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преко 200 нових радних места                                   10 %  

    

преко 500 нових радних места                                  15 %   

     

преко 1.000 нових радних места                        20 %              

I ПОДСТИЦАЈНЕ МЕРЕ НА НАЦИОНАЛНОМ НИВОУ 
 
Финансијски подстицаји још увек представљају значајан мотивациони фактор потенцијалним 
инвеститорима, из разлога што пословна клима није довољно унапређена да би инвеститори 
долазили без њих. Они нису решење за привреду али представљају један бајпас, који ће 
омогућити прилив “здравог” капитала у реални сектор и омогућити да привредни амбијент 
одржимо конкурентним у коме ће фирме пословати са мање ризика.  
 
Главни носиоци подстицаја на националном нивоу су: 
 

1. РЕПУБЛИКА СРБИЈА - МИНИСТАРСТВО ПРИВРЕДЕ 
 
Међу главним субјектима подршке улагањима у Републици Србији налази се Министарство 
привреде. Општи правни оквир за улагања у РС чини Закон о улагањима и Уредба о условима и 
начину привлачења директних инвестиција.  
 

УРЕДБА О УСЛОВИМА И НАЧИНУ ПРИВЛАЧЕЊА ДИРЕКТНИХ ИНВЕСТИЦИЈА 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

 

И
н

ве
ст

и
ц

и
о

н
и

 п
р

о
је

кт
и

 

у 
п

р
о

и
зв

о
д

н
о

м
 с

е
кт

о
р

у 

минимално 40 нових радних места 

минимално 600.000 € *оправданих 

трошкова улагања 

 
могу се одобрити средства од  

25 % 
оправданих трошкова двогодишњих бруто 

зарада  

максимално 4.000 €  

по новоотвореном радном месту 

Може се 
одобрити 

повећање од 

15 % 
на висину 
оправданих 
трошкова 
улагања у 
основна 
средства 

+ 
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минимално 15 нових радних места 

150.000 € минимална вредност инвестиционог пројекта 

 
 

обрачун средстава која се могу одобрити врши се по истом 
принципу као и у производном сектору 

Радно интензивни пројекти 
 

 

минимално 15 нових радних места 

150.000 € минимална вредност 

инвестиционог пројекта 
 
 

обрачун средстава која се могу одобрити врши 
се по истом принципу као и у производном 

сектору 

од износа 
двогодишњих 
оправданих 

трошкова бруто 
зарада 

+ 
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Услови за доделу подстицајних средстава: 
 

 Корисник средстава дужан је да обезбеди учешће од најмање 25% оправданих 
трошкова из сопствених средстава или из других извора који не садрже државну помоћ; 

 Да се инвестиција одржи на истој локацији у јединици локалне самоуправе у којој се 
реализује директна инвестиција најмање пет година након реализације пројекта, 
односно најмање три године за мале и средње привредне субјекте; 

 Да се број запослених код корисника средстава након реализације инвестиционог 
пројекта не смањује у периоду пет година у случају великих привредних субјеката, 
односно три године у случају малих и средњих привредних субјеката; 

 Да се запосленом редовно исплаћује зарада у складу са прописима којима се уређују 
радни односи, у износу који је најмање за 20% већи од минималне зараде у Републици 
Србији прописане за месец за који се исплаћује зарада, у периоду пет година у случају 
великих привредних субјеката, односно три године у случају малих и средњих 
привредних субјеката, осим код инвестиција у четврту групу и девастиране општине; 

 Рок за реализацију инвестиционог пројекта и отварање нових радних места је три 
године од дана закључења Уговора а за велике инвестиционе пројекте 10 година од 
дана закључења Уговора. 

 
НАПОМЕНА: 
Јавни позив објављује се по одлуци Министарства привреде. Пријаву за доделу средстава 
инвеститор подноси Развојној агенцији Србије. Уговоре о додели подстицајних средстава 
обезбеђених из буџета Републике Србије са улагачем закључује министарство надлежно за 
послове привреде уз претходну сагласност Владе. За улагања од посебног значаја за Републику 
Србију предлог доделе државне помоћи доноси се без објаве јавног позива. 
 

ПРОГРАМ ПОДРШКЕ МАЛИМ ПРЕДУЗЕЋИМА ЗА НАБАВКУ ОПРЕМЕ 
 
Министарство привреде у сарадњи са Развојном агенцијом Србије спроводи програм подршке 
малим предузећима за набавку производне опреме. Ова средства намењена су за 
суфинансирање следећих трошкова набавке и то:  
- нове производне опреме и/или машина;  
- половне производне опреме и/или машина, не старије од 5 година;  
- нових делова, специјализованих алата за машине или других капиталних добра која ће се 
искористити како би се ставиле у погон неискоришћене машине и опрема које производе 
размењива добра. 
 
Финансијска конструкција:  

 5% - учешће привредног субјекта у трошковима набавке машина и опреме ; 
 70% - кредит пословне банке; 
 25% - бесповратно суфинансирање нето вредности набавке производне опреме. Овај 

износ не може бити мањи од 250.000,00 динара, нити већи од 2.500.000,00 динара. Уз 
уговор о додели бесповратних средстава као средство обезбеђења прилаже се бланко 
меницу са меничним писмом 

 
Право да се пријаве на конкурс за доделу бесповратних средстава имају:  

 правна лица регистрована у Агенцији за привредне регистре ( у даљем тесту: АПР) као 
привредна друштва или задруге, која су разврстана на микро или мала правна лица (на 
основу података које води АПР);  

 привредна друштва која су уписана у регистар Агенције за привредне регистре 
најкасније 31. децембра 2013 године;  

 привредна друштва односно предузетници који имају најмање једно запослено лице;  
 привредна друштва која у претходне три године нису примили државну помоћ, чија би 

висина заједно са траженим средствима прекорачила износ од 200.000 евра у 
динарској противредности.  
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Ову субвенцију не могу остварити привредна друштва која обављају делатност у једном од 
следећих сектора:  

 примарна пољопривредна производња; 
 трговина (малопродаја и велепродаја);  
 производња и продаја оружја и војне опреме;  
 организовање игара на срећу и сличних делатности;  
 производња челика и синтетичких влакана и вађење угља и производња и промет било 

којих производа или активности које се према домаћим прописима или међународним 
конвенцијама сматрају забрањеним. 

 
НАПОМЕНА: 
Јавни позив је отворен док се средства из Програма не утроше. 
 

ПОДСТИЦАЊЕ РАЗВОЈА ПРЕДУЗЕТНИШТВА КРОЗ ФИНАНСИЈСКУ ПОДРШКУ ЗА ПОЧЕТНИКЕ У 
ПОСЛОВАЊУ 

 

МИНИСТАРСТВО ПРИВРЕДЕ И ФОНД ЗА РАЗВОЈ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ 

КОМБИНАЦИЈА БЕСПОВРАТНА СРЕДСТВА 30% И СТАРТ-УП КРЕДИТ 

Привредни субјекти који задовоље услове овог Програма могу остварити право на 
финансијску подршку у виду бесповратних средстава у износу до 30% вредности улагања. 
Преостали износ инвестиционог улагања финансираће се из кредита Фонда за развој на 
следећи начин: 

Корисници кредита 

- Привредни субјекти регистровани у Агенцији за привредне регистер, 
најраније у години која претходи години подношења захтева;  
- Подносилац захтева за кредит може бити само лице које никада 
раније није било власник привредног друштва, односно предузетник;  
- Да у текућој фискалној години и у претходне две године (2014, 2015, 
2016. години) нису примили државну помоћ чија би висина заједно са 
траженим средствима прекорачила износ од 200.000 евра у динарској 
противвредности и да нису примили бесповратна средства из јавних 
средстава. 

Намена кредита 

Доградња/реконструкција/адаптација/санација/пословног или 
производног простора; куповина опреме (нове или половне, не 
старије од пет година). Испоручилац опреме не може бити физичко 
лице осим ако је предузетник;трајна обртна средства, која могу да 
учествују највише до 20% у структури укупног инвестиционог улагања. 

Износ за 
предузетнике 

Кредит Бесповратна средства Укупно 

Минимални 280.000,00 РСД 120.000,00 РСД 400.000,00 РСД 

Максимални 2.100.000,00 РСД 900.000,00 РСД 3.000.000,00 РСД 

Износ за правна лица 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 

Период отплате 
кредита 

5 година 

Грејс период 12 месеци 

Каматна стопа 1,5% годишње уз гаранцију банке; 
3% годишње уз остала средства обезбеђења 

Инструменти 
обезбеђења 

Гаранција пословне банке, или хипотека првог реда на 
непокретностима, залога на покретним стварима, Уговорно јемство 
(или приступање дугу) правног лица, бланко сопствене менице. 

Трајање конкурса Јавни позив је отворен док се расположива средства не утроше 

Детаљније о пројекту 
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2. РЕПУБЛИКА СРБИЈА - МИНИСТАРСТВО ТРГОВИНЕ,ТУРИЗМА И ТЕЛЕКОМУНИКАЦИЈА 
 

Министарство трговине, туризма и телекомуникација расписује јавни конкурс за доделу 
кредитних средстава за подстицање квалитета туристичке понуде у 2016. години. Конкурсом је 
предвиђена додела кредитних средстава за унапређење квалитета туристичке понуде и 
интензивирање њеног коришћења, изградњу туристичке инфраструктуре и супраструктуре као 
и усклађивање туристичких капацитета са Законом о туризму. 
 

ПОДСТИЦАЊЕ КВАЛИТЕТА ТУРИСТИЧКЕ ПОНУДЕ 

Привредно друштво или предузетник који задовољи услове овог конкурса може остварити 
право на суфинансирање у износу од 50 % вредности пројекта. 

Корисници кредита 
привредно друштво или предузетник регистрован за 
обављање делатности у области туризма 

Намена кредита 

изградња,уређење и реконструкција хотелских и других 
смештајних капацитета, ресторана и објеката спортско-
рекреативног и забавног садржаја, - рестаурацију руралних 
објеката и њихово претварање у туристичке капацитете, - 
изградња туристичке инфраструктуре и супраструктуре; 

Минимални износ кредита 
за предузетнике и микро привредна друштва је 500.000 
динара - за мала и средња привредна друштва је 2.000.000 
динара. 

Период отплате кредита 72 месеца 

Грејс период 12 месеци 

Каматна стопа 1 % 

Инструменти обезбеђења 
Гаранција пословне банке или хипотека првог реда на 
непокретностима и бланко сопствене менице 

Трајање конкурса Јавни позив је отворен до 01.11.2016.године 

Детаљније о пројекту 

 
3. ФОНД ЗА РАЗВОЈ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ 

 
Фонд за развој Републике Србије објавио је Програм кредитирања који се примењује од марта 
2016.године. Пријем захтева по усвојеном Програму Фонда за развој РС врши се од 
07.03.2016.године. У наставку се налазе основне информације о најтраженијим кредитима у 
2016. години: 
 

ФОНД ЗА РАЗВОЈ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ 

СТАРТ-УП КРЕДИТИ – ПРАВНА ЛИЦА 

Корисници 
кредита 

Привредни субјекти регистровани у Агенцији за привредне регистер, 
најраније у години која претходи години подношења захтева. - 
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. - Лица која су у тренутку подношења захтева за добијање 
кредита запослена у јавним предузећима и државним институцијама не 
могу бити корисници ових средстава. 

Намена кредита 

Кредити се одобравају за изградњу, доградњу, реконструкцију, 
адаптацију, санацију, куповину пословног простора, производних и 
индустријских објеката или за куповину опреме и трајна обртна средства 
(за репроматеријал) 
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Услови и износ 
кредита 

за инвестиционо улагање у износу од 280.000,00 до 4.200.000,00 динара, 
у чијој структури учешће трајних обртних средстава може бити до 20%, са 
роком отплате до 5 година, у оквиру којег је грејс период до 1 године, - 
за ТОС од 280.000,00 до 1.000.000,00 динара, са роком отплате до 3 
година, у оквиру којег је грејс период до 1 године, - каматна стопа је 1,5 
%, уколико је средство обезбеђења кредита гаранција/авалирана меница 
пословне банке, а у осталим случајевима 3 % на годишњем нивоу, уз 
примену валутне клаузуле. 

Обезбеђење 
кредита 

бланко сопствене менице; - хипотека првог реда на непокретностима; - 
уговорно јемство (или приступање дугу) правног лица. 

Трајање 
Пријем захтева ће се вршити све док се не потроше средства за ову 
намену. 

Садржај потребне документације за одобрење кредита 

 

ФОНД ЗА РАЗВОЈ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ 

КРЕДИТИ ЗА ПРЕДУЗЕТНИКЕ 

Корисници кредита 
Предузетници који у претходне две године нису пословали са 
губитком. 

Каматна стопа 
1.5 % 

Средство обезбеђења Гаранција банке/авалирана меница пословне банке. 

Каматна стопа 3 % 

Средство обезбеђења 
Хипотека првог реда на непокретностима, залога на производној 
опреми и другим покретним стварима, меница и менично 
овлашћење предузетника 

Рок отплате за 
инвестиционе пројекте 

7 година 

Грејс период 
12 месеци 

Рок отплате за трајна 
обртна средства 

5 година 

Грејс период 
9 месеци 

Износ кредита 
300.000-7.000.000 динара 

Садржај потребне документације за одобрење кредита 

 

ФОНД ЗА РАЗВОЈ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ 

КРЕДИТИ ЗА ТРАЈНА ОБРТНА СРЕДСТВА 

Корисници кредита 
Привредни субјекти који у претходне две године нису пословали 
са губитком. 

Каматна стопа 1.5 % 

Средство обезбеђења Гаранција банке/авалирана меница пословне банке. 

Каматна стопа 3 % 

Средство обезбеђења 
Хипотека првог реда на непокретностима, залога на производној 
опреми и другим покретним стварима, меница и менично 
овлашћење предузетника 

Рок отплате за 
инвестиционе пројекте 

4 године 
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Грејс период 9 месеци 

Износ кредита 2.000.000-100.000.000 динара 

Садржај потребне документације за одобрење кредита 

 

ФОНД ЗА РАЗВОЈ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ 

ИНВЕСТИЦИОНИ КРЕДИТИ-ПРАВНА ЛИЦА 

Корисници кредита 
Привредни субјекти који у претходне две године нису пословали 
са губитком. 

Каматна стопа 1.5 % 

Средство обезбеђења Гаранција банке/авалирана меница пословне банке. 

Каматна стопа 3 % 

Средство обезбеђења 
Хипотека првог реда на непокретностима, залога на производној 
опреми и другим покретним стварима, меница и менично 
овлашћење предузетника 

Рок отплате за 
инвестиционе пројекте 

10 година 

Износ кредита 2.000.000-100.000.000 динара 

Садржај потребне документације за одобрење кредита 

 

ФОНД ЗА РАЗВОЈ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ 

КРАТКОРОЧНИ КРЕДИТИ ЗА ПРИВРЕДНЕ СУБЈЕКТЕ 

Корисници кредита 
Сви привредни субјекти за повремена обртна средства за 
подстицање конкурентности и ликвидности домаће привреде. 

Каматна стопа 2,5 % 

Средство обезбеђења 
бланко сопствене менице са авалом пословне банке или 
гаранција пословне банке и бланко сопствене менице корисника 
кредита; 

Рок отплате за 
инвестиционе пројекте 

3-12 месеци 

Износ кредита 2.000.000-100.000.000 динара 

Садржај потребне документације за одобрење кредита 

 

ФОНД ЗА РАЗВОЈ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ 

КРЕДИТИ ЗА ОДРЖАВАЊЕ ТЕКУЋЕ ЛИКВИДНОСТИ 

Корисници кредита 
Привредни субјекти који у претходне две године нису пословали 
са губитком. 

Каматна стопа 2 % 

Средство обезбеђења Гаранција банке/авалирана меница пословне банке. 

Каматна стопа 3,5 % 

Средство обезбеђења 
Хипотека првог реда на непокретностима, залога на производној 
опреми и другим покретним стварима, меница и менично 
овлашћење предузетника 

Рок отплате за 
инвестиционе пројекте 

18 месеци 

Износ кредита 2.000.000-100.000.000 динара 

Садржај потребне документације за одобрење кредита 
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4. РАЗВОЈНА АГЕНЦИЈА СРБИЈЕ 
 

РАЗВОЈНА АГЕНЦИЈА СРБИЈЕ 

ПРОЈЕКАТ ПОДРШКЕ ПОЧЕТНИЦИМА ЗА ЗАПОЧИЊАЊЕ ПОСЛА – СТАРТ УП 

Укупан износ 
бесповратних средстава 

300.000,00 до 1.000.000,00 динара, без ПДВ-а, што представља до 
50% укупне вредности оправданих трошкова пројекта, уз обавезу 
корисника да обезбеди сопствено учешће од минимум 50% од 
укупне вредности оправданих трошкова пројекта. 

Корисници 
бесповратних средстава 

„жене”; „млади” у старосној доби од 18-30 година; „тешко 
запошљиве категорије“ (старији од 45 година); „лица из 
девастираних подручја”. 

Услови 

Прва фаза :  да је лице пријављено на евиденцију НСЗ; документ 
којим се доказује да подносилац пријаве припада категорији 
теже, запошљивих лица. Друга фаза:  Решење о регистрацији 
делатности; доказ да имају обезбеђена средства за 
суфинансирање инвестиције… 

Средства обезбеђења 

Оверена, бланко соло меница или уговорно јемство правног лица 
или сагласност два жиранта. Корисници који добију средства 
уизносу преко 500.000,00 динара у обавези су да поред једног од 
наведених средставаобезбеђења у Регистар упишу и заложно 
право на опреми у корист Агенције 

Трајање конкурса 
20. јун 2016. 

Детаљније о конкурсу 

 
 

5. Европски ПРОГРЕС 
 

Развојни програм Европски ПРОГРЕС објавио је јавни позив за доделу бесповратне помоћи 
предузетницима, микро и малим предузећима са циљем да се повећа производња и створе 
услови за отварање нових радних места. 
 

Европски ПРОГРЕС 

УНАПРЕЂЕЊЕ КОНКУРЕНТНОСТИ-БЕСПОВРАТНА СРЕДСТВА 

Корисници кредита 
Предузетници, микро и мала предузећа која су регистрована 2013. 
или 2014. године 

Средство обезбеђења Уговор 

Износ средстава (у 
еврима) 

Максимум : 25.000 евра за мало предузеће; Максимум : 15.000 
евра за микро предузеће или предузетника 

Услови коришћења 
бесповратних 

средстава: 

Набавка опреме и пружање услуга које треба да допринесу 
повећању продуктивности и отварању нових радних места. 
учешће од 30% од тражене вредности донације. 

Трајање конкурса 
22. јун 2016. године 

Детаљније о конкурсу 

 
 
 
 
 
 
 
 

http://ras.gov.rs/sr/produzen-rok-za-prijavljivanje-za-projekat-start-up
http://www.europeanprogres.org/konten/sr/420/Javni-poziv-za-Unapredenje-konkurentnosti-putem-otvaranja-novih-radnih-mesta/
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6. НАЦИОНАЛНА СЛУЖБА ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ – НСЗ 
 

Национална служба за запошљавање реализује програме и мере активне политике 
запошљавања предвиђене Националним акционим планом запошљавања и Програмом рада 
за 2016. годину. 
 
За 2016. годину НСЗ је расписала следеће јавне позиве намењене послодавцима: 
1.1. Јавни позив послодавцима за доделу субвенције за запошљавање незапослених лица из 
категорије теже запошљивих на новоотвореним радним местима у 2016. години; 
Сваки послодавац који припада приватном сектору и запосли незапосленог из категорије теже 
запошљивих и који се воде на евиденцији НСЗ-а остварује субвенцију у износу од 200.000 
динара по лицу, односно 240.000 динара за особе са инвалидитетом . Корисник субвенције је 
дужан да лице задржи у радном односу на неодређено време најмање 12 месеци. 
Комплетне податке о овом јавном позиву можете видети овде. 
 
1.2. Јавни позив за учешће у финансирању програма обуке на захтев послодавца; 
Уколико на евиденцији незапослених Националне службе за запошљавање нема лица са 
потребним знањима и вештинама које су потребне послодавцу он може, на основу 
образложеног захтева Националној служби, да заснује радни однос са полазником обуке уз 
обавезу да након завршене обуке са лицем заснује радни однос на неодређено време. 
За реализацију обуке Национална служба исплаћује: 
1. послодавцу: 
- средства за трошкове обуке, рачунајући цену часа у висини од 200,00 динара, а највише до 
90.000,00 динара по полазнику. 
2. незапосленом полазнику обуке: 
- месечну новчану помоћ у висини од 6.000,00 динара 
- средства за трошкове превоза 
Комплетне податке о овом јавном позиву можете видети овде. 
 
1.3. Јавни конкурс за субвенцију зараде за особе са инвалидитетом без радног искуства; 
Послодавац који на неодређено време запосли особу са инвалидитетом без радног искуства, 
има право на субвенцију зараде за ту особу, у трајању од 12 месеци од дана заснивања радног 
односа са особом са инвалидитетом. 
Субвенција зараде се одобрава на основу поднетог захтева послодавца, у висини до 75% 
укупних трошкова зараде са припадајућим доприносима за обавезно социјално осигурање, али 
не више од износа минималне зараде утврђене у складу са прописима о раду. 
Комплетне податке о овом јавном позиву можете видети овде. 
 
1.4. Јавни позив послодавцима за доделу субвенције за запошљавање незапослених 
корисника новчане социјалне помоћи; 
Субвенција за запошљавање незапосленог корисника новчане социјалне помоћи подразумева: 
- субвенција дела зараде послодавцу у износу од 15.000,00 динара по лицу на месечном нивоу 
у трајању од 12 месеци од дана заснивања радног односа; 
- обавезу задржавања лица у радном односу најмање још 12 месеци након истека периода за 
који је остварено право на субвенцију. 
Комплетне податке о овом јавном позиву можете видети овде. 
 
1.5. Јавни позив за реализацију програма стручна пракса у циљу стицања услова за полагање 
стручног испита у 2016. години; 
Програм стручне праксе подразумева стручно оспособљавање незапосленог за самосталан рад 
у струци и стицање услова за полагање стручног испита, у складу са општим или посебним 
законом, без заснивања радног односа, најдуже 12 месеци. 
Током трајања програма стручне праксе Национална служба за запошљавање: 
1. исплаћује на име новчане помоћи и трошкова превоза, средства у укупном месечном износу 
од: 

http://www.nsz.gov.rs/live/digitalAssets/5/5026_javni_poziv_subvencija_za_te__e_zapo__ljive__12n.pdf
http://www.nsz.gov.rs/live/digitalAssets/5/5000_javni_poziv_za_realizaciju_programa__obuke_na_zahtev_poslodavca_u_2016._godini.pdf
http://www.nsz.gov.rs/live/digitalAssets/5/5012_1._javni_konkurs_za_subvenciju_zarade_za_osi_bez_radnog_iskustva.pdf
http://www.nsz.gov.rs/live/digitalAssets/5/5018_javni_poziv_knsp.pdf
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- 12.000,00 динара за лица са средњим образовањем, 
- 14.000,00 динара за лица са вишим или високим трогодишњим образовањем и 
- 16.000,00 динара за лица са најмање четворогодишњим високим образовањем; 
2. врши обрачун и уплату доприноса за случај повреде на раду и професионалне болести, у 
складу са законом. 
Комплетне податке о овом јавном позиву можете видети овде. 
1.6. Јавни позив за реализацију програма стручне праксе у циљу стицања посебних 
практичних знања и вештина у 2016. години; 
Програм подразумева стицање посебних практичних знања и вештина за рад у струци, без 
заснивања радног односа. Стручна пракса траје 6 месеци и намењена је незапосленима са 
средњим, вишим и високим образовањем који нису стицали практична знања и вештине у 
струци или су иста стицали у периоду краћем од 6 месеци. 
Током трајања програма стручне праксе Национална служба за запошљавање: 
1. исплаћује на име новчане помоћи и трошкова превоза средства у укупном месечном износу 
од: 
- 12.000,00 динара за лица са средњим образовањем, 
- 14.000,00 динара за лица са вишим или високим трогодишњим образовањем и 
- 16.000,00 динара за лица са најмање четворогодишњим високим образовањем; 
2. врши обрачун и уплату доприноса за случај повреде на раду и професионалне болести, у 
складу са законом. 
Комплетне податке о овом јавном позиву можете видети овде. 
 
Јавни позиви НСЗ-а су отворени до утрошка расположивих средстава, а најкасније до 
30.11.2016. године. 
 

7. AOFI 
 

AOFI – Агенција за осигурање и финансирање извоза Републике Србије је извозно кредитна 
агенција Републике Србије формирана ради подстицања и унапређења извоза и развоја 
економских односа са иностранством. Делатност АОФИ су послови осигурања и финансирања 
извоза за српска извозно оријентисана предузећа.  
 
Услуге које АОФИ нуди клијентима су следеће:  
 
7.1. Осигурање извоза Осигурање извозних потраживања обезбеђује извознику сигурност и 
извесност у наплати јер чини наплату осигураног процента извесном. Наиме, у условима 
савременог спољнотрговинског пословања домаћа правна лица и предузетници су у обављању 
својих извозних послова изложени многобројним ризицима. Детаљније о програму.  
 
7.2. Факторинг Факторинг је финансијски инструмент којим фактор (АОФИ) финансира извозна 
предузећа на основу будућих (недоспелих) потраживања проистеклих из продаје роба или 
услуга на иностраном и домаћем тржишту. Предности факторинга: Побољшање ликвидности 
кроз постизање брже наплате потраживања, као и на основу авансних уплата путем којих се 
обезбеђују неопходна средства за плаћање сопствених обавеза. Детаљније о програму. 
 
7.3. Краткорочно кредитирање Краткорочно кредитирање подразумева обезбеђивање 
финансијских средстава ради финансирања обртних средстава извозника. Предности 
краткорочног кредитирања: Побољшање ликвидности; Једноставнија процедура 
обезбеђивања кредита у поређењу са дугорочним кредитима; Прилагођеност услуге 
кредитирања потребама извозника. ПРОГРАМИ ФИНАНСИРАЊА ИЗВОЗНИКА: Директно 
кредитирање; Суфинансирање са пословном банком извозника; Рефинансирање кредита 
преко пословне банке извозника. Детаљније о програму. 
 

 
 

http://www.nsz.gov.rs/live/digitalAssets/5/5007_javni_poziv_za_realizaciju_programa_stru__na_praksa_u_cilju_sticanja_uslova_za_polaganje_stru__nog_ispita_u_2016._godini.pdf
http://www.nsz.gov.rs/live/digitalAssets/5/5005_javni_poziv_za_realizaciju_programa_stru__na_praksa_u_cilju_sticanja_posebnih_prakti__nih_znanja_i_ve__tina_u_2016_godini.pdf
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8. ФОНД ЗА ПОДРШКУ ДАЉЕГ РАСТА ПРЕДУЗЕЋА- ЕНИФ 
 
Европска банка за обнову и развој (ЕБРД), Европска унија, Европски инвестициони фонда и 
немачки ДЕГ фонд основали су фебруару 2014. године Фонд за финансирање, пре свега 
средњих предузећа, која имају велики потенцијал за раст. Укупна величина фонда је 77 
милиона евра. Управљање фондом је поверено ЕБРД-у. Минималан износ инвестиције по 
пројекту је 1 милион евра, док је максимални 10 милиона евра. Код инвестиција у капитал, 
учешће у власничкој структури је увек мањинско и најчешће у распону од 20-35%. Период 
трајања инвестиције у капитал је од 3 до 10 година (најчешће од 5-7 година). Механизам 
изласка из власничке стурктуре је унапред дефинисан. За све додатне информације контакт 
особа је Милош Лукић, Тел: +381 11 21 20 635. (European Bank for Reconstruction and 
Development, Bluehouse Center, Шпанских Бораца 3, 11070 Београд, Србија). 

 
9. ТРГОВИНСКИ СПОРАЗУМИ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ 

 
По питању увоза и извоза, Србија је са многим земљама потписала Споразуме о 
либерализацији и олакшицама у трговини које представљају основу за бесцаринско тржиште за 
око милијарду људи. Бесцарински режим обухвата већину кључних индустријских производа, 
са малим бројем изузетака и годишњих накнада. 
 

ЦЕФТА Споразум ЦЕФТА обухвата Албанију, Босну и Херцеговину, 
Македонију, Молдавију, Србију и Црну Гору, потписан је 19. 
Децембра 2006. године. Све земље су га ратификовале и 
примењује се и данас. Поред бесцаринске трговине између 
земаља чланица, споразум предвиђа акумулацију порекла 
производа, што значи да се производи који се извозе из Србије 
сматрају производима српског порекла ако интегрисани 
материјали воде порекло из било које друге ЦЕФТА земље, 
Европске уније, Исланда, Норвешке, Швајцарске (укључујуц и и 
Лихтенштајн), или Турске, под условом да су такви производи 
прошли довољну обраду, односно уколико најмање 51% додате 
вредности производа потиче из Србије. 

Споразум о слободној 
трговини са Русијом 

Споразум предвиђа да се роба произведена у Србији, односно 
роба која има најмање 51% додате вредности у земљи, сматра 
робом српског порекла и извози се у Руску Федерацију без 
плаћања царине. Листа производа на које се не примењује 
режим о слободној трговини сваке године се мења.  

Споразум о слободној 
трговини са Белорусијом 

Споразум је потписан 31.03.2009. године у Минску и предвиђа 
међусобно укудање царина и осталих дажбина за већину 
производа из Царинске тарифе, а закључен је на период од пет 
година и аутоматски се продужио на неодређено време. Постоји 
само неколико изузетака из режима слободне трговине, 
укључујуцћи шецћер, алкохол, цигарете, као и половне 
аутомобиле, аутобусе и гуме. 

Општи систем 
преференцијала – 

Сједињене Америчке 
Државе 

Спољнотрговинска размена са Сједињеним Америчким 
Државама великим делом се одвија на основу Општег система 
преференцијала (ОСП), који је одобрен Србији 1. јула 2005. 
године. Америчке трговинске олакшице дају преференцијални 
бесцарински улазак за отприлике 4.650 производа, укључујуц и 
вец ину готових и полупроизвода и одабраних пољопривредних и 
основних индустријских производа. Одређена осетљива роба 
(нпр. вец ина текстилних производа, производи од коже и обуће) 
не испуњава услове за бесцарински извоз. Списак 
квалификованих добара се ревидира и прилагођава два пута 
годишње, уз допринос индустрија САД-а. 
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Споразум о слободној 
трговини са Турском 

Србија и Турска су 1. јуна 2009. године потписале Споразум о 
слободној трговини, који се примењује од 1. септембра 2010. 
године. Овим Споразумом српски привредници могу да извозе у 
Турску без плац ања царине. Увоз индустријских производа из 
Турске је генерално бесцарински, али ће царина за велики број 
производа бити постепено укинута у току периода од шест 
година, закључно са 2015. Царинске дажбине остају на снази за 
пољопривредне производе. 

Споразум о слободној 
трговини са земљама ЕФТА 
 
 
 
 

 

Уговор о слободној трговини са земљама чланицама Европског 
удружења слободне трговине (ЕФТА – Исланд, Лихтенштајн, 
Норвешка и Швајцарска) потписан је 17. децембра 2009. године 
у Женеви. 1. октобра отпочела је примена Споразума између 
Србије и Швајцарске и Лихтенштајна, а 2011. године Споразум је 
ратификован у парламенту од стране Норвешке и Исланда. 
Индустријски производи који се извозе из Србије у државе 
чланице Европске асоцијације за слободну трговину 
(Швајцарска, Норвешка, Исланд и Лихтенштајн) су ослобођени од 
плац ања царине, осим за веома ограничен број производа, 
укључујуц и  рибу и друге морске производе.  

Споразум о слободној 
трговини са Казахстаном 

Споразум о слободној трговини Србије и Казахстана потписан је 
7. октобра 2010. године и на снази је од 1. јануара 2011. године. 
Споразум је закључен ради унапређења и продубљивања 
узајамне трговинско-економске сарадње. Списак изузетака из 
режима слободне трговине обухвата месо, сир, вино, моторна 
возила и неколико других група производа. 

 
За све додатне информације можете посетити интернет презентацију Развојне агенције Србије 
http://ras.gov.rs/sr/podrska-izvozu/sporazumi-o-slobodnoj-trgovini. 
 

10. ПОРЕСКЕ ОЛАКШИЦЕ 
 
Порески систем у земљи карактеришу ниске односно конкурентне пореске стопе. Порез на 
добит је један од најповољнијих у Европи, а порез на додату вредност и порез на зараде 
износе мање него у већини држава Централне и Источне Европе. 
 

ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ 
 

Порез на додатну вредност (ПДВ) се плаћа приликом сваке фазе промета робе и услуга као и на 
увоз робе. Општа стопа ПДВ износи 20%. Посебној стопи ПДВ износи 10%. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Извор: http://www.poreskauprava.gov.rs 

 
ПОРЕЗ НА ДОБИТ 

 
Порез на добит плаћа се по стопи од 15%. Порез на дивиденде, уделе у добити, ауторске 
накнаде, камате и капитални добитак плаћа се по стопи од 20%. 
 

http://ras.gov.rs/sr/podrska-izvozu/sporazumi-o-slobodnoj-trgovini
http://www.poreskauprava.gov.rs/
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Извор: http://www.poreskauprava.gov.rs 

 

Порез на доходак Зараде и приходи од самосталне делатности остварени од 
привредних делатности, укључујући и делатности пољопривреде и 
шумарства, пружањем професионалних и других интелектуалних 
услуга, опорезују се по стопи од 10%; 
Приходи од ауторских права, права сродних ауторском праву и 
права индустријске својине опорезују се по стопи од 20%; 
Приходи од капитала и капитални добитак опорезују се по стопи 
од 15%; 

Годишњи порез на 
доходак грађана 

- на износ до шестоструке просечне годишње зараде 10%; 
- на износ преко шестоструке просечне годишње зараде примењује 
се стопа од 10% на износ до шестоструке и стопа од 15% на износ 
преко шестоструке просечне годишње зараде; 

Доприноси за 
социјално осигурање 

1) за обавезно пензијско и инвалидско осигурање - 26% (14%  на 
терет лица које је остварило зараду, 12% на терет послодавца); 
2) за обавезно здравствено осигурање - 10,3%; 
3) за осигурање за случај незапослености - 1,5%. 

 
ОСТАЛЕ ПОРЕСКЕ ОЛАКШИЦЕ 

 

Подстицаји код улагања Порески обвезник који уложи у своја основна средства, односно у 
чија основна средства друго лице уложи више од једне милијарде 
динара, који та средства користи за обављање претежне делатности 
и делатности уписаних у оснивачком акту обвезника, односно 
наведених у другом акту обвезника, којим се одређују делатности 
које обвезник обавља и у периоду улагања додатно запосли на 
неодређено време најмање 100 лица, ослобађа се плаћања пореза 
на добит правних лица у периоду од десет година сразмерно том 
улагању. 

Пореска олакшица за 
запошљавање нових 

лица 

Послодавац - правно лице, односно предузетник који запосли ново 
лице има право на повраћај дела плаћеног пореза на зараду за 
новозапослено лице, исплаћену закључно са 31. децембром 2017. 
године.  Послодавац има право на повраћај плаћеног пореза и то: 
1) 65% ако је засновао радни однос са најмање једним, а највише са 
девет новозапослених лица; 
2) 70% ако је засновао радни однос са најмање 10, а највише са 99 
новозапослених лица; 
3) 75% ако је засновао радни однос са најмање 100 новозапослених 
лица.  
Пореска олакшица за правна лица разврстана у микро и мала 
правна лица и предузетнике који заснује радни однос са најмање 
два нова лица на повраћај  75% плаћеног пореза за 
новозапослена лица и повећа број запослених у односу на 
31.10.2015. године, исплаћен закључно са 31. децембром 2017. 
године.                                                                                                                       

http://www.poreskauprava.gov.rs/
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Пореска олакшица за 
запошљавање лица са 

инвалидитетом 

Послодавац који на неодређено време запосли лице са 
инвалидитетом у складу са законом који уређује спречавање 
дискриминације лица са инвалидитетом, за које одговарајућом 
правно-медицински валидном документацојом докаже 
инвалидност, ослобађа се обавезе плаћања обрачунатог и 
обустављеног пореза из зараде тог лица, за период од три године 
од дана заснивања радног односа. 

Остале пореске 
олакшице 

Амортизација сталних средстава признаје се као расход. 
Средства се  разврставају у пет група са следећим амортизационим 
стопама: 1) I група 2,5%; 2) II група 10%; 3) III група 15%;  
4) IV група 20%; 5) V група 30%.  
Амортизација за стална средства разврстана у I групу утврђује се 
применом пропорционалне методе. Амортизација за стална 
средства разврстана у групе II-V утврђује се применом дегресивне 
методе на вредност средстава разврстаних по групама. 
Издаци за здравствене, образовне, научне, хуманитарне, верске, 
заштиту човекове средине и спортске намене, као и давања 
учињена установама социјалне заштите основаним у складу са 
законом који уређује социјалну заштиту, признају се као расход у 
износу највише до 5% од укупног прихода. 
Издаци за рекламу и пропаганду признају се као расход у износу до 
10% од укупног прихода. 
Издаци за репрезентацију признају се као расход у износу до 0,5% 
од укупног прихода. 

 
За све додатне информације можете посетити интернет презентацију Министарства финансије 
– Пореска управа http://www.poreskauprava.gov.rs/sr/e-porezi/portal.html.  
 
 

РАЗВОЈНИ ФОНД ВОЈВОДИНЕ 
 

КОНКУРС НАМЕНА 

За дугорочне кредите за 
инвестициона улагања 

- куповина, изградња, адаптација и опремање 
грађевинских објеката у пословне сврхе, 
- набавка опреме, 
- квалитетног приплодног материјала у сточарству и 
матичног јата, 
- набавка вишегодишњих засада 

За дугорочне кредите за трајна 
обртна средства 

За финансирање трајних обртних средстава 
потребних за обезбеђење континуитета пословних 
процеса предузећа у циљу подстицања 
запошљавања 

За краткорочне кредите за 
финансирање извоза 

За потребе производње и извоза роба и услуга 
домаћег порекла 

За доделу краткорочних кредита 
на име предфинансирања 
активности у реализацији 

пројеката суфинансираних од 
стране Европске уније и 
билатералних донатора 

Повећање ефикасности реализације пројеката 
одобрених у оквиру ИПА програмa, програмa 
Заједнице и програма финaнсираних од стране 
билатералних донатора, код којих се финансирање 
реализације пројекта спроводи уз примену 
предфинансирања. 

За краткорочне кредите за обртна 
средства 

Обезбеђење финансијских средстава намењених 
финансирању обртних средстава потребних за 
обезбеђење континуитета пословних процеса 
предузећа у циљу подстицања запошљавања. 

http://www.poreskauprava.gov.rs/sr/e-porezi/portal.html
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За доделу дугорочних кредита за 
пољопривреду 

Обезбеђење финансијских средстава ради подршке 
развоја и унапређења сектора пољопривреде путем 
повећања нивоа техничке опремљености, повећања 
обима, ефикасности и интезивирања 
пољопривредне производње, повећања 
продуктивности, подизање степена конкурентности 
и заштите животне средине. 

За доделу дугорочних кредита за 
куповину пољопривредног 

земљишта 

Обезбеђење финансијских средстава у циљу 
стварања услова за интензивирање пољопривредне 
производње и подизање нивоа ефикасности и 
степена конкурентности индивидуалних 
пољопривредних газдинстава. 

За краткорочне кредите тов 

Краткорочно финансирање това свиња и јунади - 
најмање 10 комада свиња или 5 грла јунади и 
куповину прасади и јунади 

За доделу краткорочних 
револвинг кредита за 

пољопривреду 

Обезбеђење финансијских средстава 
пољопривредним газдинствима намењених 
финансирању обртних средстава ради обезбеђења 
континуитета пољопривредне активности и 
превазилажењу недостатка потребних финансијских 
средстава условљеног сезонским карактером 
пољопривредне делатности a у циљу подстицања 
запошљавања. 

За доделу краткорочних кредита 
за подршку реализације 

инвестиционих активности у 
области пољопривреде 

суфинансираних подстицајним 
средствима ап војводине 

Обезбеђење финансијских средстава за подршку 
инвестицијама у области пољопривреде ради 
развоја и унапређења пољопривредне производње 
и прераде пољопривредних производа, a у циљу 
подстицања запошљавања 

За дугорочне кредите за веће 
инвестиционе пројекте 

- изградња, адаптација и опремање грађевинских 
објеката у пословне сврхе за сопствене потребе  
- набавка опреме 

 
НАПОМЕНА: 
Каматна стопа:  
- 2% на годишњем нивоу за кредите обезбеђене гаранцијом пословне банке  
- 3% на годишњем нивоу за кредите обезбеђене хипотеком 

 
 
За све додатне информације можете посетити интернет презентацију Развојног фонда 
Војводине http://www.rfapv.rs/index-4.html.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.rfapv.rs/index-4.html
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II  ПОДСТИЦАЈНЕ МЕРЕ ГРАДА СОМБОРА 
 
 

ЛОКАЛНЕ ОЛАКШИЦЕ И ПОДСТИЦАЈИ 
 

Локална комунална 
такса за истицање 

фирме 

Утврђује се у складу са Одлуком о локалним комуналним таксама 
на територији Града Сомбора („Сл. лист Града Сомбора“, бр. 10/13, 
17/13 и 11/15). 
Предузетници и правна лица која су према закону којим се уређује 
рачуноводство разврстана у мала правна лица 
а имају годишњи приход до 50.000.000,00 динара, не плаћају 
локалну комуналну таксу за истицање фирме на пословном 
простору. 
Новоосноване радње и предузећа којима је производња основна 
делатност, ослобађају се таксе на истицање фирме у години 
оснивања у износу од 50%. 
За другу и сваку наредну истакнуту фирму ван седишта обвезника 
такса се умањује за 50% од прописане таксе, а које умањење се 
односи само на обвезнике са седиштем на територији Града 
Сомбора 

Посебна накнада за 
заштиту и унапређење 

животне средине 

Утврђује се на основу Одлуке о накнади за заштиту и 
унапређивање животне средине на територији Града Сомбора 
("Сл. лист града Сомбора", бр. 10/2010, 4/2012, 11/2013 и 17/2014). 
Посебна накнада за заштиту и унапређење животне средине плаћа 
се у зависности од површине пословног простора, а обвезници који 
обављају делатности које су у складу са Уредбом о одређивању 
активности чије обављање утиче на животну средину ("Сл.гласник 
РС", бр.109/09), накнаду плаћају у висини од 0,4% оствареног 
прихода на годишњем нивоу. 

 
 

ЛАП ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ ГРАДА СОМБОРА 
 

На основу члана 14. Статута Града Сомбора ("Сл. лист Града Сомбора" бр. 2/08 и 6/2013), а у 
вези са чланом 41. Закона о запошљавању и осигурању за случај незапослености ("Сл. гласник 
РС" бр. 36/2009, 88/2010 и 38/2015), и закључка Градског већа са 90. седнице одржане дана 
29.01.2016. године, градоначелник Града Сомбора је дана 29.01.2016. године донео Локални 
акциони план за запошљавање града Сомбора за 2016. годину.  
 
Локалним акционим планом запошљавања Града Сомбора за 2016. годину утврђују се 
приоритети и мере за унапређење запослености и смањење незапослености на територији 
Града Сомбора. 
 
ЛАП-ом за 2016. годину предвиђене су следеће мере за чију реализацију се издвајају средства 
из буџета Града: 

 Самозапошљавање незапослених лица кроз давање субвеницје ради оснивања радње, 
задруге или другог облика предузетништва, као и привредног друштва, уколико 
оснивач заснива у њему радни однос; 

 Ново запошљавање кроз давање субвенција послодавцима који отварају нова радна 
места, ради запошљавања незапослених лица; 

 Програм стручне праксе ради стручног оспособљавање незапослених лица; 

 Запошљавање геронтодомаћица за реализацију услуге помоћи и неге у кући. 
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Субвенције за 
самозапошљавње  

Субвенције за 
запошљавање 

Програм стручна 
пракса  

12 месеци 

• 160.000 дин. 

12 месеци 

• 100.000 дин. 

6,9,12 месеци 

• 10.000 дин. 

• 12.000 дин. 

• 18.000 дин. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
За све додатне информације можете посетити интернет презентацију Града Сомбора 
http://www.sombor.rs/.  
 
 

ДОПРИНОС ЗА УРЕЂЕЊЕ ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА У ИНДУСТРИЈСКОЈ ЗОНИ 
 
Допринос за уређивање грађевинског земљишта обрачунава се у поступку исходовања 
грађевинске дозволе. Допринос се може платити једнократно у целости, или на рате (највише 
36 рата).  
 
Уз пријаву радова доставља се доказ о измирењу обавеза у погледу доприноса за УГЗ-за случај 
једнократног плаћања, односно срество обезбеђења плаћања доприноса за УГЗ-за случај 
плаћања доприноса на рате. 
 
За исплату доприноса за уређење грађевинског земљишта једнократно, у целости, висина 

обрачунатог доприноса се умањује за 30%. 
 
За изградњу производних и пољопривредних објеката допринос за уређење грађевинског 
земљишта се не наплаћује. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ГРАД СОМБОР 
ОДЕЉЕЊЕ ЗА ПРИВРЕДУ 

ОДСЕК ЗА ЛОКАЛНИ ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ  
Трг цара Уроша 1 

25000 Сомбор 
Контакт телефон: 025/468-160 
Е-маил: klersombor@sombor.rs 

http://www.sombor.rs/
mailto:klersombor@sombor.rs

