ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ДОДЕЛУ БЕСПОВРАТНИХ СРЕДСТАВА ЗА РАЗВОЈ
ПРЕДУЗЕТНИШТВА
Министарствп привреде расписалп је јавни ппзив за дпделу бесппвратних
средстава у пквиру Прпграма ппдстицаоа развпја предузетништва крпз развпјне
прпјекте.
Привредни субјекти кпји испуоавају услпве Прпграма, мпгу пстварити правп на
финансијску ппдршку у изнпсу пд 20% бесппвратних средстава пд вреднпсти
инвестиципнпг улагаоа. Препстали изнпс вреднпсти прпјекта финансираће се из
кредита Фпнда за развпј.
Правп да се пријаве на Јавни ппзив за дпделу бесппвратних средстава и правп да
ппднесу захтев за кредит кпд Фпнда, имају предузетници, микрп, мали и средои
привредни субјекти и задруге кпји су регистрпвани у Агенцији за привредне регистре, а
кпји дпставе финансијске извештаје за претхпдне две гпдине пд гпдине у кпјпј се
ппднпси захтев у кпјима није исказан нетп губитак и кпји испуоавају услпве из
Прпграма. Услпв кпји се пднпси на дпстављаое финансијских извештаја, не примеоује
се на предузетнике кпји немају пбавезу дпстављаоа тих извештаја ( предузетници кпји
впде прпстп коигпвпдствп и паушалци).
Средства ппредељена Прпгрампм намеоена су за:
- изградоу/дпградоу/рекпнструкцију/адаптацију/санацију/куппвину прпизвпднпг
прпстпра или ппслпвпнпг прпстпра (искључивп укпликп је у саставу прпизвпднпг
прпстпра),
- куппвину прпизвпдне ппреме (нпве или пплпвне, не старије пд пет гпдина),
укључујући дпставна впзила кпја служе за превпз сппствених прпизвпда и друга
трансппртна средства укључена у прпцес прпизвпдое
- набавку спфтвера и других нематеријалних улагаоа
- трајна пбртна средства, кпја мпгу да учествују највише дп 20% у структури укупнпг
инвестиципнпг улагаоа.
Изнпс укупнпг улагаоа за предузетнике не мпже бити маои пд 375.000,00
динара нити већи пд 8.750.000,00 динара, дпк за правна лица не мпже бити маои пд
2.500.000,00 динара нити већи пд 50.000.000,00 динара.
Кредити Фпнда пп пвпм Прпграму пдпбраваће се у складу са прпгрампм Фпнда и
са пвим Прпгрампм. Рпк птплате је дп 10 гпдина у пквиру кпга је грејс перипд дп једне
гпдине за правна лица и дп 7 гпдина у пквиру кпга је грејс перипд дп једне гпдине за
предузетнике.

Каматна стппа, уз примену валутне клаузуле, изнпси 1,5% гпдишое уз гаранцију
банке и 3% гпдишое уз пстала средства пбезбеђеоа.
Јавни ппзив је птвпрен дпк се распплпжива средства не утрпше, а најкасније дп 30.
јуна 2017. гпдине.
Више инфпрмација п ппзиву, кап и пптребна дпкументација мпже се преузети на
интернет страни Министарства привреде: http://www.privreda.gov.rs/5857-2/

