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Фонд за развој Републике Србије
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ПРОГРАМ ПОДСТИЦАЊА
ПРЕДУЗЕТНИШТВА КРОЗ РАЗВОЈНЕ
ПРОЈЕКТЕ У 2019.ГОДИНИ
(СА БЕСПОВРАТНИМ СРЕДСТВИМА)

ПРОГРАМ ПОДСТИЦАЊА
ПРЕДУЗЕТНИШТВА КРОЗ
РАЗВОЈНЕ ПРОЈЕКТЕ

Привредни субјекти који испуњавају услове Програма, могу
остварити право на финансијску подршку у износу до 20%
бесповратних средстава (односно до 30% за привредне
субјекте који припрадај јединицама локалне самоуправе
које су разврстане у четврту групу развијености*) 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%.

*у складу са чланом 12. Закона о регионалном развоју и актом Владе којим се утврђује јединствена листа
развијености региона и јединица локалне самоуправе)

ПРОГРАМ ПОДСТИЦАЊА
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 и грађевинске 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

Комплетан списак улагања и све детаље везано за ову врсту кредита видети
на сајту Фонда за развој РС (www.fondzarazvoj.gov.rs)

ПРОГРАМ ПОДСТИЦАЊА
ПРЕДУЗЕТНИШТВА КРОЗ
РАЗВОЈНЕ ПРОЈЕКТЕ –
ФИНАНСИЈСКИ ОКВИР
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.
Период отплате кредита-у годинама
Врста подносиоца захтева

Период отплате

Грејс период

Укупно

Предузетници

7

1

8

Привредна друштва

9

1

10

Каматне стопе
Каматна стопа, уз примену валутне клаузуле, износи 1% годишње уз гаранцију
банке и 2% годишње уз остала средства обезбеђења.

ПРОГРАМ ПОДСТИЦАЊА
ПРЕДУЗЕТНИШТВА КРОЗ
РАЗВОЈНЕ ПРОЈЕКТЕ –
ФИНАНСИЈСКИ ОКВИР
Пример минималних и максималних износа кредита са учешћем
бесповратних средстава
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
Износ кредита
Ко може аплицирати
бесповратних средстава
< 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 31.12.2014/31.12.2015.г

>30.000.000

Они који поред услова из претходног става, испуњавају услов
минималног броја радника 35/или 50 на дан 31.12.2018.г

Фонд за развој Републике Србије
Програм Фонда за развој у сарадњи са Министарством Привреде

ПРОГРАМ ПОДСТИЦАЊА РАЗВОЈА
ПРЕДУЗЕТНИШТВА КРОЗ
ФИНАНСИЈСКУ ПОДРШКУ ЗА
ПОЧЕТНИКЕ У ПОСЛОВАЊУ У 2019
СА БЕСПОВРАТНИМ СРЕДСТВИМА

КРЕДИТИ ЗА
ПОЧЕТНИКЕ

(ПРОГРАМ ПОДСТИЦАЊА
РАЗВОЈА ПРЕДУЗЕТНИШТВА)

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
(01.01.2018).
Привредни субјекти који задовоље услове Програма могу остварити право на финансијску
подршку у виду бесповратних средстава у износу до 30% вредности улагања (односно 40%
за инвеститоре који послују у јединицама локалне самоуправе из четврте групе
развијености*).
Преостали износ инвестиционог улагања финансираће се из кредита Фонда за развој.
Укупно расположива бесповратна средства за реализацију овог програма су 200.000.000,00
динара. Опредељена средства Фонда за кредитирање привредних субјеката по овом
програму су 466.666.666,67 динара.

КРЕДИТИ ЗА
ПОЧЕТНИКЕ

(ПРОГРАМ ПОДСТИЦАЊА
РАЗВОЈА ПРЕДУЗЕТНИШТВА)

Улагања која се могу финансирати у оквиру овог Програма обухватају:

 доградњу / реконструкцију / адаптацију / санацију / инвестиционо одржавање
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 шпекулативних 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)

Рок отплате: до 5 година у оквиру кога је грејс период до једне године;
Каматна стопа: 1% (уз гаранцију пословне банке)-2% 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 (са 30%
бесповрат. средстава)

4.200.000,00

1.800.000,00

6.000.000,00

Максимални (са 40%
бепсповрат.средстава)

3.600.000,00

2.400.000,00

6.000.000,00

КРЕДИТИ/ГАРАНЦИЈЕ ЗА
ПРЕДУЗЕТНИКЕ, МИКРО, МАЛА,
СРЕДЊА И ВЕЛИКА ПРЕДУЗЕЋА
(РЕДОВНИ ПРОГРАМ ФОНДА ЗА РАЗВОЈ ЗА 2019. ГОДИНУ)

ПРОГРАМ ФОНДА ЗА
РАЗВОЈ РЕПУБЛИКЕ
СРБИЈЕ
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%.
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.

КРЕДИТИ/ГАРАНЦИЈЕ ЗА
ПРЕДУЗЕТНИКЕ, МИКРО,
МАЛА, СРЕДЊА И
ВЕЛИКА ПРЕДУЗЕЋА
МИНИМАЛНИ И МАКСИМАЛНИ ИЗНОСИ КРЕДИТА
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 250.000.000,00 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 50 радника.

КРЕДИТИ/ГАРАНЦИЈЕ ЗА
ПРЕДУЗЕТНИКЕ, МИКРО,
МАЛА, СРЕДЊА И
ВЕЛИКА ПРЕДУЗЕЋА
ВРСТЕ И УСЛОВИ КРЕДИТА РЕДОВНОГ ПРОГРАМА ФОНДА ЗА РАЗВОЈ
УСЛОВИ КРЕДИТА
РОЧНОСТ И ВРСТА
КРЕДИТА

Дугорочни
кредити

Правна лица
Грејс
период

Рок отплате

Камата
У%

Инвестиције

12 месеци

9 година

1 – 1,8

ТОС

6 месеци

Кредити за
одржавање текуће 3 месеца
ликвидности
Краткорочни и

средњорочни
кредити

Предузетници

Краткорочни
кредити

/

3 године и 6
1 – 1,8
месеци
15 месеци

2,5

3-12
месеци

2,5

Грејс
период

Рок
отплате

12 месеци 7 година

6 месеци

1 - 1,8

3 године и
1 – 1,8
6 месеци

3 месеца 15 месеци

/

Камата
у%

3-12
месеци

2,5

2,5

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.

КОНТАКТ

Фонд за развој Републике Србије
Булевар Немањића 14а
18000 Ниш
Кнеза Михаила 14
11000 Београд
Тел. 018/4150-200
011/2622 - 676
Факс. 018/45-555-00
www.fondzarazvoj.gov.rs
office@fondzarazvoj.rs

