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I ФОНД ЗА РАЗВОЈ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ
Фонд за развој Републике Србије одобрава кредите
заинтересованим
привредним субјектима – правним
лицима и предузетницима у циљу:








подстицања привредног развоја,
подстицања равномерног регионалниг
развоја,
унапређења конкурентности домаће
привреде,
подстицања развоја производног
занатства и
услужних делатности,
подстицања запошљавања, и
подстицања развоја тржишта капитала.

Кредити и гаранције Фонда се могу користити за
кредитирање, односно за обезбеђење потраживања,
свих привредних грана, осим за:





кредитирање примарне пољопривредне
производње,
производњу и продају оружја и војне
опреме,
организовање игара на срећу, лутрија и
сличних делатности,
за производњу и промет било ког
производа или активности,
које се
према
домаћим
прописима
или
међународним
конвенцијама
и
споразумима, сматрају забрањеним.

1. ПРОГРАМ ИНВЕСТИЦИОНИХ КРЕДИТА
Услови за коришћење средстава
Право на коришћење инвестиционих кредита из
средстава Фонда, имају привредни субјекти – правна
лица, регистровани на подручју Републике Србије, и то:




привредни субјекти који су у већинском
приватном или државном власништву, осим
јавних предузећа, и
привредни субјекти који имају учешће
друштвеног капитала мање од 40%.

Кредитна средства се одобравају за реализацију
инвестиционих
пројеката
(изградњу,
доградњу,
реконструкцију, адаптацију или санацију објеката), под
следећим условима:
 каматна стопа је 2,8% на годишњем нивоу,
уколико је средство обезбеђења кредита
гаранција или авалирана меница пословне банке,
а у осталим случајевима 4,5% на годишњем
нивоу, уз примену валутне клаузуле,
 рок отплате је до 5 година и одложеним роком
отплате до једне године,
 тромесечна отплата кредита,
 износ кредита не може бити мањи од 2.000.000,00
динара, а максимални износ по једном захтеву
(укључујући и повезана лица) не може бити већи
од 300.000.000,00 динара за мала и средња
привредна друштва, односно 500.000.000,00 дин.
за велика привредна друштва,
 да у периоду коришћења кредита корисник не
смањује број запослених радника,
 да корисник кредита обезбеди одговарајеће
инструменти
обезбеђења
уредног
враћања
кредита.

Детаљне услове за коришћење инвестиционих кредита
Фонда, као и преглед потребне документације за
подношење захтева Фонду, можете преузети на сајту:

www.fondzarazvoj.gov.rs.
2. КРЕДИТИ ЗА ТРАЈНА ОБРТНА СРЕДСТВА
Услови за коришћење средстава
Право на коришћење кредита за трајна обртна средства
(ТОС) из средстава Фонда, имају привредни субјекти правна лица, регистровани на подручју Републике
Србије, и то:
 привредни субјекти који су у већинском
приватном или државном власништву, осим
јавних предузећа, и
 привредни субјекти који имају учешће друштвеног
капитала мање од 40%.
Кредити за трајна обртна средства (ТОС), се одобравају
под следећим условима:
 каматна стопа је 3% на годишњем нивоу, уколико
је средство обезбеђења кредита гаранција или
авалирана меница пословне банке, а у осталим
случајевима 4,5% на годишњем нивоу, уз
примену валутне клаузуле,
 рок отплате је до 2 године и одложеним роком
отплате до 9 месеци,
 тромесечна отплата кредита,
 износ кредита не може бити мањи од 2.000.000,00
динара, а максимални износ по једном захтеву
(укључујући и повезана лица) не може бити већи
од 300.000.000,00 динара за мала и средња
привредна друштва, односно 500.000.000,00 дин.
за велика привредна друштва,
 да у периоду коришћења кредита корисник не
смањује број запослених радника,
 да корисник кредита обезбеди одговарајеће
инструменте
обезбеђења
уредног
враћања
кредита.
Детаљне услове за коришћење кредита Фонда за трајна
обртна средства (ТОС), као и преглед потребне
документације за подношење захтева Фонду, можете
преузети на сајту: www.fondzarazvoj.gov.rs.

3. ДУГОРОЧНИ КРЕДИТИ ЗА ПРЕДУЗЕТНИКЕ
Услови за коришћење средстава
Право на коришћење ових средстава имају предузетници
регистровани у Агенцији за привредне регистре, који у
претходне две године нису пословали са губитком.
Кредитна средства по овом програму могу се користити
за:



изградњу,
доградњу,
реконструкцију,
адаптацију или санацију објеката, и
набавку нове опреме.

Дугорочни кредити по овом програму одобравају се под
следећим условима:


каматна стопа је 3% на годишњем нивоу,
уколико је средство обезбеђења кредита
гаранција/авалирана меница пословне банке, а
у осталим случајевима 4,5% на годишњем
нивоу, уз примену валутне клаузуле,








рок отплате је до 4 године и одложеним роком
отплате до једне године,
тромесечна отплата кредита,
износ кредита не може бити мањи од
500.000,00 динара, а максимални износ по
једном захтеву не може бити већи од
5.000.000,00 динара,
да у периоду коришћења кредита корисник не
смањује број запослених радника,
да корисник кредита обезбеди одговарајеће
инструменте обезбеђења уредног враћања
кредита.

5. КРАТКОРОЧНИ КРЕДИТИ
Услови за коришћење средстава
Краткорочни кредити се одобравају правним лицимапривредним друштвима, за повремена обртна средства
за подстицање конкурентности и ликвидности домаће
привреде.
Кредитна средства ће се одобравати под следећим
условима:


Детаљне услове за коришћење дугорочних кредита
Фонда за предузетнике, као и преглед потребне
документације за подношење захтева Фонду, можете
преузети на сајту: www.fondzarazvoj.gov.rs.


4. START-UP КРЕДИТИ
Услови за коришћење средстава
Право на коришћење ових средстава имају привредни
субјекти на подручју Републике Србије, регистрована у
Агенцији за привредне регистре од 01. 01. 2010. године
и касније.
Кредити се одобравају за изградњу, доградњу,
реконструкцију,
адаптацију,
санацију
пословног
простора, производних и индустријских објеката или за
куповину нове опреме од овлашћеног дистрибутера или
произвођача опреме.



каматна стопа је 3% на годишњем нивоу, уз
примену валутне клаузуле, по средњем курсу
на дан уплате, износ враћеног кредита не
може бити мањи од номиналног износа
пуштеног кредита,
рок отплате је од 3 до 12 месеци,
износ кредита не може бити мањи од
2.000.000,00 динара, а максимални износ по
једном клијенту (укључујући и повезана лица)
не може бити већи од 300.000.000,00 динара
за мала и средња привредна друштва, односно
500.000.000,00 за велика привредна друштва,
да корисник кредита обезбеди одговарајеће
инструменте обезбеђења уредног враћања
кредита.

Детаљне услове за коришћење кредита Фонда, као и
преглед потребне документације за подношење захтева,
можете преузети на сајту: www.fondzarazvoj.gov.rs.

6. КРЕДИТИ ЗА СТАРЕ ЗАНАТЕ
Подносилац захтева за кредит може бити само лице које
никада раније није било власник привредног друштва,
односно предузетник, у смислу да је био обвезник
пореза на добит, односно на приходе од самосталне
делатности.
Подносилац захтева за кредит може бити само лице
против кога се не води истрага и које није било
правоснажно осуђивано за кривична дела против
привреде и кривична дела против имовине, до 55 година
старости.

Услови за коришћење средстава
Право на коришћење ових средстава имају предузетници
регистровани у Агенцији за привредне регистре, који у
претходне две године нису пословали са губитком и за
које је Министраство економије и регионалног развоја
издало посебан сертификат.
Кредити се одобравају под следећим условима:

Предузетници:




Кредити се одобравају:








у износу од 500.000,00 до 1.500.000,00 динара,
рок отплате до 5 година, у оквиру којег је
период почека од дванаест месеци,
каматна стопа 3% на годишњем нивоу уз
примену валутне клаузуле,
тромесечна отплата кредита.



у износу од 500.000,00 до 2.000.000,00 динара,
рок отплате до 5 година, у оквиру којег је
период почека до дванаест месеци,
каматна стопа 1% на годишњем нивоу уз
примену валутне клаузуле,
тромесечна отплата кредита.

Детаљне услове за кредитe Фонда, као и преглед
потребне документације за подношење захтева Фонду,
можете преузети на сајту: www.fondzarazvoj.gov.rs.

Правна лица:

7. ДИНАРСКЕ ГАРАНЦИЈЕ

Кредити се одобравају:

По налогу подносиоца захтева Фонд издаје гаранције
којима Фонд као гарант преузима на себе неопозиву
обавезу да ће на захтев корисника гаранције платити
утврђен износ кориснику гаранције, уколико се испуне
услови наведени у гаранцији.






у износу од 500.000,00 до 5.000.000,00 динара,
рок отплате до 5 година, у оквиру којег је
период почека од дванаест месеци,
каматна стопа 3% на годишњем нивоу уз
примену валутне клаузуле,
тромесечна отплата кредит.

Детаљне услове за коришћење дугорочних кредита
Фонда за предузетнике, као и преглед потребне
документације за подношење захтева Фонду, можете
преузети на сајту: www.fondzarazvoj.gov.rs.

Предузетници
Фонд издаје плативе гаранције за обезбеђење кредита
код Пословних банака, покривене 100% за дугорочне
кредите која банка пласира.
Накнада за издавање гаранције-провизија износи 2%
годишње од износа гаранције, а уколико је гаранција
издата као обезбеђење потраживања са валутном
клаузулом за обрачун провизије примењиваће се валутна
клаузула.Износ гаранције ће се смањивати сразмерно
износу отплаћених обавеза од стране налогодавца.


Тражени износ гаранције не може бити мањи од
500.000,00 динара, а максимални износ не може бити
већи од 5.000.000,00 динара.



Правна лица
Фонд издаје плативе гаранције за обезбеђење кредита
код Пословних банака, покривене 100% за дугорочне
кредите која банка пласира.
Накнада за издавање гаранције-провизија износи 2%
годишње од износа гаранције, а уколико је гаранција
издата као обезбеђење потраживања са валутном
клаузулом за обрачун провизије примењиваће се валутна
клаузула. Износ гаранције ће се смањивати сразмерно
износу отплаћених обавеза од стране налогодавца.

Кредити за дугорочно кредитирање развојних програма у
области пољопривреде одобравају се под следећим
условима:




Тражени износ гаранције не може бити мањи од
2.000.000,00 динара, а максимални износ по једном
клијенту (укључујући и повезана лица) не може бити
већи од 300.000.000,00 динара за мала и средња
привредна друштва, односно 500.000.000,00 за велика
привредна друштва.



Детаљне услове за гаранције Фонда, као и преглед
потребне документације за подношење захтева Фонду,
можете преузети на сајту: www.fondzarazvoj.gov.rs.



II ФОНД ЗА РАЗВОЈ АПВ

Фонд за развој АП Војводине основан је са циљем:












развоја
пољопривреде
и
прехрамбено
прерађивачке индустрије,
оснивања и развоја предузетништва малих и
средњих предузећа,
повећања запослености, нарочито решавање
проблема радно ангажованих лица који су у
процесу транзиције остали без посла,
повећања извоза,
супституција увоза,
повећања степена иновативности,
штедње
енергије
кроз
проналажење
алтернативних решења,
увођење менаџмент система квалитета,
заштите животне средине,
равномерног регионалног развоја.

1. Конкурс за дугорочно кредитирање развојних
програма у области пољопривреде на територији
АП Војводине у 2011. години
Услови за коришћење средстава


Право на коришћење ових средстава имају
физичка
лица
носиоци
регистрованих
пољопривредних газдинстава на територији АП
Војводине.

Кредитна средства по овом програму могу се користити
за:

набавку пољопривредне механизације, опреме,
квалитетног
приплодног
материјала
у
сточарству и матичног јата, вишегодишњих
засада
воћа,
винове
лозе
и
осталих
вишегодишњих засада, набавку опреме за
повећање капацитета и осавремењавање
линија за прераду примарних пољопривредних
производа, набавку опреме за заштићени
простор,

увођење сертификације,

изградњу и реконструкцију система за
наводњавање,

изградњу, адаптацију и опремање складишних
капацитета,
изградњу и адаптацију грађевинских објеката
за сточарску производњу у циљу заштите
животне средине и испуњења стандарда у
области пољопривредне производње.

каматна стопа је 2,8% на годишњем нивоу за
кредите
обезбеђене
гаранцијом
или
авалираним меницама, 4,2% на годишњем
нивоу за кредите обезбеђене хипотеком,
рок отплате је 5 година у оквиру којих је
обухваћен период мировања отплате кредита у
трајању од: 24 месеца за финансирање набавке
квалитетног
приплодног
материјала
у
сточарству и за финансирање програма у
области воћарства и виноградарства и
заснивања осталих вишегодишњих засада и 12
месеци за финансирање осталих намена,
ануитети се обрачунавају и плаћају квартално,
могући износ кредита је од 200.000,00 до
10.000.000,00 динара,
сопствено учешће: најмање 50% предрачунске
вредности предмета кредитирања или најмање
50%
предрачунске
вредности
укупне
инвестиције (без обртних средстава),
да корисник кредита обезбеди одговарајеће
инструменте обезбеђења уредног враћања
кредита.

Детаљне услове за коришћење дугорочног кредитирања
развојних програма у области пољопривреде, као и
преглед потребне документације за подношење захтева
Фонду, можете преузети на сајту: www.vdf.org.rs.

III РАЗВОЈНА БАНКА ВОЈВОДИНЕ
1.

Краткорочни
кредити
за
финансирање
подстицаја извоза правних лица и предузетника

Услови за коришћење средстава
Право на коришћење ових средстава имају правна лица
и предузетници који имају регистровано седиште или
огранак на територији АП Војводине.
Кредитна средства по овом програму могу се користити
за финансирање подстицаја извоза.
Краткорочни кредити за финансирање подстицаја извоза
одобравају се под следећим условима:








каматна стопа: НКС 6,80% годишње, фиксно,
ЕКС од 7,60% или НКС 7,80% годишње,
фиксно, ЕКС од 8,61%, у зависности од
бонитета клијента и понуђених средстава
обезбеђења,
до 12 месеци, период мировања отплате
кредита до 3 месеца, клијент у току периода
мировања отплате кредита плаћа камату
месечно,
месечни ануитети,
могући износ кредита је од 1.000.000,00 до
50.000.000,00 РСД са валутном клаузулом,
у периоду коришћења кредита корисник не
смањује број запослених радника,



да корисник кредита обезбеди одговарајеће
инструменте обезбеђења уредног враћања
кредита.

Детаљне услове за коришћење краткорочног кредита за
финансирање подстацаја извоза правних лица и
предузетника, као и преглед потребне документације за
подношење захтева, можете преузети на сајту:

огранак на територији АП Војводине и земљорадничке
задруге.
Кредитна средства по овом програму користе се за
дугорочно финансирање изградње нових и адаптације
постојећих објеката намењених складиштењу, као и за
опремање објеката наведене намене набавком нове
опреме.

www.vdf.org.rs ; www.rbv.rs.
2. Дугорочни кредити за финансирање развојних
пројеката правних лица и предузетника

Дугорочни
кредити
за
финансирање
изградње,
адаптације и опремања складишних капацитета у
области пољопривредно прехрамбене производње
одобравају се под следећим условима:

Услови за коришћење средстава



Право на коришћење ових средстава имају правна лица
и предузетници који имају регистровано седиште или
огранак на територији АП Војводине.



Кредитна средства по овом програму могу се користити
за:








финансирање развоја пројеката,
подстицање привредне активности,
повећање
и
подизање
степена
конкурентности,
повећање нивоа техничке опремљености,
ефикасности и ефективности пословања у
сектору производње и услуга,
обезбеђење енергетске ефикасности,
стварање услова за повећање обима и
интензивирање пољопривредне производње,
повећање извоза и повећање запослености.

Дугорочни кредити за финансирање развојних пројеката
правних лица и предузетника одобравају се под
следећим условима:









каматна стопа: НКС 6,80% годишње, фиксно,
ЕКС од 7,17% или НКС 7,80% годишње,
фиксно, ЕКС од 8,18%, у зависности од
бонитета клијента и понуђених средстава
обезбеђења
отплата кредита може бити месечно, квартално
или у шестомесечним ануитетима,
могући износ кредита је од 1.000.000,00 до
100.000.000,00 РСД са валутном клауззлом,
рочност кредита: до 5 година, период
мировања отплате кредита до 12 месеци,
клијент у току периода мировања отплате
кредита плаћа камату месечно,
у периоду коришћења кредита корисник не
смањује број запослених радника,
да корисник кредита обезбеди одговарајеће
инструменте обезбеђења уредног враћања
кредита.

Детаљне услове за коришћење дугорочног кредита за
финансирање развојних пројеката правних лица и
предузетника, као и преглед потребне документације за
подношење захтева, можете преузети на сајту:





каматна стопа: НКС 6,80% годишње, фиксно,
ЕКС од 7,17% или НКС 7,80% годишње,
фиксно, ЕКС од 8,18%, у зависности од
бонитета клијента и понуђених средстава
обезбеђења,
рочност кредита: до 5 година, период
мировања отплате кредита до 12 месеци,
клијент у току периода мировања отплате
кредита плаћа камату месечно,
отплата кредита може бити месечно, квартално
или у шестомесечним ануитетима,
могући износ кредита је од 1.000.000,00 до
50.000.000,00 РСД са валутном клаузулом,
да корисник кредита обезбеди одговарајеће
инструменте обезбеђења уредног враћања
кредита.

Детаљне услове за коришћење дугорочног кредита за
финансирање изградње, адаптације и опремања
складишних капацитета у области пољопривредно
прехрамбене производње, као и преглед потребне
документације за подношење захтева, можете преузети
на сајту: www.vdf.org.rs ; www.rbv.rs.

4. Дугорочни кредити за финансирање физичких
лица
носилаца
регистрованих
породичних
пољопривредних
газдинстава
за
куповину
земљишта у циљу укрупњавања пољопривредних
поседа
Услови за коришћење средстава
Право на коришћење ових средстава имају физичка лица
која
су
носиоци
регистрованог
породичног
пољопривредног газдинства на територији Аутономне
Покрајине Војводине.
Кредитна средства по овом програму могу се користити
за куповину земљишта у циљу укрупњавања породичних
пољопривредних поседа, за куповину земљишта до 10
ха.
Дугорочни кредити за финансирање физичких лица
носилаца регистрованих породичних пољопривредних
газдинстава за куповину земљишта у циљу укрупњавања
пољопривредних поседа одобравају се под следећим
условима:

www.vdf.org.rs ; www.rbv.rs.

3. Дугорочни кредити за финансирање изградње,
адаптације и опремања складишних капацитета у
области пољопривредно прехрамбене производње




Услови за коришћење средстава

Право на коришћење ових средстава имају правна лица
и предузетници који имају регистровано седиште или



каматна стопа: НКС 7,95% годишње, фиксно,
ЕКС од 8,09%,
рочност кредита: до 7 година, од доспећа првог
ануитета,
отплата кредита се реализује у једнаким
полугодишњим ануитетима, први ануитет
доспева за плаћање 15.12.2011. године, а
остали сваког 15.06. и 15.12. у години,
могући износ кредита је до РСД 7.000.000,00 са
валутном клаузулом,
отворен наменски текући рачун у РБВ,





мање од 70 година живота на дан отплате
последњег ануитета,
мање од 30 ха пољопривредног земљишта у
сопственом власништву,
да корисник кредита обезбеди одговарајеће
инструменте обезбеђења уредног враћања
кредита.

Детаљне услове за коришћење дугорочног кредита за
финансирање физичких лица носилаца регистрованих
породичних пољопривредних газдинстава за куповину
земљишта у циљу укрупњавања пољопривредних
поседа, као и преглед потребне документације за
подношење захтева, можете преузети на сајту:
www.vdf.org.rs ; www.rbv.rs.

IV ФОНД ЗА РАЗВОЈ ПОЉОПРИВРЕДЕ
АПВ
Фонд за развој пољопривреде АП Војводине основан је
са циљем :








подстицање развоја пољопривреде у Војводини
и
отклањање
проблема
у
области
пољопривредне производње путем учешћа у
финансирању програма унапређења и развоја
појединих области пољопривреде,
подстицање интензивније и континуираније
производње и обезбеђења што више роба за
извоз,
подстицање
оснивања
и
организовања
предузећа у области пољопривреде,
подстицање
развоја
земљорадничког
задругарства,
предлагање подстицајних мера системског
карактера на нивоу Покрајине.

Активности
Војводине:







Фонда

за

развој

пољопривреде

АП

подстицање пољопривреде у Војводини,
финансирање програма из области сточарства,
реконструкција иригационих система у Србији
набавка нових заштићених башта (пластеници,
стакленици),
подизање вишегодишњих засада аутохтоних
сорти
винове лозе,
стимулисање подизања високоинтензивних
засада јабучастог, коштичавог, језграстог и
јагодичастог воћа.

пољопривредних газдинстава који у власништву имају
испод 30 хектара.
Услови за коришћење кредитa
Право учешћа на конкурсу имају физичка лица - носиоци
регистрованих породичних пољопривредних газдинстава,
који испуњавању следеће услове:





По овом Конкурсу гаранције ће се издавати на износ од
50% укупног потраживања Банке по кредиту (главни дуг
увећан за редовну камату и евентуалну затезну камату)
одобреном под следећим условима:







VI НАРР

(Национална агенција за регионални

развој)
Национална агенција за регионални развој је водећа
институција Републике Србије која реализује националну
политику равномерног и одрживог регионалног развоја.
Послови у надлежности Националне агенције:





V ГАРАНЦИЈСКИ ФОНД







1.
Конкурс
за
одобравање
гаранција
за
обезбеђење дугорочних кредита за куповину
пољопривредног земљишта
Основни циљ издавања гаранција Гаранцијског фонда
АП Војводине је стварање предуслова за лакши приступ
кредитној линији РАЗВОЈНЕ БАНКЕ ВОЈВОДИНЕ а.д. Нови
Сад, намењеној кредитирању куповине пољопривредног
земљишта у циљу укрупњавања пољопривредних поседа
оних
носиоца
регистрованих
породичних

рок враћања кредита до 7 година,
износ кредита од 7.000.000,00 динара, за
куповину до 10 хектара пољопривредног
земљишта,
полугодишњи ануитети,
каматна стопа: НКС 7,95% годишње, фиксно
(ЕКС од 8,09%),
накнада Банке: 0,5% од износа одобреног
кредита која се плаћа једнократно унапред.

Детаљне услове за коришћење кредита Фонда, као и
преглед потребне документације за подношење захтева,
можете преузети на сајту: www.garfondapv.org.rs.

За више информација посетите сајт:
www.fondpolj.vojvodina.gov.rs.

Гаранцијски фонд је основан са задатком да олакша
приступ финансијском тржишту и обезбеди повољније
услове кредитирања од оних које нуде банке. Овај
задатак Фонд реализује кроз своју основну делатност,
издавање гаранција банкама као средства обезбеђења
уредног враћања банкарских кредита.

пребивалиште на територији АПВ,
отворен наменски текући рaчун у Банци,
мање од 70 година живота на дан отплате
последњег ануитета,
мање од 30 хектара пољопривредног земљишта
у сопственом власништву.






учествује у припреми и спровођењу развојних
докумената и прати њихову реализацију,
прати и спроводи мере и реализује развојне
пројекте за унапређење инфраструктуре,
развој привредних друштава и предузетништва
обухваћене
програмима
финансирања
регионалног развоја,
акредитује регионалне развојне агенције,
издаје јавне исправе о акредитацији и води
евиденцију о издатим јавним исправама,
координира радом регионалних развојних
агенција и пружа стручну помоћ потребну за
обављање њихових послова који се односе на
регионални развој,
припрема и реализује програме едукације
инструктора и консултаната за потребе развоја
привредних друштава и предузетништва,
планира и предлаже развојне пројекте из
области регионалног развоја и пројекте од
интереса за Републику Србију и обезбеђује
услове за приступ и реализацију пројеката који
се финансирају из европских фондова,
донација и других облика развојне помоћи,
обавља
послове
међународне
и
међурегионалне сарадње из своје надлежности,
води Јединствен регистар акредитованих
регионалних развојних агенција,
води Јединствен информациони систем од
значаја за регионални развој,
организује и врши издавачку делатност и др.

1.

Менторинг за МСПП

Бесплатна услуга менторинга за одабраних 150
предузетника/привредних друштава у трајању до 50 сати
по клијенту, до краја новембра 2011. године.
Садржај менторинг услуга












дијагностиковање- анализа тренутне ситуације у
предузећу, односно код предузетника,
помоћ
у
припреми
развојних
активности/планова/пројеката,
како
би
се
достигли што бољи пословни резултати,
саветовање и координација активности усмерених
на приступање фондовима, новим технологијама,
консултантским услугама,
помоћ у припреми документације која се подноси
пословним банкама и приликом конкурисања за
програме подршке МСПП,
помоћ
при
имплементацији
развојних
активности/планова/пројеката,
помоћ у проналажењу пословних партнера, кроз
републичку мрежу и у мрежи ЕУ,
помоћ у проналажењу потребних информација и
консалтинг,
обука.

Право да учествују у јавном позиву имају мала и средња
предузећа и предузетници који се баве производњом или
пружањем услуга, а која испуњавају следеће услове:





2.

већинско
домаће
приватно
власништво,
регистровани на територији Републике Србије,
позитиван пословни резултат у претходне две
године,
измирене обавезе по основу пореза и доприноса,
не обављају делатност у оквиру војне индустрије
и не организују игре на срећу/лутрију.

START-UP кредити Фонда за развој РС

Детаљне услове за кредита Фонда РС, као и преглед
потребне документације за подношење захтева Фонду,
можете преузети на сајту: www.fondzarazvoj.gov.rs. и
www.narr.gov.rs.

VII SIEPA

(Агенција за страна
промоцију извоза Републике Србије)

улагања

и

SIEPA је јавна агенција која својим активностима помаже
српским предузећима да извезу своје производе и услуге
и постану конкурентнији на страним тржиштима. С друге
стране, промовисањем могућности за улагања и
пружањем помоћи страним инвеститорима да започну
пословање у Србији, SIEPA активно ради на отварању
нових радних места, покретању домаће привреде,
трансферу технологија и преношењу нових знања и
вештина према програмима које реализује.
1.
ФИНАНСИЈСКА
ПРЕДУЗЕЋА

ПОДРШКА











да су разврстана на мала или средња правна
лица, у складу са Законом о рачуноводству и
ревизији,
да им у року од две године пре подношења
пријаве није изречена правноснажна мера
забране обављања делатности,
да им у претходних годину дана пре подношења
пријаве није смањен износ уписаног капитала за
више од 50%,
да су измирили доспеле порезе, доприносе и
друге јавне дажбине у складу са прописима
Републике Србије,
да не испуњавају услове за покретање стечајног
поступка, у складу са Законом о стечају.

Привредна друштва која испуњавају услове могу
остварити право на рефундацију до 50% трошкова
активности, без пореза на додату вредност. Привредна
друштва могу поднети пријаву за доделу средстава за
једну или више активности. Финансирање појединачних
активности врши се у максималном износу до 200.000,00
динара,
осим
за
тестирање,
сертификацију
и
ресертификацију производа и система управљања
квалитетом, самостално учешће на међународним
привредним сајмовима у иностранству и стицање и
потврђивање права индустријске својине. Максималан
укупан износ средстава који може бити одобрен
привредном друштву износи 1.500.000,00 динара.
2.
ФИНАНСИЈСКА
ИНВЕСТИТОРЕ У СРБИЈИ

ПОДРШКА

ЗА

Програм привлачења директних инвестиција

Кредити за почетнике у бизнису


Право на доделу средстава имају привредна друштва
регистрована у Републици Србији која се баве
производњом готових или полуготових производа или
пружањем услуга у области енергетике, грађевинарства,
информационих технологија, рециклаже и индустријског
и текстилног дизајна, а која кумулативно испуњавају
следеће услове:

ЗА

ИЗВОЗНА

Програм
подстицања
конкурентности
интернационализације српске привреде

и

У циљу интернационализације привредних друштава,
Агенција за страна улагања и промоцију извоза
Републике Србије (СИЕПА) додељује бесповратна
финансијска средстава малим и средњим привредним
друштвима за финансирање активности које доприносе
повећању извоза из Републике Србије.

На основу Уредбе Владе Републике Србије, донете у
првој половини 2010. године, инвестициони пројекти у
свим делатностима, осим трговине, угоститељства и
пољопривреде,
могу
да
конкуришу
за
доделу
бесповратних средстава по овом програму.
Средства по овом програму су намењена за
финансирање инвестиционих пројеката у производном
сектору и сектору услуга које могу бити предмет
међународне трговине.
Укупна средства која могу бити додељена одређују се
према новим радним местима отвореним у периоду од
три године од дана потписивања уговора о додели
средстава и то у зависности од облика инвестирања,
места инвестирања и испуњености критеријума, и то:
•
За инвестиције у производни сектор додељује се
од 2.000 до 5.000 евра, односно од 4.000 до 10.000 евра
за девастирана подручја и подручја од посебног
интереса по новом радном месту,
•
За инвестиције у аутомобилску, електронску и
индустрију информационих технологија у подручја од
посебног интереса додељује се од 5.000 до 10.000 евра
по новом радном месту,
•
За инвестиције у сектор услуга додељује се од
2.000 до 10.000 евра по новом радном месту.
Изузетак чине инвестиције од посебног значаја:
•
За инвестиције које прелазе укупан износ од
200 милиона евра и којима се обезбеђује отварање
најмање 1.000 нових радних места, средства се одређују
у износу од 25% од укупне висине инвестиције,

•
За инвестиције која прелазе износ од 50
милиона евра и којима се обезбеђује отварање најмање
300 нових радних места, средства се одређују у износу
од 20 % од укупне висине инвестиције.

лица удружи у складу са Законом (осим за
оснивање задруге) свако појединачно подноси
захтев за самозапошљавање и остваривање
права на субвенцију од 160.000,00 динара.

Средства за подстицање улагања од посебног значаја се
обезбеђују у буџету Републике Србије. Износ средстава
одређује Влада у зависности од важности, вредности и
услова пројекта, а исплата се врши периодично током
трајања пројекта у једнаким износима од 25% вредности
додељених средстава.

Право на подношење захтева за доделу
субвенције за самозапошљавање има лице које је:


пријављено на евиденцију незапослених НСЗ
најмање месец дана пре дана подношења
захтева,

За више информација о условима коришћења ових
програма посетите сајт: www.siepa.gov.rs.



завршило
инструктивну
обуку
за
самозапошљавање по плану и програму обуке у
организацији НСЗ или друге одговарајуће
организације, а у циљу подизања нивоа
информисаности
и
компетентности
за
отпочињање сопственог посла.

VIII
НАЦИОНАЛНА
ЗАПОШЉАВАЊЕ

СЛУЖБА

ЗА

Национална
служба
за
запошљавање
одобрава
субвенције у циљу подстицаја запошљавања, на нивоу:
Националне службе за запошљавање Републике
Србије,





Покрајинског секретаријата за рад, запошљавање
и равноправност полова и



Јединице локалне самоуправе
акциони план запошљавања.

кроз

локални

За приправнике

''Прва шанса 2011''


Стручно оспособљавање и запошљавање
младих до 30 година, без радног искуства у
струци, који се налазе на евиденцији НСЗ, и
имају минимум завршену средњу школу.


-

Трајење Програма:
3 месеца стручне праксе + 12 месеци
приправничког стажа након стручне праксе, уз
обавезу
послодавца
да
по
истеку
приправничког стажа задржи лица у радном
односу још најмање 12 месеци.


-

Финансирање:
за време стручне праксе - новчана помоћ
лицима 10.000 динара месечно (финансира
НСЗ),
за време приправништва - рефундација зарада
(18.000,
20.000
и
22.000
динара)
са
припадајућим
доприносима
за
обавезно
социјално осигурање у трајању од 12 месеци.
Послодавац сноси само трошкове пореза из
зараде приправника.

Субвенције за подстицај запошљавања одобравају се
према јединственим критеријумима.
Субвенције се одобравају послодавцима:









из приватног сектора,
који нису смањивали број запослених у
последња три месеца,
над којима није покренут стечајни, односно
ликвидациони поступак,
који уредно измирују обавезе по основу
доприноса за обавезно социјално осигурање за
запослене, за последња три месеца,
подносиоцу захтева над којим је вођен стечајни
поступак и код кога је усвојен и у целости
извршен
план
реорганизације,
успешно
пословао најмање 12 месеци,
подносиоцу захтева који је купио привредни
субјект над којим је окончан поступак стечаја,
успешно пословао најмање 12 месеци од дана
куповине.

-

Стручна пракса:


оспособљавање лица за самосталан рад у
струци, без заснивања радног односа.


-

Трајење Програма:
у складу са законом, а најдуже 12 месеци.



Финансирање:

Субвенције за отварање нових радних места:
Висина субвенције зависи од развијености општине у
којој се лица запошљавају и броја новозапослених лица,
и то:

-

Од 100.000,00 динара по новозапосленом лицу
(у првој и другој групи општина) до 400.000,00
динара по новозапосленом лицу (у другој,
трећој
и
четвртој
групи
општина
и
девастираним подручијима).

НСЗ ангажованим лицима исплаћује
новчану помоћ у месечном износу од
10.000,00
динара
до
14.000,00,
у
зависности од степена стручне спреме,

-

НСЗ врши обрачун и уплату доприноса за
случај повреде на раду и професионалне
болести у складу са законом,

-

НСЗ сноси трошкове полагања стручног
испита у висини једномесечне новчане
помоћи.



Субвенције незапосленим лицима:

Субвенције за самозапошљавање:


Субвенција за самозапошљавање додељује се
незапосленом лицу у једнократном износу од
160.000,00 динара, а у циљу обављања
новорегистроване делатности на територији АП
Војводине, а уколико се више незапослених



право учешћа на Конкурсу има послодавац
под условом:
-

да редовно измирује обавезе по
основу пореза и доприноса за
обавезно
социјално
осигурање
запослених,

-

-

да има кадровске и друге капацитете
за стручну праксу лица,
да је као услов законом прописана
обавеза обављања приправничког
стажа
за
рад
на
одређеним
пословима,
да ангажује незапослено лице које
се води на евиденцији НСЗ и:

-

има до 30 година старости,
има средње, више или високо образовање,
нема радног искуства у струци и
није отпочело стручну праксу.



Послодавац који има до 10 запослених има
право да у Меру укључи максимално 2
незапослена лица, а послодавац који има преко
10 запослених има право да у Меру укључи
незапослена лица чији број не може бити већи
од 20% укупног броја запослених.

У предрачунску вредност улагања прихватају се само
нова улагања која се врше најкасније шест месеци пре
датума подношења захтева за кредит, уз достављање
адекватних доказа о претходно извршеним улагањима.
Минимални износ кредита/гаранције за правна лица не
може бити мањи од 2.000.000,00 динара, максимални
износ кредита/гаранције по једном клијенту (укључујући
и повезана лица), не може бити већи од 300.000.000,00
динара за мала и средња привредна друштва, односно
500.000.000,00 динара за велика привредна друштва.

Предузетници

За више информација посетите сајт: www.nsz.gov.rs

Рок отплате:
Кредити за предузетнике ће се одобравати са роком
отплате до 4 године и периодом почека до једне године.
Износ кредита:
Од 500.000,00 динара до 5.000.000,00 динара.
Издавање гаранција:
За издавање гаранција Фонд ће наплаћивати провизију у
висини од 2% годишње од износа који се гарантује.

IX ПРОГРАМ ВЛАДЕ РС

1.2.

Услови кредита и издавање гаранција за
улагање у радно интензивне гране
прерађивачке индустрије у недовољно
развијеним општинама

1. Подстицање регионалног развоја
Основни циљ
Програма
Владе за подстицање
регионалног
развоја
су
покретање
производње
упошљавањем постојећих капацитета и изградњом нових
производних погона, отварање продуктивних нових
радних места и смањивање разлика у развијености
региона и општина у Републици Србији.
Средства ће се одобравати преко Фонда РС, у виду
дугорочних инвестиционих кредита за изградњу нових
објеката, проширење капацитета постојећих објеката
(реконструкцију и модернизацију), набавку опреме,
односно делова и опреме за ремонт постојеће опреме и
кредите за трајна обртна средства за програме улагања
на девастираним подручјима.

Каматна стопа:





1.1.

Услови
за
коришћење
неразвијеним општинама

кредитa

у

Кредити се одобравају са валутном клаузулом.
Отплата кредита вршиће се у тромесечним ануитетима.

2,5% на годишњем нивоу фиксно уколико је
средство
обезбеђења
гаранција/авалирана
меница пословне банке, а у осталим
случајевима 3,5% на годишњем нивоу фиксно,
за улагања у радно интензивне гране на
подручју
општина-јединица
локалне
самоуправе друге групе неразвијености,
1,5% на годишњем нивоу фиксно уколико је
средство
обезбеђења
гаранција/авалирана
меница банке, а у осталим случајевима 2,5% на
годишњем нивоу фиксно, за улагања на
подручју треће групе неразвијености,
1%
на годишњем нивоу фиксно уколико је
средство
обезбеђења
гаранција/авалирана
меница банке, а у осталим случајевима 2% на
годишњем нивоу фиксно, за улагања на
подручју четврте групе неразвијености.

Правна лица
Каматна стопа:
Рок отплате:




1,5% на годишњем нивоу фиксно уколико је
средство
обезбеђења
гаранција/авалирана
меница пословне банке,
а у осталим
случајевима 2,5% на годишњем нивоу фиксно,
за улагања на подручју
треће групе
неразвијености,
1%
на годишњем нивоу фиксно уколико је
средство
обезбеђења
гаранција/авалирана
меница банке, а у осталим случајевима 2% на
годишњем нивоу фиксно, за улагања на
подручју четврте групе неразвијености.

Правна лица
Рок отплате:
Кредити за изградњу, реконструкцију, модернизацију и
набавку опреме ће се одобравати са роком отплате до 5
година и периодом почека до једне године.
Кредити за трајна обртна средства ће се одобравати са
роком отплате до 2 године и периодом почека до девет
месеци.

Кредити за изградњу, реконструкцију, модернизацију и
набавку опреме ће се одобравати са роком отплате до 5
година и периодом почека до једне године.
Кредити за трајна обртна средства ће се одобравати са
роком отплате до 2 године и периодом почека до девет
месеци.
У предрачунску вредност улагања прихватају се само
нова улагања која се врше најкасније шест месеци пре
датума подношења захтева за кредит, уз достављање
адекватних доказа о претходно извршеним улагањима.
Минимални износ кредита/гаранције за правна лица не
може бити мањи од 2.000.000,00 динара, максимални
износ кредита/гаранције по једном клијенту (укључујући
и повезана лица), не може бити већи од 300.000.000,00
динара за мала и средња привредна друштва, односно
500.000.000,00 динара за велика привредна друштва.

Предузетници
Рок отплате:
Кредити за предузетнике ће се одобравати са роком
отплате до 4 године и периодом почека до једне године.
Износ кредита:

Од 500.000,00 динара до 5.000.000,00 динара.
Кредити за правна лица и предузетнике се одобравају
са валутном клаузулом. Отплата кредита вршиће се у
тромесечним ануитетима.
Издавање гаранција:
За издавање гаранција Фонд ће наплаћивати провизију у
висини од 2% годишње од износа који се гарантује.
Детаљне услове за коришћење кредита Фонда, као и
преглед потребне документације за подношење захтева,
можете преузети на сајту: www.fondzarazvoj.gov.rs.

