
 

 

БЕСПОВРАТНА СРЕДСТВА 
 

ИПАРД Србија 

Током 2019. године регистрована пољопривредна газдинства, задруге и слично могу 

конкурисати код ИПард фонда Србија за бесповратна средства из области пољопривреде, а 

за набавку пољопривредне механизације /машина, прикључних радила, опреме/ изградњу 

и адаптацију објеката и слично. Потребно је исфинансирати целокупну инвестицију 

сопственим или туђим изворима финансирања, а ИПАРТ врши повраћај од 50 до 60 % од 

вредности инвестиција.  

Вршимо услугу израде бизнис плана и помоћи и саветовања око прикупљања 

докуметације 

ФИЛИП МОРИС И ОРГАНИЗАЦИЈА ЕНЕКА - „Покрени се за посао” 

Програм Покрени се за посао пружа 

• донацију у виду опреме, лиценци или сертификата, стандардизације и оптимизације 

неопходне за покретање или унапређење бизниса, у вредности до 1.000.000 динара и то за 

физичка и правна лица уз обавезно финансијско учешће у износу од 20 одсто вредности 

гранта;  пословне и стручне обуке; сталну саветодавну и менторску помоћ. 

Рок за конкурисање је 31. март 2019.  

Вршимо услугу припреме конкурсне докуметације 

ФОНД ЗА РАЗВОЈ СРБИЈЕ МИНИСТАРСТВО ПРИВРЕДЕ 

 

 - Јавни позив за доделу бесповратних средстава кроз финансијску подршку за почетнике у 

пословању у 2019. години 

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); 

– трајна обртна средства, која могу да учествују највише до 20% у структури укупног 

улагања. 

 

Јавни позив је отворен док се расположива средства не утроше, а најкасније до 31.12.2019. 

године. 

 

Вршимо услугу израде бизнис плана и помоћи и саветовања око прикупљања 

докуметације 

 

  

 

ФОНД ЗА РАЗВОЈ СРБИЈЕ МИНИСТАРСТВО ПРИВРЕДЕ – 

 

 Јавни позив за доделу бесповратних средстава у оквиру програма подстицања 

предузетништва кроз развојне пројекте у 2019. години 

 

Привредни субјекти који испуњавају услове Програма, могу остварити право на 

финансијску подршку у износу до 20% бесповратних средстава од вредности 

инвестиционог улагања, односно до 30% бесповратних средстава за привредне субјекте 

који припадају четвртој групи развијености у складу са чланом 12. Закона о регионалном 

развоју и актом Владе којим се утврђује јединствена листа развијености региона и 

јединица локалне самоуправе. 

Средства опредељена Програмом намењена су за: 

• куповину, изградњу, доградњу, реконструкцију, адаптацију, санацију, инвестиционо 

одржавање производног простора или пословног простора који је у саставу производног 

простора, или простора у којем се обавља производња или складиштење производа; 

• 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; 

• трајна обртна средства, која могу да чине највише 20% укупног инвестиционог улагања; 

• набавку софтвера и других нематеријалних улагања. 

 

Јавни позив је отворен док се расположива средства не утроше, а најкасније до 31.12.2019. 

године. 

Вршимо услугу израде бизнис плана и помоћи и саветовања око прикупљања 

докуметације 

  

РАЗВОЈНА АГЕНЦИЈА СРБИЈЕ  

- Програм интернационализације МСП у 2019. години 

Програм ће бити реализован у периоду од децембра 2018. године до фебруара 2020. 

године. За реализацију овог програма опредељен је буџет од 75.000.000,00 динара без 

ПДВ-а. 



Програмом ће се финансирати следеће групе активности: 

• Организација националних штандова на међународним сајмовима; 

• Организација пословних сусрета у иностранству; 

• Прикупљање информација и извештавање о условима пословања на страним тржиштима. 

 

Вршишмо услугу помоћи и саветовања око прикупљања докуметације 

 

 

МИНИСТАРСТВО ТРГОВИНЕ, ТУРИЗМА И ТЕЛЕКОМУНИКАЦИЈА – 

 Конкурс за доделу дотација намењених за пројекте развоја туризма у 2019. години 

Право на коришћење бесповратних средстава имају непрофитне институције, ако се тим 

пројектима обезбеђује: 

1) промоција туристичких производа, туристичких дестинација и туристичких простора 

Србије и подстицање унапређења рецептивне туристичко-угоститељске понуде; 

2) унапређење и реализација статистичких истраживања и методологије сателитских 

рачуна; 

3) едукација и тренинзи у туризму. 

 

Учешће средстава министарства у финансирању пројеката може износити до 50% укупне 

вредности пројекта. 

Рок за конкурисање је 31. март 2019. године 

Вршишмо услугу помоћи и саветовања око прикупљања докуметације 

 

  

 

МИНИСТАРСТВО ТРГОВИНЕ, ТУРИЗМА И ТЕЛЕКОМУНИКАЦИЈА 

 - Конкурс за доделу кредитних средстава за подстицање квалитета туристичке понуде у 

2019. години 

Право на коришћење кредитних средстава имају привредна друштва регистрована за 

обављање делатности у области туризма, предузетнци који су регистровани за обављање 

делатности у области туризма и пољопривредна газдинства која су уписана у Регистар 

пољопривредних газдинстава у складу са Законом о пољопривреди и руралном развоју. 

Рок за подношење захтева је 1. октобар 2019. године, а крајњи рок за достављање допуна 

захтева је 1. новембар 2019. године. 

Вршишмо услугу помоћи и саветовања око прикупљања докуметације 

 

 

 ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ПОЉОПРИВРЕДУ 

Конкурс за доделу средстава за суфинансирање набавке опреме и система за наводњавање 

и опреме за побољшање водног, ваздушног и топлотног режима биљака на територији АП 

Војводине у 2019.години 

Предмет конкурса јесте додела бесповратних средстава за суфинансирање постављање 

цевовода и набавке опреме и система за наводњавање: опремање бунара, набавка пумпи и 



агрегата за наводњавање, набавка система за наводњавање вештачком кишом, 

субиригација, материјала за покривање повртарских и воћарско - виноградарских култура 

и цвећа, у циљу заштите од мраза - агротекстил, малч фолије и друго. 

 

Конкурс за доделу средстава за суфинансирање инвестиција у набавку опреме за заштиту 

од временских непогода и елемената потребних за подизање производних засада 

воћака,винове лозе и хмеља у 2019.години 

 

 

Циљ конкурса јесте повећање површина засада воћа под системом противградне заштите 

као и повећање површина под новим засадима воћа и винове лозе у Аутономној покрајини 

Војводини у 2019. години. 

Предмет конкурса јесте додела бесповратних средстава за суфинансирање набавке 

елемената система за заштиту од елементарних непогода и набавке елемената потребних за 

подизање производних засада воћака,винове лозе и хмеља. 

КРЕДИТИ 

 

 

РАЗВОЈНИ ФОНД ВОЈВОДИНЕ  

 

Расписао је следеће конкурсе: (до утрошка средстава) 

- ПРАВНА ЛИЦА И ПРЕДУЗЕТНИЦИ - 

хттп://њњњ.рфапв.рс/правна_лица_и_предузетници.хтмл 

Конкурс за дугорочне кредите за инвестициона улагања 

Конкурс за дугорочне кредите за трајна обртна средства 

Конкурс за краткорочне кредите за обртна средства 

Конкурс за дугорочне кредите за развој туризма 

Конкурс за дугорочне кредите за инвестиције у пољопривреди у оквиру 

ИПАРД програма 

Грејс период 12 месеци камата од 2 до 3% 

- ПОЉОПРИВРЕДНА ГАЗДИНСТВА – 

хттп://њњњ.рфапв.рс/пољопривредна_газдинства.хтмл 

Конкурс за дугорочне кредите за развој туризма 

Конкурс за дугорочне кредите за инвестиције у пољопривреди у оквиру 

ИПАРД програма 

Конкурс за дугорочне кредите за пољопривреду 

Конкурс за дугорочне кредите за куповину пољопривредног земљишта 



Конкурс за краткорочне кредите за обртна средства у пољопривреди 

Конкурс за дугорочне кредите за набавку нове пољопривредне механизације 

Грејс период од 12 до 24 месеца камата од 2 до 3% 
ГАРАНЦИЈЕ 

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------- 

 

 

Фонд за развој Србије 
ПРАВНА ЛИЦА И ПРЕДУЗЕТНИЦИ - 

Конкурс за дугорочне кредите за инвестициона улагања 

Конкурс за дугорочне кредите за трајна обртна средства 

Конкурс за краткорочне кредите за обртна средства 

Грејс период 12 – 25 месеци камата од 2 до 3% 
 

 

СТАРТ УП – почетници и новоотворена привредна друштва и радње. 

Грејс период 12 – 15 месеци камата од 1 до 2% 
 

 

 

Чуруг, 11.02.2019. године 


