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START-UP КРЕДИТИ ПО ПРОГРАМУ ПОДСТИЦАЊА РАЗВОЈА ПРЕДУЗЕТНИШТВА КРОЗ 
ФИНАНСИЈСКУ ПОДРШКУ ЗА ПОЧЕТНИКЕ  У ПОСЛОВАЊУ У 2019. ГОДИНИ 

 

 
ИНФОРМАЦИЈА ЗА КОРИСНИКЕ О СПРОВОЂЕЊУ  

ПРОГРАМА  
 

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. За средства по 
Програму, могу да конкуришу и клијенти који су, претходно, били оснивачи и власници највише 
једног привредног субјекта, који је брисан из регистра, пре објављивања јавног позива или је још 
увек активан, али је клијент пренео своја оснивачка права на неко друго лице пре оглашавања 
јавног позива. Лице на које су пренета оснивачка права не може бити повезано лице са 
подносиоцем захтева. 

 
 
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). Испоручилац опреме не 

може бити физичко лице осим ако је предузетник, нити повезано лице са 

корисником кредита у смислу Закона о привредним друштвима и Закона о 

банкама; 

- трајна обртна средства, која могу да учествују највише до 20% у структури укупног 
инвестиционог улагања 

 
Право да се пријаве на Јавни позив за доделу бесповратних средстава и право да поднесу 

захтев за кредит код Фонда, имају предузетници, микро и мала привредна друштва, који су 
регистровани у Агенцији за привредне регистре најраније у години која претходи години 
подношења захтева, и задовољавају следеће услове: 

 
1. да су поднели попуњен захтев за кредит и захтев за доделу бесповратних средстава са 

потребном документацијом Фонду;  
2. да су поднели оригинал профактуре/предуговора/понуде по којој се  извршава 

инвестиционо улагање, не старији од 30 дана од дана подношења захтева; 
3. да су уписани у регистар АПР-а најраније у години која претходи години подношења 

захтева; 
4.  да је оснивач привредног субјекта истовремено и запослен на неодређено време у том 

привредном субјекту, а уколико постоји више оснивача, потребно је да су сви физичка 
лица и да бар један од оснивача испуњава овај услов;  

5. да над њима није покренут стечајни поступак или поступак ликвидације; 
6. да су регулисали доспеле обавезе јавних прихода, о чему се доставља потврда Пореске 

управе, не старија  од 30 дана од дана подношења захтева;   
7.  да подносилац захтева и повезана лица немају доспелих а неизмирених обавеза према 

Фонду и другим државним повериоцима;                                                                                                                                                                                                                    
8. да су у већинском приватном власништву и да нису у групи повезаних лица у смислу 

Закона о привредним друштвима („Службени гласник РС”, бр. 36/11, 99/11, 83/14 – др. 
закон и 5/15) и Закона о банкама („Службени гласник РС”, бр. 107/05, 91/10 и 14/15), у 
којој су неки од чланова велика правна лица у складу са Законом о рачуноводству 
(„Службени гласник РСˮ, број 62/13), према финансијским извештајима за 2017. годину;  

9. да оснивач/оснивачи и /или одговорно лице није директор/заступник, члан, оснивач или 
члан органа управљања другог привредног субјекта или заступник огранка другог 
привредног субјекта ; 

10. да је оснивач, који има 60 и више година старости, приложио, поред средстава 
обезбеђења у складу са овим програмом,  полису животног осигурања или обезбедио 
јемство физичког лица; 

11. да у текућој фискалној години и у претходне две године ( 2017, 2018, 2019 години) нису 
примили државну помоћ чија би висина заједно са траженим средствима прекорачила 
износ од 23.000.000,00 РСД и да нису примили средства  по Уредби о утврђивању 
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                          Програма подстицања развоја предузетништва кроз финансијску подршку за почетнике у 

пословању у 2018. години; 
12.  да нису у тешкоћама. Привредни субјект који је основан пре мање од три године не 

сматра се привредним субјектом у тешкоћама, изузев ако је реч о малом или средњем 
привредном субјекту који испуњава услове за отварање стечајног поступка; 

13. да претежна делатност привредног субјекта уписана у АПР одговара делатности која се 
финансира из овог програма;  

14. да су статусне промене, промене оснивача и промене заступника привредног субјекта  
извршене пре оглашавања Јавног позива, изузев промене шифре делатности која може 
да се изврши и током трајања јавног позива; 

 
Предност ће имати захтеви привредних субјеката чији су оснивачи прошли бесплатну обуку 
за започињање пословања по Програму Стандардизованог сета услуга, који се реализује 
преко акредитованих регионалних развојних агенција о чему прилажу потврду. 
 
Средства по овом Програму се не могу користити за:  
 

1. примарну пољопривредну производњу; Примарна пољопривредна производња у смислу 
овог програма, обухвата гајење биљних култура и домаћих животиња и остале намене у 
непосредној вези са гајењем биљака и животиња, као и чување и складиштење, а  не 
обухвата хладњаче, сушаре, опрему за паковање, сортирање, прераду и сл 

2. трговинску делатност; 
3. организовање игара на срећу, лутрија и сличних делатности;  
4. производњу и продају оружја и војне опреме;  
5. промет нафте и нафтних деривата;  
6. производњу челика и синтетичких влакана и вађење угља; 
7. производњу и промет било ког производа или активности, које се према домаћим 

прописима или међународним конвенцијама и споразумима, сматрају забрањеним.  
8. грађевинарство изузев производње грађевинских производа и завршних занатских 

радова у грађевинарству; 
9. производњу алкохолних пића; 
10. транспорт и саобраћај, осим доставних возила која служе за превоз сопствених 

производа и других транспортних средстава укључених у процес производње; 
11. финансијске услуге, услуге маркетинга, консултантске услуге, услуге истраживања 

тржишта, испитивања јавног мњења и услуге туристичких агенција;  
12. производњу дувана и дуванских производа; 
 

 
Изузетно, привредни субјекти који обављају делатност припреме и послуживања хране и 
пића, могу користити средства по овом програму, али само за набавку опреме за обављање 
делатности, искључујући ситан инвентар. 
 

 
Средства по овом Програму  се одобравају под следећим условима: 
 

Привредни субјекти који задовоље услове Програма могу остварити право на 
финансијску подршку у виду бесповратних средстава у износу до 30% вредности улагања, 

односно до 40% вредности улагања за привредне субјекте који припадају јединицама 

локалне самоуправе које су разврстане у четврту групу развијености у складу са чланом 

12. Закона о регионалном развоју и актом Владе којим се утврђује јединствена листа 

развијености региона и јединица локалне самоуправе. Привредни субјекти који 

припадају четвртој групи развијености су привредни субјекти из изразито недовољно 

развијених јединица локалне самоуправе који на наведеној територији имају седиште 

или на истој обављају пословање и имају регистрован огранак у периоду дужем од 

годину дана од дана подношења захтева.  
. Преостали износ инвестиционог улагања финансираће се из кредита Фонда за развој. 

 Укупно расположива бесповратна средства за реализацију овог Програма су 
200.000.000,00 РСД, а опредељена средства Фонда за одобравање кредита износе 
466.666.666,67 РСД.  
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                          Минимални и максимални износи бесповратних средстава и кредита који могу бити 
одобрени привредним друштвима и предузетницима по  Програму износе: 

 
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 

 
 
 
 

Кредити Фонда за развој се одобравају под следећим условима: 
 

- рок отплате до 5 година у оквиру кога је грејс период до једне године. Рок отплате 
кредита не може бити краћи од три године од дана закључења уговора укључујући и грејс 
период. У случају отплате кредита у року који је краћи од три године привредни субјект је 
дужан да врати и бесповратна средства. 

- примена валутне клаузуле 
- каматна стопа 1% годишње уз гаранцију банке; 2% годишње уз остала средства 

обезбеђења 
- месечна/тромесечна отплата кредита 
- У грејс периоду интеркаларна  камата се обрачунава тромесечно уназад и приписује 

главном дугу 
 

Инструменти обезбеђења уредног враћања кредита: 
 

- гаранција пословне банке, или 
 

- хипотека првог реда на непокретностима, и то: 

1. Хипотека првог реда на непокретностима, до 1.000.000,00 РСД на захтев клијента, а 

преко 1.000.000,00 РСД обавезно, и/или 

2. 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 обезбеђења; и/или 

 

- Залога на покретним стварима у власништву односно залога на постојећој / будућој 
опреми за износ до 1.000.000,00 РСД, с тим да појединачна вредност опреме која се 
залаже не буде мања од 50.000,00 РСД,  а део кредита изнад овог износа мора се 
обезбедити другим инструментима обезбеђења и/или 
 

- Уговорно јемство (или приступање дугу) привредног субјекта за корисника 
кредита, са одговарајућим инструментима обезбеђења јемца, односно приступиоца дуга 
и/или  

- Уговорно јемство физичког лица до максималног износа 500.000,00 динара, док се 

део кредита изнад тог износа мора обезбедити другим инструментима, и 

- Бланко сопствене менице корисника кредита, са клаузулом ''без протеста'' и 
меничним овлашћењем се обавезно достављају уз неко од наведених средстава 
обезбеђења . 
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                          Однос тржишне вредности наведених инструмената обезбеђења у односу на износ 

кредита увећан за припадајућу камату и друге трошкове, треба да буде 1,2:1. 
 
Фонд задржава право да тражи и додатно средство обезбеђења, уколико анализом 
захтева утврди да је то потребно. 

 

• Бесповратна средства не могу се користити за рефундирање трошкова у оквиру 
активности које су биле започете или завршене пре потписивања уговора о додели 
бесповратних средстава у складу са овим Програмом. 
 
Корисник средстава  је у обавези да, поред кредита Фонду, врати  и  одобрена 
бесповратна средства, у случају да, до исплате кредита, а најкраће 3 године од дана 
закључења  уговора о додели бесповратних средстава са Фондом: 
1. обрише из регистра предузетничку радњу односно покрене поступак ликвидације 

привредног друштва,  
2. отуђи предмет инвестиционог улагања и  
3. раскине радни однос оснивача привредног субјекта који  истовремено мора да буде и 

запослен на неодређено време у том привредном субјекту.  
Уколико корисник, наведене радње изврши после наведеног рока од три године, неће 
бити у обавези да врати одобрена бесповратна средства али ће се његов кредит код 
Фонда прогласити доспелим у целости.  
 
 

Реализација средстава: 
 

• Јавни позив је отворен док се средства из Програма не утроше, а најкасније до 
31.12.2019. године. Захтев за доделу бесповратних средстава се подноси истовремено 
са захтевом за кредит Фонду и то достављањем попуњеног обрасца за пријаву, као и 
пратеће документације којом се доказује испуњеност услова.  

• Фонд ће примати искључиво захтеве привредних субјеката који задовољавају све услове 
Програма и који су предали неопходну конкурсну документацију.   

• Привредни субјекти могу поднети само један захтев за доделу бесповратних средстава по 
овом програму код Фонда.  Други захтев може бити поднет у периоду трајања јавног позива, 
тек након пријема обавештења да је привредном субјекту првобитан захтев одбијен. 

• Рок за обраду захтева привредног субјекта код Фонда је највише 20 дана, након чега 
привредни субјект треба да буде обавештен уколико је потребно допунити документацију у 
одређеном року. 

 

• Датумом закључења уговора о бесповратним средствима се сматра онај датум када је уговор 
потписан од стране овлашћеног лица Фонда. Привредни субјекти који нису потписали уговор 
о додели бесповратних средстава, у предвиђеном року сматраће се да су одустали од 
додељених средстава као и од кредита код Фонда. Уколико привредни субјект не потпише 
уговор о кредиту са Фондом, уговор о додели бесповратних средстава закључен  са Фондом 
сматра се ништавим и обрнуто. 

 
Кандидати чије је захтеве за бесповратна средства Комисија одбила имају право на 

приговор у  року од осам дана од дана пријема одлуке. Приговор се подноси министру привреде, 
непосредно или препорученом поштом, на адресу Министарство привреде, Кнеза Милоша 20, 
11000 Београд. О приговору одлучује министар у року од 30 дана од дана пријема приговора 

Одобрена средства се могу користити само за нова улагања.. 
 

Одобрена кредитна средства за доградњу/ реконструкцију/ адаптацију/ 
санацију/инвестиционо одржавање  пословног  или производног простора, као и набавку опреме 
могу се уплатити на основу Уговора о асигнацији, директно на рачун извођача радова / 
испоручиоца опреме, или на рачун подносиоца захтева. Бесповратна средства се уплаћују на 
наменски рачун корисника. 

 
За доградњу/ реконструкцију/ адаптацију/ санацију/инвестиционо одржавање објекта 

потребно је доставити Решење/грађевинску дозволу којим се одобрава извођење планираних 
радова, при самом подношењу захтева уз сву осталу документацију. 



  
ФОНД ЗА РАЗВОЈ 
РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ 

  
МИНИСТАРСТВО ПРИВРЕДЕ 

РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ 

 

                             
                           

Пријем захтева ће се вршити све док се не потроше средства за ову намену. Пријем 
захтева се врши на адресама Фонда у Нишу , Булевар Немањића 14а и у Београду, Кнез 
Михаилова 14, било предајом на писарници било слањем препорученом поштом. 
 
 
 
Фонд за развој Републике Србије            Министарство привреде Републике Србије 
  Директор Слађана Бацковић                 Министар Горан Кнежевић 
 
 
____________________________   _____________________________________ 
 


