ФОНД ЗА РАЗВОЈ
ФИНАНСИЈСКА ПОДРШКА
35% – 45% Бесповратних средстaва

ЗА ЖЕНЕ ПРЕДУЗЕТНИЦЕ
И МЛАДЕ ДО 30 ГОДИНА

ФИНАНСИЈСКА ПОДРШКА ЗА:
• Предузетнике, микро и мала привредна друштва
основана од 2016.-e до данас
• Оснивачи могу бити искључиво физичка лица* и
то ако је законски заступник и оснивач
а) особа женског пола (мин. 51% власништва)
б) особа старости до 30 година (рођене од 1991.)

* Историјски физичко лице може бити оснивач највише једног привредног
субјекта, који је брисан из регистра АПР или да је власништво раније фирме
пренешено на друго неповезано лице, пре објављивања јавног позива

Фонд за развој
Јавни позив
отворен до 31.12.2021.
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УСЛОВИ:
• Износ: од 400.000 до 6.000.000 динара
• бесповратна средства 35% до 45%*
• Рок: 5 година који укључује 1 годину грејс
периода
• Камата: 2% годишње (уз гаранцију банке 1%)
• Валутна клаузула средњи/средњи курс НБС

УСЛОВИ
кредитна
и бесповратна средства

• Превремена отплата могућа је након истека рока
од 3 године.
* 45% бесповратних средстава за привредне субјекте који
припадају 4. групи развијености јединица локалне самоуправе
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НАМЕНА УЛАГАЊА

Улагања се не могу
потписивања уговора.
Опрема / Возила

Реновирање

Набавка нове или
половне опреме
старости до 5 година
или возила за
сопствене потребе

До износа од
350.000,00 дин.

Лака теретна возила
врсте N1 не могу бити
предмет набавке
(возила чија највећа
дозвољена маса не
прелази 3,5 тоне)

Обртна средства
Обртна средства до
20% укупног улагања

вршити

пре

Пре потписвања уговора дозвољено је
само евентуално уплатити аванс у
износу од 10% улагања.

Извођач радова мора
бити предузетник или
привредно друштво
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СРЕДСТВА ОБЕЗБЕЂЕЊА
Однос тржишне вредности наведених инструмената обезбеђења
у односу на износ кредита треба да буде 1,2 : 1.

Залога на опреми

Јемство физичког
лица

до 1.000.000 дин.

Јемство физичког
лица до 500.000 по
физичком лицу

појединачна
вредност опреме
која се залаже не
буде мања од
50.000 дин.

Хипотека
непокретност

Хипотека на
земљишту

Гаранција
банке

до 500.000

ОБЕЗБЕЂЕЊА СЕ МОГУ КОМБИНОВАТИ И САБИРАТИ
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УСЛОВИ које корисник мора да испуни
•

оснивач мора да је истовремено и запослен на неодређено време
(уколико постоји више оснивача, потребно је да су сви физичка лица и да бар један од оснивача испуњава овај
услов);

•

да су статусне промене, промене оснивача и промене заступника извршене пре Јавног позива
(изузев промене шифре делатности која може да се изврши и током трајања јавног позива);

•

да је оснивач привредног субјекта уједно и његов законски заступник
(уколико има више оснивача привредног субјекта, један од оснивача мора да буде законски заступник);

•

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

•

да су регулисали доспеле обавезе јавних прихода;

•

да претежна делатност привредног субјекта уписана у АПР одговара делатности која се финансира;

•

да је оснивач, који има 60 и више година старости, приложио полису животног осигурања или обезбедио
јемство физичког лица које није старије од 60 година и није пензионер.
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СРЕДСТВА НЕ МОГУ КОРИСТИТИ

• Привредни субјекти који су историјски примили било каква бесповратна средства као помоћ за
почетнике у пословању немају могућност да користе овај програм
• Уколико се утврди да је захтев за доделу бесповратних средстава поднео привредни субјекат чији
оснивач је супруг, супруга, сестра, брат односно лице које је у првом степену сродства (деца,
родитељи и остали сродници у првом степену) са лицем које се већ бави истом или сродном
делатношћу којом се бави и оснивач подносиоца захтева, сматраће се да је то наставак
спровођења постојеће породичне делатности и захтев за доделу бесповратних средстава неће
бити одобрен
• Свака промена пословног простора / седишта мора се унапред пријавити Фонду!
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ИСКЉУЧЕНЕ ДЕЛАТНОСТИ
Средства по овом Програму се не могу користити за:
1. примарну пољопривредну производњу (не обухвата хладњаче, сушаре, паковање, сортирање, прераду и сл);
2. трговинску делатност, осим делатности које у себи имају одређени степен обраде;
3. организовање игара на срећу, лутрија и сличних делатности;
4. промет нафте и нафтних деривата;
5. грађевинарство изузев производње грађевинских производа и завршних занатских радова у грађевинарству;
6. транспорт и саобраћај;
7. финансијске услуге, услуге маркетинга, консултантске услуге, услуге истраживања тржишта и испитивања јавног
мњења;
8. делатности изнајмљивања, рентирања и самоуслуживања, изузев за потребе туризма.
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СРЕДСТВА МОГУ КОРИСТИТИ:

Средства по овом Програму могу користити поред осталих и:
• привредни субјекти који се баве производњом грађевинских производа и галантерије, као оним занатским
делатностима које обављају завршне грађевинско - занатске радове, као што су: малтерисање, уградња
столарије, постављање подних и зидних облога, бојење и застакљивање и остали завршни радови.
• привредни субјекти регистровани у области туризма, а који се баве изнајмљивањем смештајних јединица и
уједно поседују и опрему за потребе туризма (бицикала, мотора, чамаца, скутера и сл.) коју такође
изнајмљују, могу конкурисати за средства по Програму.
• Средства могу користити и све остале делатности које нису искључене (претходни слајд).
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ПОСЕБНИ УСЛОВИ
За одређене наведене делатности

Хладњаче

Услужне делатности

Хладњаче/расхладни панели могу да се набаве
средствима овог програма само уколико се користе
као опрема у оквиру обављања делатности
подносиоца захтева која подразумева даљи степен
обраде производа.

Услужне делатности код којих ће се одобравати
средства до 3.000.000,00 динара су све оне
делатности код којих се процењује да за
започињање пословања није неопходан већи износ
средстава од наведеног.

Хладњаче/расхладни панели не могу да се
финансирају средствима овог програма уколико се
исти користе у оквиру обављања делатности
пружања услуге замрзавања производа и
трговинске делатности на велико.

Примери ових делатности су: делатност фризерских
салона, школица, логопеда, агенција за пружање
различитих услуга и сл.
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ГУБИТАК БЕСПОВРАТНИХ СРЕДСТАВА

Корисник средстава је у обавези да, поред кредита Фонду, врати и одобрена бесповратна средства, у случају
да, у року до три године од дана закључења уговора о додели бесповратних средстава са Фондом:
1.
2.
3.
4.
5.

обрише из регистра предузетничку радњу, односно покрене поступак ликвидације или стечаја привредног друштва,
отуђи предмет инвестиционог улагања или исти да у закуп,
раскине радни однос оснивача привредног субјекта на неодређено време у том привредном субјекту,
изврши промену оснивача и законског заступника*
није привредно активан и не доставља уредно финансијске извештаје.

Уколико корисник, наведене радње изврши после наведеног рока од три године, а за време трајања кредита, неће бити у
обавези да врати одобрена бесповратна средства али ће се његов кредит код Фонда прогласити доспелим у целости
*Промена оснивача подразумева како замену оснивача тако и додавање, поред постојећег оснивача, и новог оснивача. У
периоду од три године од дана закључења уговора о додели бесповратних средстава привредни субјекат не сме да
изврши замену оснивача нити законског заступника, али може да, поред постојећег оснивача, дода и новог оснивача, у
којем случају се узимају менице новог оснивача, али се не раскида уговор.
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Марија Стевановић
063/386-315
marijatf@yahoo.com

Београд, 2021
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