
Опредељена средства  45,000,000.00 РСД

Носиоци Развојна агенција Србије (РАС)

Активан програм Документација по конкурсу

Опис пројекта

Кроз овај Програм РАС обезбеђује институционалну 
подршку микро, малим и средњим предузећима, 
предузетницима, који су извозно оријентисани и који желе 
да повећају обим своје спољнотрговинске размене. 
Програмом су обухваћене активности које се односе 
повећање извозне конкурентности српске привреде, 
односно повећање вредности извоза и броја извозника, 
побољшање квалитета извозних производа, унапређење 
структуре српског извоза, као и јачање позиције предузећа 
на постојећим тржиштима, али и излазак на нова.
Програм се састоји из 2 компоненте:
 
Компонента 1 – Припрема за први извоз:
Ова компонента је намењена припреми за први извоз 
ММСПП који још увек не извозе, али поседују потенцијал, 
односно заинтересовани су за извоз.
За реализацију ове компоненте  обезбеђено је 
15.000.000,00 РСД.
 
Компонента 2 – Унапређење капацитета извозника:
Ова компонента је намењена ММСПП који су реализовали 
макар један извозни посао.
За реализацију ове компоненте  обезбеђено је 
30.000.000,00 РСД.

Критеријуми и услови  

Компонента 1: За доделу бесповратних средстава као подносиоци пријава могу да 
конкуришу регионалне развојне агенције, привредне коморе, удружења, кластери, 
факултети и институти, који могу да конкуришу самостално или као чланови конзорцијума. 
Друге организације које се баве подршком привреди (пословни инкубатори, научно 
технолошки паркови и сл.), као и привредна друштва и предузетници код којих 
консултантске активности представљају претежну делатност, могу да конкуришу једино као 
чланови Конзорцијума).
Услов је да су регистровани на територији Републике Србије у складу са важећим законом 
који се односи на њих; да су основани пре 1. јануара 2016. године; да над њима није 
покренут стечајни поступак или поступак ликвидације; да су измирили обавезе по основу 
пореза и доприноса; да су позитивно пословали у претходној години; да им у претходне две 
године није изречена правоснажна мера забране обављања делатности; да у овој години 
нису по истом основу користили подстицајна средства која потичу из буџета Републике 
Србије, буџета АПВ и буџета јединица локалне самоуправе; да нису у тешкоћама према 
дефиницији садржаној у Уредби о правилима за доделу државне помоћ; да је подршка 
извозу/промоција извоза дефинисана као један од циљева у њиховом стратешком 
плану/плану развоја; да су у претходној години реализовали активности у вези са подршком
извозу ММСПП; да су усвојили Програм или План рада за 2017. годину.
За поједине категорије Подносилаца пријаве, односно чланове Конзорцијума важе и 
додатни посебни услови, и то:

• За Удружења: да им је у Статуту дефинисана делатност оријентисана на подршку ММСП и 
предузетницима;

•  За привредна друштва и предузетнике: да им се претежна делатност односи на 
консултантске активности. 

http://ras.gov.rs/sr/kreiraj-zivot/otvoreni-pozivi-konkursi/javni-poziv-za-ucesce-u-programu-podrske-izvoznicima


Сваки Подносилац пријаве по овом програму може поднети максимално три пријаве, 
самостално или као члан Конзорцијума.
Активности које се финансирају:

• Развој програма обука и одржавање обука за стицање општих знања и вештина потребних 
за извоз;

• Развој програма индивидуалног саветовања/ менторинга за ММСПП;
• Развој програма обука и одржавање обука и/или саветовања за припрему плана извоза 

прилагођеног привредном субјекту;
• Организовање стицања практичних искустава у области извоза.

Овај списак могућих врста активности је само индикативан (показни) и није коначан. 
Одговарајуће активности које нису поменуте, које доприносе повећању броја ММСПП који 
су припремљени за први извоз, могу се такође реализовати. Пројектне активности 
одржавања обука морају укључити минимално 15 ММСПП.
РАС суфинансира до 60% укупног износа оправданих трошкова без ПДВ. Максималан износ
који се додељује од стране РАС за ову компоненту је 1.000.000,00 динара по 
пројекту.Одобрена средства РАС преноси на рачун Одабраног корисника код пословне 
банке, према следећој динамици:
• аванс 50% одобреног износа по потписивања Уговора између РАС и Одабраног корисника 
и пријема  Захтева за плаћање са прописаном пратећом документацијом;
• преостали одобрени износ по окончању пројекта у виду рефундације средстава, а на 
основу поднетог Захтева за плаћање и пратеће документације дефинисане уговором 
(рачуни, изводи, завршни извештај и слично).
 
Компонента 2: Ова компонента је намењена ММСПП који су реализовале макар један 
извозни посао. Право на доделу бесповратних средстава имају ММСПП, у складу са чланом
6. Закона о рачуноводству, као и предузетници који воде пословне књиге по систему двојног 
књиговодства, који годишње финансијске извештаје достављају АПР на обраду и којима je 
претежна делатност производња или прерада, а који испуњавају следеће услове: да су 
регистровани на територији Републике Србије и да су у већинском домаћем приватном 
власништву; да су основани пре 01.01.2015. године; да позитивно послују у претходној 
години; да воде пословне књиге по систему двојног књиговодства претходне две године; да 
су измирили обавезе по основу пореза и доприноса; да им у претходне две године није 
изречена правоснажна мера забране обављања делатности; да над њима није покренут 
стечајни поступак или поступак ликвидације; да у текућој години нису по истом основу 
користили подстицајна средства других државних институција и институција АПВ; да нису у 
тешкоћама према дефиницији садржаној у Уредби о правилима за доделу државне помоћи; 
да имају остварен бар један извозни посао; да имају функционалну интернет презентацију, 
редовно ажурирану, чији садржај је доступан на бар једном страном језику.
ММСПП могу да конкуришу појединачно или удружено (као Конзорцијум) у зависности од 
врсте активности. Да би у смислу ове компоненте Конзорцијум био признат као Подносилац 
пријаве, конзорцијум мора чинити минимум 3 ММСПП.
Активности које се финансирају:

1.    Уређење пословања у складу са захтевима међународних стандарда пословања 
у функцији подизања конкурентности на иностраним тржиштима – до 300.000,00 РСД
2.    Усаглашавање производа са захтевима за добијање права на коришћење знака 
производа у функцији припрема производа за инострана тржишта - до 500.000,00 
РСД
3.    Израда плана извоза - до 300.000,00 РСД
4.    Нови дизајн производа и амбалаже и припрема документације ради припреме 
производа за инострана тржишта - до 500.000,00 РСД
5.    Организовање обука у вези са извозним активностима - до 300.000,00 РСД
6.    Окупљање извозника ради заједничког наступа на иностраним тржиштима и 
њихово удруживање - до 300.000,00 РСД
7.    Окупљање извозника по тржиштима - до 300.000,00 РСД

Подносилац пријаве који наступа самостално може да конкурише за активности под редним



бројем 1, 2, 3, 4 и 5. Конзорцијум може да конкурише за активности под редним бројем 5, 6 
и 7. Један привредни субјекат или Конзорцијум, по овој компоненти може поднети једну 
пријаву.
РАС суфинансира до 50% укупног износа оправданих трошкова без ПДВ. Подносилац 
пријаве може конкурисати за једну или више активности, с тим што максимални укупни 
износ бесповратних средстава не може прећи 1.000.000,00 динара.
 

Контакт

Наталија Терзић,
Владимир Јовановић
pripremazaizvoz@ras.gov.rs , 
podrskaizvoznicima@ras.gov.rs
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