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ПОДСТИЦАЈНЕ МЕРЕ ЗА ПОДРШКУ СЕКТОРУ МСП НА НАЦИОНАЛНОМ 

НИВОУ 

Шта треба да знам пре него што покренем бизнис? 

Дошли сте на идеју да покренете свој бизнис? Прво је потребно да разрадите своју 

идеју и да се добро информишете о стању на тржишту. У томе вам могу помоћи 

подаци, анализе, генерално истраживање на интернету o потребама за услугама или 

производима које можете пружати и производити. Поред тога, можете се ослонити и на 

своје контакте и питати пријатеље и познанике да ли могу да вам помогну да што боље 

разумете тржиште и како да направите фирму која може да произведе нешто што други 

желе да купе. 

Анализирајте и финансијски аспект свог пословања и пронађите могућности за додатно 

финансирање. Корисно је да се информишете о свим доступним 

видовима финансијске и нефинансијске подршке. 

Да ли могу да добијем финансијску подршку и како? 

Постоји могућност финансијске подршке, која зависно од ваше ситуације и потреба 

може бити у облику субвенција за запошљавање, пореских олакшица, или повољних 

кредита. 

· Субвенције засамозапошљавање Националне службе за запошљавање додељују 

сенезапосленом лицу у виду субвенције, у једнократном износу од 250 хиљада динара. 

У случају самозапошљавања незапослених особа са инвалидитетом износ је 270 хиљада 

динара. Субвенције се додељују ради оснивања радње, задруге или другог облика 

предузетништва као и оснивања привредног друштва, уколико оснивач у њему заснива 

радни однос. 

· Послодавци који желе да запосле нове раднике али и предузетници који тек планирају 

да покрену посао могу да добију значајне пореске олакшице. 

· Постоји могућност да конкуришете и за повољне кредите Фонда за развој Републике 

Србије. Иако већина кредита подразумева да сте већ отпочели пословање, може бити 

корисно да од почетка знате на које све могућности можете да рачунате. На 

располагању су: 

· Start-up кредити за које могу конкурисати они који желе да покрену сопствени посао 

или постојећи предузетници, микро и мала привредна друштва основана у години која 

претходи години подношења захтева. Улагања која се могу финансирати у оквиру овог 

програма обухватају: доградњу, реконструкцију, адаптацију, санацију, пословног или 

производног простора, куповину опреме (нове или половне, не старије од пет година), 

као и трајна обртна средства, која могу да учествују највише до 20% у структури 

укупног инвестиционог улагања; 

· Програм промоције предузетништва и самозапошљавања намењен новооснованим 

предузетницима, пољопривредним газдинствима, микро и малим привредним 

друштвима старости до две године, као и свима који су заинтересовани за отпочињање 

сопственог бизниса и развој пословања; 
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· Кредит за набавку опреме, машина, постројења, затим изградњу или куповину 

производног или пословног простора (инвестициони кредити); 

· Краткорочни кредит за подстицање конкурентности и ликвидности домаће привреде 

(краткорочни кредити); 

Други кредити и подршка доступни су и могу се пратити на веб презентацијама Фонда 

за развој и Развојне агенције Србије. 

Да ли могу да добијем неку другу подршку и коју? 

Да, како бисте разумели шта је све потребно да отпочнете пословање, можете се 

пријавити на бесплатне обуке код свог саветника за запошљавање у Националној 

служби за запошљавање. На дводневној обуци Пут до успешног предузетника можете 

добити информације о покретању бизниса и припреми бизнис плана.Незапослени који 

након успешно завршене дводневне обуке одлуче да реализују своју пословну идеју, 

могу да конкуришу за субвенцију за самозапошљавање. 

Акредитоване регионалне развојне агенције реализују стандардизовани сет услуга који 

је намењен потенцијалним и постојећим предузећима и предузетницима и потпуно је 

бесплатан. Овај сет услуга чини пет група услуга: информације, обуке, саветодавне 

услуге, менторинг и промоције. 

Осим тога, доступне су бројне обуке за отпочињање пословања које организују 

различита удружења, организације и појединци. Ове обуке и догађаје можете пронаћи 

лако претрагом на интернету или контактирањем удружења која подстичу 

предузетништво. Чак и када нисте потпуно сигурни да желите да отпочнете свој 

бизнис, ове обуке или информативне сесије су корисне да можете разумети шта вам све 

може бити потребно и да чујете како други виде Вашу идеју. 

Како да знам колико ће износити месечни порези и доприноси и други трошкови ако 

решим да оснујем фирму? 

Минимални месечни издаци за порезе и доприносе зависе од облика пословања за који 

се одлучите. Најчешћи облик пословања у Србији је предузетник – паушалац. Оквирну 

висину пореза и доприноса на месечном нивоу за предузетнике паушалце можете 

обрачунати на интернету коришћењем калкулатора паушалног пореза и доприноса. За 

друге облике пословања, висина пореза и доприноса може значајно да варира, те је 

препоручљиво ангажовати правног саветника или рачуноводствену агенцију. 

Да ли морам да имам бизнис план? 

Не, није обавезно, али претходно израђен бизнис план може бити један од услова за 

добијање неких видова финансијске и нефинансијске подршке. Израда бизнис плана 

подразумева да испланирате форму оснивања фирме, план продаје и производње, 

циљне клијенте и све друге појединости које је потребно утврдити и планирати да би 

ваш бизнис успео. На тај начин можете да покажете потенцијалним финансијерима да 

ваша бизнис идеја може бити успешна.  

*Извор података https://euprava.gov.rs/pokretanje-biznisa  
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