЕДАЈЕ У ДВА ПРИМЕРКА 

КРЕДИТИ ЗА ПОЧЕТНИКЕ 
(Програм подстицања развоја предузетништва) 



Кредити/гаранције за 
предузетнике, микро, мала, 
средња и велика предузећа 

(редовни програм Фонда за развој) 

Фонд за развој Републике Србије 

Редовни програм Фонда за развој 



КРЕДИТИ/ГАРАНЦИЈЕ ЗА ПРЕДУЗЕТНИКЕ, МИКРО,  
МАЛА, СРЕДЊА  И ВЕЛИКА ПРЕДУЗЕЋА 

Минимални износ кредита/гаранције не може бити мањи од 1.000.000,00 динара за 
привредна друштва а 300.000,00 за предузетнике;  
 
Максимални износ кредита/гаранције једном привредном субјекту са повезаним 
лицима не може бити већи од 120.000.000,00 уколико средство обезбеђења није 
првокласна банкарска гаранција 
 
Уколико је средство обезбеђења првокласна банкарска гаранција, износ сваког 
појединачног кредита биће утврђен у складу са износом банкарске гаранције која 
представља обезбеђење тог кредита. 
 
За поменуте максималне износе кредита одређен минимални број запослених који 
износи 35 радника. 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
. 
 
 



Кредити за трајна обртна средства ће се одобравати са роком отплате 
до 4 године у оквиру кога је грејс период до девет месеци.  
 
Каматна стопа је:  
 1.5% на годишњем нивоу уколико је средство обезбеђења 

гаранција/авалирана меница пословне банке, а  
 3%  на годишњем нивоу, у осталим случајевима. 
 
Уколико су подносиоци захтева привредни субјекти из недовољно 
развијених и изразито недовољно развијених јединица локалне 
самоуправе, каматна стопа је 1,4% односно 2,8% 

 

КРЕДИТИ ЗА ТРАЈНА ОБРТНА СРЕДСТВА 



 Намењени су за куповину опреме, куповину пословног простора, 
изградњу / доградњу / реконструкцију простора и за адаптацију / 
санацију пословног простора итд. 
 

 Рок отплате до 10 година у оквиру кога је грејс период  до једне  
године.  
 

 Кредити за предузетнике ће се одобравати са роком отплате до 8 
година у оквиру којег је грејс период до једне године. 
 

 Каматна стопа је:  
• 1,5% на годишњем нивоу уколико је средство обезбеђења 

гаранција/авалирана меница пословне банке, а  
• 3% на годишњем нивоу, у осталим случајевима 

 
Уколико су подносиоци захтева привредни субјекти из недовољно 
развијених и изразито недовољно развијених јединица локалне 
самоуправе, каматна стопа је 1,4% односно 2,8% 

 
 

ИНВЕСТИЦИОНИ КРЕДИТИ 



Кредити за одржавање текуће ликвидности ће се одобравати под 
следећим условима: 

 
 Рок отплате:  до 18 месеци; (у оквиру кога може бити грејс период 

до 3 месеца) 
 

 Каматна стопа: 2% или 3,5% на годишњем нивоу ( у зависности од 
инструмената обезбеђења) уз примену валутне клаузуле; 

 

КРЕДИТИ ЗА ОДРЖАВАЊЕ  
ТЕКУЋЕ ЛИКВИДНОСТИ 



Инструменти обезбеђења уредног враћања кредита и 
измирења обавеза по одобреним кредитима и издатим 

гаранцијама, могу бити: 

 

 гаранција или авалиране менице пословне банке;и/или 
 меница и менично овлашћење јемца/приступиоца дугу (уколико постоји јемство/ 

приступање дугу другог привредног субјекта);и/или 
 меница и менично овлашћење оснивача/акционара дужника;и/или 
 хипотека првог реда на непокретностима; у односу на тржишну вредност 

хипотековане непокретности, зависно од врсте те непокретности, висина 
одобреног кредита може износити: 
• до 70% тржишне вредности стамбеног простора (станови и породичне куће); 
• до 60%  тржишне  вредности  пословних зграда  и   пословног 

простора(канцеларије, управне зграде, угоститељски и трговачки објекти, 
хладњаче, бензинске пумпе и сл.); 

• до 50% тржишне вредности производних и индустријских објеката, (хала, 
магацина, млинова, силоса, гаража, помоћних објеката и сл.); 

• до 50% тржишне вредности градског грађевинског земљишта;  
• до 30% тржишне вредности грађевинског земљишта ; 



 залога на постојећој производној опреми и другим покретним стварима у односу 
на чију тржишну вредност висина одобреног кредита може износити: 
• до 50% тржишне вредности нове опреме и других покретних ствари 
• до 30% тржишне вредности опреме и других покретних ствари старијих од 

две године;  
 залога на акцијама/уделима привредног друштва. 
Уз сваки од наведених инструмената обезбеђења обавезно је достављање меница 
и меничног овлашћење дужника 
 Као додатно средство обезбеђења, може послужити и: заложно право на 

залихама робе;  заложно право на будућим потраживањима; хипотека другог 
реда;  хипотека/залога на објекту/опреми која је предмет финансирања; јемство 
физичког лица. 

Уколико је корисник кредита/налогодавац по гаранцији/ привредни субјект из 
недовољно развијене јединице  локалне самоуправе, тржишна вредност 
наведених инструмената обезбеђења у односу на вредност кредита и/или 
гаранције може да буде 1:1. 

 
 
 

 

Инструменти обезбеђења уредног враћања кредита и 
измирења обавеза по одобреним кредитима и издатим 

гаранцијама, могу бити: 

 



КРАТКОРОЧНИ КРЕДИТИ 

Краткорочни кредити за подстицање конкурентности и 
ликвидности домаће привреде биће одобравани привредним 
субјектима  под следећим условима: 

 
 Рок отплате: 3 – 12 месеци; 
 Каматна стопа: 2,5% на годишњем нивоу уз примену валутне 

клаузуле; 
 Инструменти обезбеђења: сопствене менице са авалом 

пословне банке или гаранција пословне банке и сопствене 
менице корисника кредита.  

 



Подршка привредним субјектима 
који се налазе у финансијским потешкоћама 

За привредне субјекте који се налазе у финансијским потешкоћама, Фонд 
је предвидео следеће видове помоћи и подршке: 
 
 Репрограм кредита, 

 
 Споразумно регулисање обавеза, 

 
 Финансијско реструктурирање, 

 
 Унапред припремљен план реорганизације / план реорганизације. 



НАМЕНСКО КОРИШЋЕЊЕ СРЕДСТАВА 

 
 
 
Фонд за развој контролише наменско коришћење одобрених средстава у складу са 
Програмом. Наменско коришћење средстава се врши путем документарне 
контроле и теренске контроле. 
 
 
Теренска контрола 
Теренска контрола се може спроводити пре одобрења кредита, након одобрења  a  
пре преноса средстава у течај, као и у току реализације инвестиције или након њеног 
завршетка. Теренска контрола ће се, за сваки реализовани кредит, обавезно 
вршити најкасније 3 месеца од дана реализације кредита а по указаној потреби и 
раније. Након тога, у току трајања кредита, теренска контрола ће се вршити у 
континуитету и по указаној потреби до коначне отплате кредита.  
 
 
 



КОНТАКТ 

 
 

Фонд за развој Републике Србије 
Булевар Немањића 14а 

18000 Ниш 
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11000 Београд 
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