
БЕСПОВРАТНА СРЕДСТВА ДО 20%

НАМЕНА СРЕДСТАВА
Привредним субјектима који су регистровани у Агенцији за привредне регистре најкасније до 31. децембра 
2016. године на располагању су бесповрaтна средства за куповину, изградњу, доградњу, реконструкцију, адап-
тацију, санацију, инвестиционо одржавање производног простора или пословног простора који је у саставу 
производног простора, или простора у којем се обавља производња или складиштење производа, за 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, за трајна 
обртна средства (до 20 одсто укупног улагања), као и за набавку софтвера и других нематеријалних улагања.

КОРИСНИЦИ СРЕДСТАВА
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 (не примењује се на предузетнике који немају обавезу достављања тих из-
вештаја: предузетници који воде просто књиговодство и предузетници који паушално плаћају порез).
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ПРОГРАМ ПОДСТИЦАЊА ПРЕДУЗЕТНИШТВА  
КРОЗ РАЗВОЈНЕ ПРОЈЕКТЕ У 2019. ГОДИНИ

Република Србија
МИНИСТАРСТВО 
ПРИВРЕДЕ

ФИНАНСИЈСКИ ОКВИР
Програм представља комбинацију 20 одсто бесповратних средстава државе и 80 одсто повољног кредита 
Фонда за развој, односно 30 одсто бесповратних средстава државе и 70 одсто повољног кредита Фонда за 
развој за привредне субјекте који припадају најнеразвијеним јединицама локалне самоуправе. 

Износ бесповратних средстава не може бити мањи од 75.000,00 динара за предузетнике, односно 250.000,00 
динара за правна лица, нити већи од 12.500.000,00 динара за све привредне субјекте. 

Услови доделе кредита Фонда

1. Кредити Фонда по овом програму одобраваће се у складу са програмом Фонда и са овим програмом; 

2. Рок отплате:

• до десет година у оквиру којих је грејс период до једне године за правна лица;

• до осам година у оквиру којих је грејс период до једне године за предузетнике;

 Рок отплате кредита не може бити краћи од две године од дана закључења уговора укључујући и 
грејс период, у случају отплате кредита у року који је краћи од две године привредни субјект је дужан 
да врати и бесповратна средства.

3. Каматна стопа, уз примену валутне клаузуле:

1%  годишње уз гаранцију банке;

2%  годишње уз остала средства обезбеђења.

4. Обезбеђење кредита:

• гаранција или авалиране менице пословне банке; и/или

•  меница и менично овлашћење јемца/приступиоца дугу (уколико постоји јемство/приступање дугу 
другог привредног субјекта), а за кредите за предузетнике максималног износа до 500.000,00 ди-
нара менице и менично овлашћење и/или административна забрана солидарног јемца – физичког 
лица;  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; и/или

•  залога на акцијама/уделима привредног друштва и

•  меница и менично овлашћење дужника.

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


