
Опредељена средства
Министарство привреде – 600.000.000,00 РСД

Фонд за развој – 2.400.000.000,00 РСД

Носиоци Фонд за развој и Министарство привреде

Опис пројекта
Подршка обухвата комбинацију 20% бесповратних средстава и
80% кредита Фонда за развој

Критеријуми и услови

Право  да  конкуришу  по  овом  Програму  имају  предузетници,  микро,  мала   и  средњи
приврдни  субјекти  и  задруге  које  су  регистроване  у  АПР-у,  а  који  доставе  финансијске
 извештаје за  претходне  две  године,  од  године  у  којој  се  подноси  захтев,  у  којима није
исказан  губитак.  Услов  који  се  односи  на  достављање  финансијских извештаја,  не
примењује  се  на  предузетнике  који  немају  обавезу  достављања  тих  извештаја
(предузетници који воде просто књиговодство и паушалци).Привредни субјекти морају бити
у већинском приватном власништву и да нису у групи повезаних лица у којој  су неки од
чланова велика правна лица.

Ова финансијска средства намењена су за:
• изградњу/доградњу/реконструкцију/адаптацију/санацију/куповину производног простора или

пословоног простора (искључиво уколико је у саставу производног простора);
• куповину производне опреме (нове или половне, не старије од пет година), укључујући 

доставна возила која служе за превоз сопствених производа и друга транспортна средства 
укључена у процес производње;

• набавку софтвера и других нематеријалних улагања;
• oд услуга само за рачунарско програмирање и штампарске услуге:
• пекаре са производњом и продајом, производњом колача и торти и услуге кетеринга;
• трајна обртна средства, која могу да учествују највише до 20% у структури укупног 

инвестиционог улагања.
-          Продавац непокретности, извођач радова и добављач опреме не може бити
повезано лице са корисником кредита.

-          Продавац непокретности може бити физичко лице, док извођач радова и
добављач опреме мора бити предузетник или привредно друштво.

Средства по овом Пројекту се не могу користити за: 
• примарна пољопривредна производња
• извођење грађевинских радова (производња грађевинских производа је дозвољена);
• саобраћај и транспорт,
• производња алкохолних пића;
• производња дуванских производа;
• било који облик трговинске, туристичке или угоститељске делатности, изузев пекара са 

производњом и продајом, производње колача и торти и услуга кетеринга;
• штампање и умножавање аудио и видео записа, изузев штампарских услуга;
• услужне делатности (укључујући између осталог и консултантске, маркетиншке, 

рачуноводствене и услуге истраживања тржишта), изузев рачунарског програмирања;
• организовање игара на срећу, лутрија и сличних делатности;
• производња и продаја оружја и војне опреме;
• производња и промет нафте и нафтних деривата;
• производња челика и синтетичких влакана и вађење угља;
• производња и промет било ког производа или активности, које се према домаћим 

прописима или међународним конвенцијама и споразумима, сматрају забрањеним
Средства по овом програму не могу се користити ни за пројекте привредних субјеката у



другим делатностима, ако не доприносе остваривању специфичних циљева програма.”

Услови за одобрење кредита и бесповратних средстава:

Износ за предузетнике Кредит Бесповратна средства Укупно

минимални 300.000,00 РСД 75.000,00 РСД 375.000,00 РСД

максимални 7.000.000,00 РСД 1.750.000,00 РСД 8.750.000,00 РС

 

Износ за правна лица Кредит Бесповратна средства Укупно

минимални 2.000.000,00РСД 500.000,00 РСД 2.500.000,00РСД

максимални 40.000.000,00 РСД 10.000.000,00РСД 50.000.000,00РСД

Микро и мала правна лица могу поднети захтев за финансирање у укупној вредности већој
од  12.500.000,00  рсд,  само  уколико  задовољавају  следеће  критеријуме  за  брзорастуће
привредне субјекте:

·       да  су  на  дан  31.12.2012.  године  имали  најмање  10  запослених  на  одређено  или
неодређено време,

·      да су у периоду од 2012. до 2015. године остварили просечан годишњи раст пословних
прихода или просечан годишњи раст запослености од минимум 20%. 

Микро и мала правна лица могу поднети захтев за финансирање у укупној вредности већој
од 25.000.000,00 рсд уколико, поред горе наведених услова, имају најмање 35 запослених
на одређено или неодређено време на дан 31.08.2016. године.

Средња правна лица могу поднети захтев за финансирање у укупној вредности већој од
12.500.000,00 рсд само ако кумулативно испуњавају све следеће услове:

·         да су на дан 31.12.2012.г. имали најмање 10 запослених на одређено или неодређено
време,

·         да су у периоду од 2012.до 2015.године остварили просечан годишњи раст пословних
прихода од минимум 20% и

·         да  су  у  периоду  од  2012.  до  2015.године  остварили  просечан  годишњи  раст
запослености од минимум 20% .

Рок отплате

• до 10 година у оквиру кога је грејс период до једне  године за правна лица,
• до 7 година у оквиру кога је грејс период до једне  године за предузетнике,

Каматна стопа

• 1,5%  годишње уз гаранцију банке
• 3% годишње уз остала средства обезбеђења
• примена валутне клаузуле
• у грејс периоду камате се обрачунавају и преписују главном дугу.

Обезбеђење кредита
• гаранција или авалиране менице пословне банке и/или
• уговорно јемство привредног субјекта и/или
• меница и менично овлашћење оснивача/акционара дужника и/или
• хипотека првог реда на непокретностима и/или
• 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 до 30%  тржишне вредности опреме старије од две године)  и/или
• залога на акцијама/уделима привредног друштва и/или
• пољопривредно земљиште уколико је корисник кредита регистровано пољопривредно 

газдинство и
• меница и менично овлашћење дужника.

Јемство повезаног  привредног  субјекта  са  подносиоцем захтева,  не  може бити основно
обезбеђење кредита.

Важна напомена:
Документација са захтевом по овом Програму мора бити достављена Фонду
за развоj РС у два примерка ( оригинал + копија).
Сву  неопходну   документацију можете  преузети  на  сајту: www.fondzarazvoj.gov.rs /
кредити  и  гаранције/  Програм  подстицања развоја  предузетништва  кроз  развојне
пројекте

Контакт

Фонд за развој

Мирјана Миљојковић

+381 11 3283 770
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