
БЕСПОВРАТНА СРЕДСТВА ДО 30%

Програм подстицања развоја предузетништва кроз финансијску подршку за почетнике у пословању у пред-
ставља комбинацију 30 одсто бесповратних средстава државе и 70 одсто повољног кредита Фонда за развој, 
односно 40 одсто бесповратних средстава државе и 60 одсто повољног кредита Фонда за развој за привредне 
субјекте који припадају најнеразвијенијим јединицама локалне самоуправе.

КОРИСНИЦИ СРЕДСТАВА
Програм је намењен новооснованим предузетницима, микро и малим привредним друштвима који су реги-
стровани у Агенцији за привредне регистре најраније у години која претходи години подношења захтева.

НАМЕНА СРЕДСТАВА
Незапослена лица, почетници у пословању, али и привредници који су у почетној фази развоја могу користити 
бесповрaтна средстава за набавку опреме, доградњу, реконструкцију, адаптацију санацију или инвестиционо 
одржавање пословног или производног простора, као и за набавку трајних обртних средстава (до 20 одсто 
укупног улагања).

Република Србија
МИНИСТАРСТВО 
ПРИВРЕДЕ

ПРОГРАМ
ПОДСТИЦАЊА РАЗВОЈА ПРЕДУЗЕТНИШТВА  

КРОЗ ФИНАНСИЈСКУ ПОДРШКУ ЗА ПОЧЕТНИКЕ 
У ПОСЛОВАЊУ У 2019. ГОДИНИ

200.000.000,00 РСД
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Република Србија
МИНИСТАРСТВО 
ПРИВРЕДЕ

ПРОГРАМ ПОДСТИЦАЊА РАЗВОЈА ПРЕДУЗЕТНИШТВА КРОЗ ФИНАНСИЈСКУ 
ПОДРШКУ ЗА ПОЧЕТНИКЕ  У ПОСЛОВАЊУ У 2019. ГОДИНИ

ФИНАНСИЈСКИ ОКВИР

Однос 30%-70%

Износ за правна лица 
и предузетнике Кредит Бесповратна средства Укупно

минимални 280.000,00 РСД 120.000,00 РСД 400.000,00 РСД

максимални 4.200.000,00 РСД 1.800.000,00 РСД 6.000.000,00 РСД

Однос 40%-60%

Износ за правна лица 
и предузетнике Кредит Бесповратна средства Укупно

минимални 240.000,00 РСД 160.000,00 РСД 400.000,00 РСД

максимални 3.600.000,00 РСД 2.400.000,00 РСД 6.000.000,00 РСД

Услови доделе кредита Фонда:

•  Рок отплате до 5 година у оквиру кога је грејс период до једне године.

• Каматна стопа уз примену валутне клаузуле:

• 1%  годишње уз гаранцију банке

• 2%  годишње уз остала средства обезбеђења

• у грејс периоду камате се обрачунавају и преписују главном дугу.

• Обезбеђење кредита:

• Гаранција пословне банке или

•  Хипотека првог реда на непокретностима до 1.000.000,00 динара на захтев клијената , а преко 
1.000.000,00 динара 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 обе-
збеђења и/или

• Уговорно јемство правних лица и предузетника и/или

•  Залога на постојећој / будућој опреми за износ до 1.000.000 РСД, с тим да појединачна вредност 
опреме која се залаже не буде мања од 50.000,00 динара,  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.

Више информација и неопходну документацију можете пронаћи на: www.privreda.gov.rs и www.fondzarazvoj.gov.rs


