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У Републици Србији унапређени су услови за пословање иновативних привредних друштава, развијена је инфраструктура за подршку стартап 

компанијама кроз успостављање инкубатора, стартап центара и научно-технолошких паркова, као и кроз успостављање програма финансијске подршке 

путем грантова. Финансијску подршку у домену иновација чине пре свега институције Републике Србије: Фонд за иновациону делатност, Фонд за науку, 

Кабинет министра без портфеља задуженог за иновације и технолошки развој, Министарство привреде и Фонд за развој, Министарство просвете, науке 

и технолошког развоја, Развојна агенција Србије и Научно-технолошки парк Београд. Такође, постоји велики број програма нефинансијске подршке 

који су намењени микро, малим и средњим привредним друштвима који имају за циљ повећање капацитета, пружање неопходних информација у вези 

са пословањем, менторинг предузетника и низ додатних услуга. 

До 2016. године, средства која су била на располагању из државног Фонда за иновациону делатност била су недовољна да покрију потребе свих 

заинтересованих привредника. У периоду од 2017. до 2022. године, имајући у виду потребе тржишта и тражњу за додатним средствима Фонда, учињено 

је неколико позитивних корака у овом домену кроз узастопно и значајно годишње повећање буџета Фонда за иновациону делатност (укључујући 

средства из буџета Републике Србије са раздела Министарства просвете, науке и технолошког развоја и ЕУ ИПА средстава), као и уз успешно 

осмишљавање и спровођење нових програма подршке којим се подржавају иновативне компаније, повезују научно-истраживачке организације и 

привредна друштва ради развоја и комерцијализације иновација како би нови производи, технологије и услуге изашли на тржиште. Доношењем Закона 

о Фонду за науку Републике Србије у децембру 2018. године и Закона о науци и истраживањима у јулу 2019. године направљени су кључни кораци у 

реформи система организације и финансирања науке, што ће омогућити примену новог модела финансирања научноистраживачке делатности кроз 

институционално финансирање. Оснивањем и радом Фонда за науку Републике Србије уређује се и унапређује област подршке научноистраживачкој 

делатности. 

Влада Републике Србије је од 2018. године до сада увела неколико важних подстицаја за развој економије знања и уследило је повећање приватних 

инвестиција у истраживање, развој и иновације. У вези са алтернативним изворима финансирања позитиван искорак учињен је доношењем Закона о 

алтернативним инвестиционим фондовима, Закона о дигиталној имовини, као и радом на развоју crowdfunding финансирања, чиме ће се допринети 

даљем унапређењу пословног амбијента, развоја тржишта стартап компанија и помоћи да мала и средња предузећа лакше долазе до потребног 

капитала за своје инвестиционе пројекте. У 2021. години донет је нови Закон о иновационој делатности, као и Стратегија развоја стартап екосистема за 

период од 2021-2025. године која предвиђа унапређење инфраструктурне и програмске подршке стартаповима, нарочито подршку стартаповима у 

раној фази развоја, као и унапређење механизама финансирања стартапа, пре свега подстицање развоја тржишта предузетничког капитала. 

Служба за иновације Привредне коморе Србије пружа информацијe о свим доступним програмима финансијске и инфраструктурне подршке које нуде 

државне и међународне институције, фондови и агенције. За сва додатна питања, слободно нас контактирајте на: inovacije@pks.rs .  

Бојана Крстић, 

руководилац Службе за иновације 

Привредна комора Србије 

 

 

mailto:inovacije@pks.rs
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ОЛАКШАН ПОЧЕТАК ПОСЛОВАЊА 

 

 Дигитална регистрација пословања - Од 2018. године омогућено је оснивање предузетничке радње и друштва са ограниченом 

одговорношћу електронским путем, без одласка на шалтер Агенције за привредне регистре, само уз квалификовани електронски 

сертификат (електронски потпис). 

 

 Ослобођење од пореза и доприноса на зараде оснивача - Послодавац - новоосновано привредно друштво, новоосновани 

предузетник и новоосновани предузетник пољопривредник може да оствари право на ослобођење од плаћања пореза и 

доприноса по основу зараде оснивача запослених у том привредном друштву, односно по основу личне зараде предузетника и 

предузетника пољопривредника. Право на ослобођење послодавац може да оствари за зараде исплаћене у периоду од 12 месеци 

од дана оснивања привредног друштва, односно регистровања предузетника и предузетника пољопривредника, чији месечни 

износ није виши од 37.000 динара без припадајућих обавеза из зараде („нето зарада”, тј. зарада која не садржи порез и доприносе 

који се плаћају из зараде). Услови за остваривање ослобођења прописани су Законом о порезу на доходак грађана (Члан 21ђ) и 

Законом о доприносима за обавезно социјално осигурање (Члан 45г). 

 

 Ослобођење од пореза и доприноса на зараде оснивача – иновациона друштва - Новооснована привредна друштва која 

обављају иновациону делатност имају могућност ослобођења од плаћања пореза и доприноса по основу зараде оснивача који су 

запослени у том привредном друштву. Порез и доприноси се не плаћају по основу зараде оснивача која је исплаћена у периоду 

од 36 месеци од дана када је основано привредно друштво и за зараду чији износ није виши од 150.000 динара („бруто износ”). 

Право на ослобођење има друштво које нема повезано лице. Детаљнији услови за остваривање подстицаја прецизирани су 

Законом о порезу на доходак грађана (Члан 21е) и Законом о доприносима за обавезно социјално осигурање (Члан 45д). 

 

 Порески кредит 30% за инвестиције у стартапе - Компанији која уложи у капитал новооснованог привредног друштва које обавља 

иновациону делатност (*Закон о порезу на добит правних лица (Члан 50ј)), признаје се право на порески кредит у висини од 30% 

извршеног улагања, што значи да у том износу може умањити своју пореску обавезу. Максимални износ кредита је 100 милиона 

динара (50 милиона динара у једној пореској години). 
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ПОДСТИЦАЈИ ЗА ИСТРАЖИВАЊЕ, РАЗВОЈ И КРЕИРАЊЕ ИНТЕЛЕКТУАЛНЕ СВОЈИНЕ 

 

 Пореска олакшица „IP Box” - Порез на добит по основу квалификованог прихода од депоноване интелектуалне својине претежно 

креиране у Републици Србији може бити сведен на само 3% уместо стандардних 15%. Овај режим обухвата све врсте прихода од 

било које интелектуалне својине. Депоновање се може једноставно извршити и електронским путем, уз умањене таксе, у Заводу 

за интелектуалну својину. Завод депоновано дело не отвара, већ само чува за потребе евентуалног доказивања права на 

интелектуалну својину. Уколико се дело (нпр. софтвер) мења више пута годишње, сматра се да једно депоновање, до рока за 

подношење пореске пријаве за ту годину, обухвата и све измене настале током те календарске године. Претходно наведено је 

прописано Законом о порезу на добит правних лица (Члан 25б) и детаљније уређено Правилником о условима и начину изузимања 

квалификованих прихода из основице пореза на добит правних лица. 

 

 Пореска олакшица „R&D одбитак”- Као расход у пореском билансу могу се признати, у двоструко увећаном износу, трошкови који 

су непосредно повезани са истраживањем и развојем које обвезник обавља у Републици Србији. Олакшица је прописана Законом 

о порезу на добит правних лица (Члан 22г), док су квалификовани трошкови истраживања и развоја прецизно дефинисани 

Правилником о условима и начину остваривања права на признавање трошкова који су непосредно повезани са истраживањем и 

развојем у пореском билансу у двоструко увећаном износу. Дозвољено је комбиновати пореске олакшице „IP Box“ и „R&D 

одбитак” чиме се порез на добит може ефективно свести на 0%. 

 

 Модел ,,партнерство за иновације” уведен у јавне набавке - У Закону о јавним набавкама је препознат модел „партнерство за 

иновације”, чији циљ је развој иновативних добара, услуга или радова и њихову накнадну набавку. Наручилац може да спроводи 

поступак партнерства за иновације ако има потребу за иновативним добрима, услугама или радовима, коју не може да задовољи 

набавком добара, услуга или радова који су доступни на тржишту. У партнерству за иновације критеријум за доделу уговора је 

искључиво најбољи однос цене и квалитета. Такође, Законом се не предвиђа минимални, већ максимални број финансијских 

извештаја које наручиоци могу захтевати, како би новоосновани привредни субјекти могли да учествују. 

 

 Regulatory sandbox за платна решења - Стартапови и предузетници се могу пријавити за тестирање иновативних платних решења 

у оквиру тзв. изузетка ограничене мреже (који је предвиђен Законом о платним услугама) под контролисаним условима, и то без 

обавезе претходног прибављања дозволе Народне банке Србије за пружање платних услуга, али уз обавезу претходног 

прибављања мишљења и омогућавања увида Народне банке Србије у тестирање које би се на овај начин спровело. Наведено 

омогућава да се у почетној фази тестирања одређеног пословног модела (када применљивост и исплативост тог модела још увек 
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није могуће у потпуности проценити), ово тестирање изврши без спровођења целокупног и свеобухватног поступка подношења и 

оцене захтева за давање дозволе за пружање платних услуга, те тако и без свих трошкова који су повезани са спровођењем овог 

поступка. 

 

 Убрзање увоза прототипова и компоненти за развој иновативних производа - Крајем 2018. године усвојене су измене 

Правилника о увозу медицинских средстава која нису регистрована којима се процедура увоза ових средстава намењених за 

истраживање и развој иновативних производа скраћује на 24 сата, уместо више од месец дана, колико се дешавало да траје у 

пракси. Ово право омогућено је компанијама чланицама научно-технолошких паркова, корисницима Фонда за иновациону 

делатност, као и научно - истраживачким организацијама. 
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МОГУЋНОСТИ ЗА ФИНАНСИРАЊЕ ИНОВАТИВНИХ ПРИВРЕДНИХ ДРУШТАВА У ЗАВИСНОСТИ ОД РАЗВОЈНОГ ПРОЦЕСА 

 

Разликују се 4 фазе у циклусу иновативног привредног друштва, у вези са иновационим развојним процесом: 

 почетна (seed) фаза која покрива иницијално истраживање и развој, испитивање тржишта, аналитички дизајн и техничку 

изводљивост; 

 start-up фаза која покрива детаљни дизајн и иновативни развој, производњу и лансирање на тржиште;  

 фаза раног раста која покрива период од лансирања производа на тржиште до периода мањег раста привредног друштва; 

 фаза експанзије која се односи на стварни раст и успех привредног друштва. 

 

ПОЧЕТНА „SEED“ ФАЗА И „START-UP“ ФАЗА 

Почетна „seed“ фаза  

Финансирање је неопходно за: Испитивање тржишта Испитивање техничке изводљивости Израду прелиминарног бизнис плана Први 

извор финансирања је 4Ф финансирање: founders, family, friends and fools (оснивачи, породица, пријатељи, fools). Лични зајмови могу да 

буду једно од решења, али су веома ризични. Када се ради о финансирању, инструменти јавних иницијатива и политика представљају 

бесповратну помоћ за израду студије изводљивости, док разни ентитети као што су академске и истраживачке институције, организације 

за подршку бизнису, инкубатори, технолошки и научни паркови, могу обезбедити неопходну експертизу. 

 

„Start-up“ фаза 

Даљи развој иновације, производња и лансирање на тржиште; обимније финансирање у односу на seed фазу. Специјализовани 

финансијски инструменти су много погоднији: пословни анђели и ризични капитал. Традиционални инструменти још увек нису погодни 

за финансирање активности у овој фази, пошто се чини да нису вољни да преузму пратећи ризик.  

Пословни анђели - улажу акциони капитал у предузећа са високим потенцијалом током seed и фазе раног раста; инвестиције високог 

ризика. EBAN – мрежа пословних анђела http://www.eban.org/; DSI група пословних анђела – Иницијатива дигитална Србија startap@dsi.rs, 

https://www.dsi.rs/o-nama/  

http://www.eban.org/
mailto:startap@dsi.rs
https://www.dsi.rs/o-nama/
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Ризични капитал (venture capital) је подврста власничког капитала и односи се на улагања власничког капитала за покретање пословања, 

за реализовање активности у почетној фази развоја или за проширење пословања неке компаније. Фондови ризичног капитала су 

инвеститори који улажу власнички капитал у компаније које су веома младе, али иновативне и са високим потенцијалом за раст и развој. 

 

Финансијски посредници Програми Врста финансирања Износ 
финансирања 

Инвестициони 
фокус 

Додатне информације Извори 
финансирања 

ФОНД ЗА ИНОВАЦИОНУ 
ДЕЛАТНОСТ 

Програм раног развоја  
+381 11 655 56 96  
minigrants@inovacionifond.rs  

Бесповратна 
средства до 70% 
кофинансирање од 
стране Фонда, 
минимум 30% 
кофинансирање од 
стране корисника 
гранта 

макс до 
120.000 евра 

Микро или 
мало 
привредно 
друштво и 
неформални 
тимови која 
развијају 
технолошку 
иновацију за 
којом постоји 
потреба на 
тржишту 

Услов: у већинском 
приватном и 
већинском српском 
власништву  (51% или 
више) основано у 
Србији и не старије од 5 
година у тренутку 
подношења пријаве  
или тим који се састоји 
од највише 5 чланова 
(особа). Улоге и 
обавезе чланова тима 
морају бити јасно 
образложене у пријави. 

Буџет РС са 
раздела МПНТР 
кроз „Пројекат 
за унапређење 
конкурентности 
и 
запошљавања“ 

ФОНД ЗА ИНОВАЦИОНУ 
ДЕЛАТНОСТ  

Програм Паметни почетак 
+381 11 655 56 96 
smartstart@inovacionifond.rs 
 

Бесповратна 
средства у 
максималном износу 
од 90% од одобреног 
буџета пројекта 
(максимално до 
30.000 евра), док 
најмање 10% 
обезбеђује корисник 
средстава из других 
извора, независних 
од Фонда. 

до РСД 
3.600.000 
(оквирно ЕУР 
30.000,00) 

Тимови и 
микро 
привредна 
друштва 

Додатно, сви 
корисници Програма ће 
добити до РСД 600.000 
динара (оквирно ЕУР 
5.000) додатних 
средстава која су 
опредељена за 
менторску подршку. 
Подршка 
најперспективнијим 
тимовима у настојању 
да валидирају 
пословне идеје и 
демонстрирају 
корисност својих 
производа/услуга/техн
ологија, кроз развој 
првог прототипа или 

Буџет РС 

http://www.inovacionifond.rs/cir/program/program-ranog-razvoja
http://www.inovacionifond.rs/cir/program/pametni-pocetak
mailto:smartstart@inovacionifond.rs
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минимално одрживог 
производа. Помоћ у 
спровођењу прве фазе 
истраживања тржишта, 
развоју производа, 
успостављању 
пословног модела и 
започињању припрема 
за следећу фазу 
прикупљања 
финансијских 
средстава. 

ФОНД ЗА ИНОВАЦИОНУ 
ДЕЛАТНОСТ 

Програм акцелерације 
Катапулт 

 Улазни грант 
од 20.000 до 
50.000 евра за 
стартапе који 
ће 
учествовати у 
програму 
акцелерације. 
Коинвестирају
ћи грант 
једнак 
квалификован
ој инвестицији 
у 
максималном 
износу до 
300.000 евра 
по стартапу 
(умањеном за 
износ 
добијеног 
улазног 
гранта) који 
може бити 
искоришћен у 
периоду од 
12-24 месеца. 

Намењен 
стартапима 
који су у раној 
фази развоја 
производа и 
освајања 
тржишта 
(Ideation), као и 
предузећима 
са доказаном 
тржишном 
тракцијом која 
имају за циљ 
да убрзају свој 
раст и прикупе 
додатна 
финансијска 
средстава 
(Scale-up). 

Катапулт омогућава 
перспективним 
српским стартапима 
иницијално 
финансирање, 
менторство, 
умрежавање и 
повезивање са 
инвеститорима. 

Буџет РС кроз 
зајам и 
техничку 
подршку 
Светске банке 
као део 
"Пројекта 
акцелерације 
иновација и 
подстицање 
раста 
предузетништв
а у Републици 
Србији“ 

http://www.inovacionifond.rs/cir/program/program-katapult
http://www.inovacionifond.rs/cir/program/program-katapult
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МИНИСТАРСТВО 
ПРОСВЕТЕ, НАУКЕ И 
ТЕХНОЛОШКОГ РАЗВОЈА 

Такмичење за најбољу 
технолошку иновацију у 
2022. години 
 
office@inovacija.org 

Бесповратна 
буџетска средства, 
наградни фонд за 
добитнике грантова 
расподељује жири 
такмичења  

буџет 
наградног 
фонда 

сва физичка и 
правна лица 

Такмичење организује 
Министарство 
просвете, науке и 
технолошког развоја 
Републике Србије. За 
реализацију су 
задужени Привредна 
комора Србије и Радио 
телевизија Србије. 

Буџет РС са 
раздела МПНТР 

МИНИСТАРСТВО 
ПРИВРЕДЕ И ФОНД ЗА 
РАЗВОЈ РЕПУБЛИКЕ 
СРБИЈЕ 

Програм подстицања 
развоја предузетништва 
кроз финансијску подршку 
за почетнике у пословању у 
2022. години 
Мин.прив.  
+381 11 333 4222;  
Фонд за развој  
+381 11 3283 770;  
 
У  17 акредитованих 
регионалних развојних 
агенција-АРРА  широм 
Србије  бесплатно вам је на 
располагању сва неопходна 
стручна помоћ приликом 
конкурисања на 
овај  програм подршке 
Министарства привреде. 
Вама најближу АРРА 
можете потражити овде. 

Комбинација 
бесповратних 
средстава (до 30% 
вредности 
улагања/40% 
вредности улагања 
за привр. субјекте 
који су 4 група 
развијености) и 
кредита Фонда (до 
70% вредности 
улагања, односно до 
60% вредности за 4 
групу. са кам. стопом 
на кредитна средства 
од 1% на годишњем 
нивоу, уколико је 
гаранција банке 
средство 
обезбеђења кредита, 
односно 2% на 
годишњем нивоу, 
уколико се понуди 
друго средство 
обезбеђења. 
Подносиоци имају 
могућност да део 
вредности пројекта 
финансирају 
сопственим 
средствима. 

Минималан 
износ 
средстава је 
400.000,00 
РСД, а 
максималан 
6.000.000,00 
РСД00.000,00 
РСД  

Предузетници, 
микро и мала 
привредна  
друштва, с тим 
да средства не 
могу бити 
употребљена 
ради обављана 
одређених 
делатности које 
су прецизиране 
уредбом 

Право да се пријаве 
имају предузетници, 
микро и мала 
привредна друштва, 
који су регистровани у 
Агенцији за привредне 
регистре најраније две 
године у односу на 
годину подношења 
захтева. 

Буџет РС са 
раздела 
Министарства 
привреде 

http://inovacija.org/
http://inovacija.org/
http://inovacija.org/
https://privreda.gov.rs/usluge/javni-pozivi/javni-poziv-po-programu-za-pocetnike-2022
https://privreda.gov.rs/usluge/javni-pozivi/javni-poziv-po-programu-za-pocetnike-2022
https://privreda.gov.rs/usluge/javni-pozivi/javni-poziv-po-programu-za-pocetnike-2022
https://privreda.gov.rs/usluge/javni-pozivi/javni-poziv-po-programu-za-pocetnike-2022
https://privreda.gov.rs/usluge/javni-pozivi/javni-poziv-po-programu-za-pocetnike-2022
https://privreda.gov.rs/usluge/javni-pozivi/javni-poziv-po-programu-za-pocetnike-2022
https://preduzetnistvo.gov.rs/pomoc-pri-poslovanju/
https://preduzetnistvo.gov.rs/pomoc-pri-poslovanju/
https://preduzetnistvo.gov.rs/pomoc-pri-poslovanju/
https://preduzetnistvo.gov.rs/pomoc-pri-poslovanju/
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МИНИСТАРСТВО 
ПРИВРЕДЕ И ФОНД ЗА 
РАЗВОЈ РЕПУБЛИКЕ 
СРБИЈЕ 

Програм подстицања 
развоја предузетништва 
кроз финансијску подршку 
за жене предузетнице и 
младе у 2022. години 
 

Бесповратна 
средства и повољни 
кредит Фонда за 
развој 

Минималан 
износ 
средстава за 
који клијент 
може да 
конкурише је 
400.000,00 
РСД, а 
максималан 
6.000.000,00 
РСД 

Предузетници, 
микро и мала 
привредна 
друштва, који 
су 
регистровани у 
Агенцији за 
привредне 
регистре 
најраније пет 
година у 
односу на 
годину 
подношења 
захтева, а чији 
је оснивач и 
законски 
заступник 
жена; оснивач 
и законски 
заступник 
физичко лице 
старости до 35 
година. 

Средства опредељена 
Програмом намењена 
су за: куповину опреме 
и доставних возила која 
служе за превоз 
сопствених производа 
и других транспортних 
средстава укључених у 
процес производње 
(нових или половних, 
не старијих од пет 
година); текуће  
одржавање пословног 
или производног 
простора до износа од 
350.000,00 динара од 
укупних средстава за 
инвестирање, без 
обзира да ли је објекат 
у коме се спроводе 
активности текућег 
одржавања у закупу 
или у власништву 
подносиоца захтева; 
оперативне трошкове, 
који могу да учествују 
највише до 20% у 
структури укупног 
улагања 

Буџет  РС 

НАЦИОНАЛНА СЛУЖБА ЗА 
ЗАПОШЉАВАЊЕ 

Субвенција за 
самозапошљавање 
0800-300-301 

Бесповратна 
средства уз услов 
испуњења уговорних 
обавеза 

једнократни 
износ од 
300.000,00 
динара или 
330.000,00 
динара за 
незапослене 
особе са 
инвалидитетом 

Субвенција за 
самозапошљав-
ање намењена 
је 
незапосленима 
који се воде на 
евиденцији 
Националне 
службе за 
запошљавање 
и имају 
завршену обуку 
за започињање 
сопственог 
посла. 

Добија се ради 
оснивања радње, 
задруге или другог 
облика 
предузетништва, као и 
оснивања привредног 
друштва, уколико 
оснивач заснива у 
њему радни однос. 

Буџет РС 

https://www.privreda.gov.rs/usluge/javni-pozivi/program-podrske-za-zene-preduzetnice-i-mlade-u-2022-godini
https://www.privreda.gov.rs/usluge/javni-pozivi/program-podrske-za-zene-preduzetnice-i-mlade-u-2022-godini
https://www.privreda.gov.rs/usluge/javni-pozivi/program-podrske-za-zene-preduzetnice-i-mlade-u-2022-godini
https://www.privreda.gov.rs/usluge/javni-pozivi/program-podrske-za-zene-preduzetnice-i-mlade-u-2022-godini
https://www.privreda.gov.rs/usluge/javni-pozivi/program-podrske-za-zene-preduzetnice-i-mlade-u-2022-godini
http://www.nsz.gov.rs/live/trazite-posao/dok-trazite-posao/programi/subvencija_za_samozapo_ljavanje.cid255
http://www.nsz.gov.rs/live/trazite-posao/dok-trazite-posao/programi/subvencija_za_samozapo_ljavanje.cid255
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НАУЧНО-ТЕХНОЛОШКИ 
ПАРК БЕОГРАД У 
ПАРТНЕРСТВУ СА НАУЧНО-
ТЕХНОЛОШКИМ ПАРКОМ 
НИШ И НАУЧНО-
ТЕХНОЛОШКИМ ПАРКОМ 
ЧАЧАК 

ПРОГРАМ  START UP  
RAISING STARTS 

Програм је намењен 
убрзању развоја 
стартапова у раној 
фази 

Финансирање 
до 15.000 CHF 
омогућиће 
развој твоје 
идеје. 

Стартап тимови 
(најмање 2 
члана 
окупљена око 
једне 
иновативне 
идеје) и микро 
привредна 
друштва не 
старија од 2 
године до дана 
објављивања 
Јавног позива, 
који развијају 
иновативну 
идеју и у раној 
фази развоја су. 

Програм вам пружа 
подршку да дођете до 
свог првог прототипа. 
Приликом 
пријављивања, 
потребно је да имате 
доказану технолошку 
изводљивост путем 
доказаног концепта, 
изведеног 
експеримента, научног 
рада и сл. Може бити у 
облику скице 
производа, исписаних 
разрађених 
карактеристика или 
функционисање 
процеса у оквиру ваше 
апликације и сл. 
 

Програм је 
креиран кроз 
пројекат 
"Технопарк 
Србија 2 - 
Подстицање 
извоза кроз 
развој 
технолошких 
паркова" који 
подржава 
Влада 
Швајцарске. 

НАУЧНО-ТЕХНОЛОШКИ 
ПАРК БЕОГРАД И 
ПОСЛОВНО-ТЕХНОЛОШКИ 
ИНКУБАТОР ТЕХНИЧКИХ 
ФАКУЛТЕТА У БЕОГРАДУ 
(БИТФ) 

Програм Инкубације Услуге и подршка у 
оквиру програма 
Инкубације 
обезбеђене су у 
трајању од три 
године за развој 
иновативних 
софтверских решења, 
односно пет година 
за развој 
хардверских 
решења. 

Пријаве за 
програм 
Инкубације су 
стално 
отворене. 
Након 
позитивно 
оцењене 
пријаве следи 
уговарање. 

Стартап тимови 
и компаније у 
ранијим 
фазама развоја 
иновативних 
производа и 
услуга. 

Стартапи који се 
пријављују као тим,  а 
спремни су да 
региструју фирму, тим 
НТП Београд и БИТФ-а 
ће му у томе помоћи 
кроз услуге правног 
саветовања. Уколико 
стартап још није 
спреман за 
регистрацију фирме, 
може користити 
програм 
прединкубације, који 
подразумева 
консултације за 
различите потребе и 
коришћење 
заједничких просторија 
у комплексу. 

 

https://ntpark.rs/raising-starts/
https://ntpark.rs/raising-starts/
https://ntpark.rs/inkubacija/
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НАУЧНО-ТЕХНОЛОШКИ 
ПАРК БЕОГРАД И 
COLOSSEUM SPORT – 
ВОДЕЋЕ SPORTS-TECH 
ОРГАНИЗАЦИЈЕ У ИЗРАЕЛУ 

Colosseum Sports Tech 
Serbia 

Експертска подршка: 
развој специфичних 
потреба бизниса 
(маркетинг, продаја, 
ИП, финансије, 
развој тима), 
умрежавање са 
инвеститорима и 
изградњу заједнице, 
припрему за 
инвестиционе 
фондове, повећање 
видљивости пред 
циљном групом и сл. 

 Стартапи у 
раној фази 
развоја, који 
развијају 
иновације у 
свим 
релевантним 
sports-tech 
вертикалама 

Учешћем у програму 
стартапи постају део 
глобалне мреже sports-
tech организација, на 
челу са Colosseum Sport 
Israel, са којим Научно-
технолошки парк 
Београд реализује овај 
програм. 

 
 
 

ДЕЛТА ХОЛДИНГ Програм Д инкубатор Менторска подршка  Тромесечни 
програм који 
помаже 
стартапима да 
развију и 
унапреде свој 
производ или 
услугу, 
припреме га за 
тржиште и 
представљање 
инвеститорима. 

Можете се пријавити 
само са идејом. У 
програму могу да 
учествују тимови са 
најмање два а највише 
5 чланова са идејом из 
било које области 
пословања која је 
иновативна и тржишту 
нуди производ/услугу 
или бизнис модел 
пословања која не 
постоји на тржишту. 
Такође, важно је да је 
идеја скалабилна тј. да 
за кратак временски 
период може да се 
прошири на велико 
тржиште. 
 
 
 
 
 
 

 

https://www.colosseum-serbia.rs/
https://www.colosseum-serbia.rs/
https://www.colosseumsport.com/
https://www.colosseumsport.com/
https://dinkubator.rs/
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ХЕМИЈСКА КОМПАНИЈА 
BASF 

BASF Innovation Hub 2022 менторска и 
финансијска 
подршка 

Укупан 
наградни 
фонд је 20.000 
EUR. 

Појединци, 
стартапи и 
тимови који су 
у фази 
концепта а 
долазе из 
земаља: 
Аустрија, Босна 
и Херцеговина, 
Бугарска, 
Хрватска, 
Чешка, Грчка, 
Мађарска, 
Румунија, 
Србија, 
Словачка и 
Словенија, 
старости 18+ 
година. 

Подржшка стартапима 
и иноваторима, без 
обзира на постојећи 
ниво развијености 
њихове идеје, кроз 
серију pitch догађаја, 
како би и на тај начин 
адресирали кључне 
еколошке изазове 
данашњице, односно 
потребу да се на њих 
одговори. 

 

TS VENTURES FUND 
(ТЕЛЕКОМ СРБИЈА) 

pre seed, seed investment 
office@tsv.fund 

капитал/предузетнич
ки капитал 

 све области Подршка и улагање у 
технолошка решења у 
њиховој раној фази (pre 
seed, i seed), која због 
иновација на тржишту 
могу довести до раста и 
брзих трансформација, 
у различитим 
областима живота. 

 

SOUTH CENTRAL VENTURES  Seed investments 
info@sc-ventures.com 

капитал/предузетнич
ки капитал 

до 100.000,00 
еур по 
компанији 

истраживање и 
развој, 
иновације, ICT 

за технолошке 
компаније да потврде 
свој пословни концепт 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

WB EDIF, EIF 

https://join-innovationhub.com/#application
https://tsv.fund/sr/
https://sc-ventures.com/
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МИНИСТАРСТВО 
ПРИВРЕДЕ, РАЗВОЈНА 
АГЕНЦИЈА СРБИЈЕ, 
АКРЕДИТОВАНЕ РАЗВОЈНЕ 
АГЕНЦИЈЕ 
 
 
 
 
 
 
 

Стандардизовани сет услуга  
+381 11 3398 484 
 

Нефинансијска 
подршка 

све услуге су 
бесплатне; 
Услуге по 
овом 
програму 
можете 
добити у  
свакој 
акредитованој 
регионалној 
развојној 
агенцији на 
територији 
Републике 
Србије 
https://ras.gov
.rs/regionalni-
razvoj/akredito
vane-
regionalne-
razvojne-
agencije 

Потенцијална и 
постојећа 
микро, мала и 
средња 
предузећа, 
предузетници, 
задруге и 
кластери 

Организација 
промотивних 
активности на тему 
предузетништва, обуке, 
саветодавне услуге, 
менторинг 

Буџет РС 
 

РАЗВОЈНА АГЕНЦИЈА 
СРБИЈЕ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

"Програм пружања 
стандардизоване услуге 
менторинга секторима 
прерађивачке индустрије у 
2022. години" 
 

Нефинансијска 
подршка 

ментор ће 
пружити од 25 
до 50 сати 
једном 
привредном 
субјекту 
бесплатно 

микро, мала и 
средња 
привредна 
друштва и 
предузетници; 
Општи водич за 
менторинг, 
Водич за 
менторинг за 
почетнике и 
Водич за 
менторинг 
зрелих 
предузећа 

индустрија машина и 
опреме; прехрамбена 
индустрија; дрвна и 
индустрија намештаја и 
индустрија гуме и 
пластике 

Програм 
пружања 
стандардизова
не услуге 
менторинга 
секторима 
прерађивачке 
индустрије, 
који је део 
програма РАС и 
JICA 
„Успостављање 
и промоција 
услуге 
менторинга за 
мала и средња 
предузећа на 
Западном 
Балкану-фаза 
2“ 

https://ras.gov.rs/regionalni-razvoj/akreditovane-regionalne-razvojne-agencije
https://ras.gov.rs/regionalni-razvoj/akreditovane-regionalne-razvojne-agencije
https://ras.gov.rs/regionalni-razvoj/akreditovane-regionalne-razvojne-agencije
https://ras.gov.rs/regionalni-razvoj/akreditovane-regionalne-razvojne-agencije
https://ras.gov.rs/regionalni-razvoj/akreditovane-regionalne-razvojne-agencije
https://ras.gov.rs/regionalni-razvoj/akreditovane-regionalne-razvojne-agencije
https://ras.gov.rs/regionalni-razvoj/akreditovane-regionalne-razvojne-agencije
https://ras.gov.rs/rs/razvoj-preduzetnishtva/otvoreni-pozivi-konkursi-1/javni-poziv-za-ucheshe-u-programu-pruzhanja-standardizovane-usluge-mentoringa-sektorima-preradjivachke-industrije-u-2020-godini-koji-je-deo-programa-uspostavljanje-i-promotsija-usluge-mentoringa-za-mala-i-srednja-preduzea-na-zapadnom-balkanu-faza-2
https://ras.gov.rs/rs/razvoj-preduzetnishtva/otvoreni-pozivi-konkursi-1/javni-poziv-za-ucheshe-u-programu-pruzhanja-standardizovane-usluge-mentoringa-sektorima-preradjivachke-industrije-u-2020-godini-koji-je-deo-programa-uspostavljanje-i-promotsija-usluge-mentoringa-za-mala-i-srednja-preduzea-na-zapadnom-balkanu-faza-2
https://ras.gov.rs/rs/razvoj-preduzetnishtva/otvoreni-pozivi-konkursi-1/javni-poziv-za-ucheshe-u-programu-pruzhanja-standardizovane-usluge-mentoringa-sektorima-preradjivachke-industrije-u-2020-godini-koji-je-deo-programa-uspostavljanje-i-promotsija-usluge-mentoringa-za-mala-i-srednja-preduzea-na-zapadnom-balkanu-faza-2
https://ras.gov.rs/rs/razvoj-preduzetnishtva/otvoreni-pozivi-konkursi-1/javni-poziv-za-ucheshe-u-programu-pruzhanja-standardizovane-usluge-mentoringa-sektorima-preradjivachke-industrije-u-2020-godini-koji-je-deo-programa-uspostavljanje-i-promotsija-usluge-mentoringa-za-mala-i-srednja-preduzea-na-zapadnom-balkanu-faza-2
https://ras.gov.rs/rs/razvoj-preduzetnishtva/otvoreni-pozivi-konkursi-1/javni-poziv-za-ucheshe-u-programu-pruzhanja-standardizovane-usluge-mentoringa-sektorima-preradjivachke-industrije-u-2020-godini-koji-je-deo-programa-uspostavljanje-i-promotsija-usluge-mentoringa-za-mala-i-srednja-preduzea-na-zapadnom-balkanu-faza-2
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НАУЧНО-ТЕХНОЛОШКИ 
ПАРК БЕОГРАД, НАУЧНО-
ТЕХНОЛОШКИ ПАРК НОВИ 
САД, НАУЧНО-
ТЕХНОЛОШКИ ПАРК НИШ, 
НАУЧНО-ТЕХНОЛОШКИ 
ПАРК ЧАЧАК 
 
 
 
 
 

Позив за чланство у НТП Нефинансијска 
подршка 

Пакет услуга 
се ставља на 
коришћење 
на одређено 
време од 3 
године, са 
могућношћу 
продужења 
уговора. Део 
стручних 
услуга без 
посебне 
накнаде, део 
се наплаћује. 

Микро, мала и 
средња 
привредна 
друштва, 
велика 
привредна 
друштва за 
смештање 
својих 
развојних 
одељења, 
новооснована 
привредна 
друштва 

НТП нуде лабораторије 
за развој производа, 
мрежу ментора, 
окружење 
високотехнолошких 
компанија, повезивање 
са потенцијалним 
партнерима и 
инвеститорима, 
размену знања и другу 
неопходну помоћ за 
бржи развој. 

Буџет РС 

ПОСЛОВНИ ИНКУБАТОРИ:  
- НОВИ САД 
- СУБОТИЦА, 
- ЗРЕЊАНИН 
- БАЧКИ ПЕТРОВАЦ 
- СЕНТА 
- СТАРА ПАЗОВА 
- MOKRIN HOUSE 
- ИНФОСТУД HUB 
- ПОСЛОВНО 
ТЕХНОЛОШКИ ИНКУБАТОР 
ТЕХНИЧКИХ ФАКУЛТЕТА 
БЕОГРАД 
- ДИЗАЈН ИНКУБАТОР 
НОВА ИСКРА 
- ICT HUB 
- IMPACT HUB 
- IN CENTRAL 
INTERNATIONAL  
- STARTIT CENTAR 
- STARTAP CENTAR ЧАЧАК 
- ВИНЧА ИНКУБАТОР 
- БИЗНИС ИНКУБАТОР 
КРУШЕВАЦ 
- БИЗНИС ИНОВАЦИОНИ 
ЦЕНТАР КРАГУЈЕВАЦ 

Позив за чланство  Нефинансијска 
подршка; Пословни 
простор под 
подстицајним 
условима 

Предузетници
ма у 
решавању 
проблема 
пословања на 
располагању 
стоје ментори 
и консултанти 
који их воде 
кроз процес 
дефинисања 
њиховог 
пословног 
концепта од 
дефинисања 
тржишта и 
атрибута 
производа до 
креирања 
стратегије 
изласка из 
бизниса. 

Микро, мала и 
средња 
привредна 
друштва, 
велика 
привредна 
друштва за 
смештање 
својих 
развојних 
одељења, 
новооснована 
привредна 
друштв 

Уласком у пословни 
инкубатор обезбеђује 
се лакши приступ 
ресурсима који су 
неопходни за бржи и 
бољи развој нове 
компаније.  

 

https://ntpark.rs/
https://ntpark.rs/
https://ntpns.rs/
https://ntpns.rs/
https://ntpns.rs/
https://ntp.rs/
https://ntp.rs/
https://ntpcacak.rs/
https://ntpcacak.rs/
http://inkubator.biz/
https://bis-su.rs/
http://www.biz-zr.co.rs/
http://picbackipetrovac.com/
http://www.biz-senta.com/
http://www.mokrinhouse.com/
https://www.infostudhub.rs/
https://ntpark.rs/inkubator/
https://ntpark.rs/inkubator/
https://ntpark.rs/inkubator/
https://ntpark.rs/inkubator/
https://novaiskra.com/
https://novaiskra.com/
https://www.icthub.rs/
https://belgrade.impacthub.net/
https://www.incentar.org/
https://www.incentar.org/
https://startit.rs/beograd/
https://360tou.rs/VT/Start-Up-Cacak/
http://biznisinkubator.rs/
http://biznisinkubator.rs/
http://www.bickg.rs/
http://www.bickg.rs/
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- ЦЕНТАР ЗА 
ПРЕДУЗЕТНИШТВО 
КРАГУЈЕВАЦ "KG 
COWORKING/KG HUB 
- РАЗВОЈНИ БИЗНИС 
ЦЕНТАР КРАГУЈЕВАЦ 
- MIND 
- БИЗНИС ИНКУБАТОР 
ЦЕНТАР УЖИЦЕ 
- ПОСЛОВНИ ИНКУБАТОР 
ВАЉЕВО 
- NIT NOVI PAZAR 
- БИЗНИС ИНКУБАТОР 
ЦЕНТАР БОР  
- ПРОКУПЉЕ 
- ЈУМКО 
- МАЈДАНПЕК 
- ЗИП ЦЕНТАР ЗА МЛАДЕ 
ПИРОТ 
- СТАРТАП ЦЕНТАР НИШ 
- THINK INNOVATIVE 
-DELLI 
- NO LIMIT HUB 
- NICAT KLASTER 
- ICT NET KLASTER 
- VOJVOĐANSKI IKT KLASTER 
- ПРОСТОР ЗА ПОМАК 
 

https://preduzetnistvo.rs/
https://preduzetnistvo.rs/
https://preduzetnistvo.rs/
https://preduzetnistvo.rs/
http://rbcentar.org/
http://rbcentar.org/
https://mind.rs/
http://bicuzice.com/
http://bicuzice.com/
http://poslovniinkubator.rs/
http://poslovniinkubator.rs/
https://www.klasternit.rs/
http://www.bicbor.rs/
http://www.bicbor.rs/
https://www.inkubator.rs/
http://www.bicvranje.org.rs/
http://www.bimajdanpek.rs/
https://www.startupcentarnis.org/
https://thinkinnovative.rs/
https://deli.rs/
https://nolimithub.com/
https://ni-cat.org/
https://www.ict-net.com/
https://vojvodinaictcluster.org/sr/
http://www.pomak.org/
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НАЦИОНАЛНА СЛУЖБА ЗА 
ЗАПОШЉАВАЊЕ УЗ 
ПОДРШКУ 
МИНИСТАРСТВА ЗА РАД, 
ЗАПОШЉАВАЊЕ, 
БОРАЧКА И СОЦИЈАЛНА 
ПИТАЊА, МИНИСТАРСТВА 
ФИНАНСИЈА, 
МИНИСТАРСТВА 
ОМЛАДИНЕ И СПОРТА, 
КАНЦЕЛАРИЈЕ ЗА 
ИНФОРМАЦИОНЕ 
ТЕХНОЛОГИЈЕ И 
ЕЛЕКТРОНСКУ УПРАВУ И 
ПРИВРЕДНЕ КОМОРЕ 
СРБИЈЕ 

Моја прва плата  Програм 
оспособљавања за 
рад  

Младима 
средњег 
образовања 
обезбеђена је 
месечна 
новчана 
накнада у 
износу од 
22.000,00 
динара, док за 
оне високог 
образовања 
накнада 
износи 
26.000,00 
динара. 

Незапослена 
лица без 
радног 
искуства 

Оспособљавање за рад 
траје девет месеци. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://mojaprvaplata.gov.rs/naslovna
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ДОДАТНЕ МОГУЋНОСТИ ЗА ФИНАНСИРАЊЕ: 

 АКЦЕЛЕРАТОРИ 

На неки начин акцелератори су наставак инкубатора. Они су пословни простори који примају оне који су већ развили свој пословни модел, дошли до 

првог производа (изашли из инкубатора) и помажу им да “убрзају” свој развој. То “убрзање” се угавном своди на напредни networking, тј. стварање 

веза и контаката са већим фирмама, компанијама и појединцима који могу понети ваше пословање на следећи ниво а до којих не бисте могли доћи 

сами у овој фази развоја свог бизниса. Неки од најпопуларнијих у нашем региону су: 

o StartIt.rs 

o SeedCamp 

o StartupBootCamp 

o 500 Startups 

o Startup Scaleup 

o Impact Hub  

o Eleven (бугарски акцелератор који је финансирао 13 стартапа из Србије) 

o OXO Labs 

 

ФАЗА РАСТА И РАЗВОЈА 

 

Фаза раног раста 

Финансирање за маркетиншке и оперативне трошкове предузећа; На почетку фазе раног раста исти финансијски алати се примењују као и у start-up 

фази. Иновативно привредно друштво у овом тренутку има производ или услугу која је пласирана на тржиште, па ипак продаја није довољна да покрије 

трошкове предузећа. Тако да за традиционалне механизме финансирања, успех предузећа и даље остаје само обећање. С обзиром да у овој фази, 

губици фирме прелазе у профит иако кумулативни губитак још увек постоји, иновативно привредно друштво може да привуче пажњу и традиционалних 

финансијских механизама као и улагања у капитал (equity). 

Фаза експанзије  

Постојање доказа о успеху иновативног предузећа; Продаја и профит расту постепено претварајући кумулативне губитке у профит; Кроз целу ову фазу 

финансирање се може успоставити кроз традиционалне финансијске механизме. Када је експанзија радикална, обично долази до припајања или 

куповине предузећа.  

https://startit.rs/startap-akademija/
https://seedcamp.com/
https://www.startupbootcamp.org/
https://500.co/
https://500.co/
https://startupscaleup.org/
https://impacthub.net/
https://impacthub.net/
https://oxolabs.eu/#program
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Финансијски 
посредници 

Програми Врста финансирања Износ 
финансирања 

Инвестициони 
фокус 

Додатне 
информације  

Извори 
финансирања 

ФОНД ЗА 
ИНОВАЦИОНУ 
ДЕЛАТНОСТ 

Програм суфинансирања 
иновација  
+381 11 655 56 96  
matchinggrants@inovacionifond.rs 

Бесповратна 
средства у 
максималном износу 
од 70% за микро и 
мала привредна 
друштва, односно до 
60% од одобреног 
буџета пројекта за 
средња привредна 
друштва, а 
максимално до 
500.000 евра, док 
најмање 30%, 
односно 40% 
обезбеђује корисник 
средстава из других 
извора, независних 
од Фонда. 

до 300.000 евра, 
односно до 70% 
укупно одобреног 
буџета пројекта за 
микро и мала 
предузећа, односно 
60% за средња 
предузећа 
најмање 30%, 
односно 40% 
обезбеђује 
подносилац пријаве 
из других приватних 
извора независних 
од Фонда 

Микро, мала и 
средња привредна 
друштва 

Програм 
суфинансирања 
иновација намењен 
је предузећима 
којима су потребна 
знатна финансијска 
средства за 
комерцијализацију 
истраживања и 
развоја. Програм 
има за циљ даљи 
развој постојећих 
иновативних 
привредних 
друштава 
заснованих на 
знању и 
подстицање 
успостављања 
сарадње са 
међународним 
партнерима. 

Буџет РС са 
раздела МПНТР 
кроз „Пројекат 
за унапређење 
конкурентности 
и 
запошљавања“ 

ФОНД ЗА 
ИНОВАЦИОНУ 
ДЕЛАТНОСТ 

Програм сарадње науке и 
привреде 
+381 11 655 56 96 
cgs@inovacionifond.rs 

Бесповратна 
средства  
До 70% 
кофинанирање од 
стране Фонда за 
микро и мала 
прив.друш., односно 
до 60% за средња 
прив.друш., 
минимум 30% 
обезбеђују микро и 
мала прив. друш. док 
40% обезбеђују 
средња 

до 300.000 евра Микро, мала и 
средња привредна 
друштва и јавне 
НИО ( у виду 
конзорцијума) 

Конзорцијум не 
може имати више 
од 5 чланова. 

Средства 
обезбеђена из 
буџета Владе 
Републике 
Србије са 
раздела МПНТР 
кроз "Пројекат 
за унапређење 
конкурентности 
и 
запошљавања" 
(споразум о 
зајму РС са 
Светском 
банком). 

http://www.inovacionifond.rs/cir/program/program-sufinansiranja-inovacija
http://www.inovacionifond.rs/cir/program/program-sufinansiranja-inovacija
http://www.inovacionifond.rs/cir/program/program-saradnje-nauke-i-privrede
http://www.inovacionifond.rs/cir/program/program-saradnje-nauke-i-privrede
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ФОНД ЗА 
ИНОВАЦИОНУ 
ДЕЛАТНОСТ 

Програм трансфера технологије 
TTF@inovacionifond.rs 

Износи изнад 20.000 
евра се одобравају у 
случају да постоји 
потребна 
успостављена 
сарадња са 
приватним 
предузећем које ће 
суфинансирати 
предложени развој 
пројекта са 
минимално 30% 
средстава. 

до 50.000 евра за 
додатни развој 
проналаска/иновац
ије 

Јавне НИО Грантови за 
доказивање 
комерцијалне 
спремности 
пројеката 

Средства 
обезбеђена из 
буџета Владе 
Републике 
Србије са 
раздела МПНТР 
кроз "Пројекат 
за унапређење 
конкурентности 
и 
запошљавања" 
(споразум о 
зајму РС са 
Светском 
банком). 

ФОНД ЗА 
ИНОВАЦИОНУ 
ДЕЛАТНОСТ 

Иновациони ваучери 
+381 11 655 56 96 
ivauceri@inovacionifond.rs 

Бесповратна 
средства у форми 
ваучера, у износу од 
60% од вредности 
услуге за коју се 
ангажује НИО 

 до 800.000 динара 
по појединачном 
ваучеру  
*једном 
подносиоцу пријаве 
могу бити одобрена 
највише два инов. 
ваучера у укуп. 
макс. износу од 
1.200.000,00 динара 

Микро, мала и 
средња привредна 
друштва 

Иновациони 
ваучери су једна од 
сервисних услуга 
Канцеларије за  
трансфер 
технологије у 
оквиру Програма 
трансфера 
технологија. Листа 
акредитованих 
научно-
истраживачких 
организација је 
доступна на: 
https://mpn.gov.rs/n
auka/nauka-i-
istrazivanje-u-
srbiji/inovacioni-
sistem/ 
 
 

Средства 
обезбеђена из 
буџета Владе 
Републике 
Србије са 
раздела МПНТР 
кроз "Пројекат 
за унапређење 
конкурентности 
и 
запошљавања" 
(споразум о 
зајму РС са 
Светском 
банком). 

http://www.inovacionifond.rs/cir/program/program-transfera-tehnologije
http://www.inovacionifond.rs/cir/program/inovacioni-vauceri
https://mpn.gov.rs/nauka/nauka-i-istrazivanje-u-srbiji/inovacioni-sistem/
https://mpn.gov.rs/nauka/nauka-i-istrazivanje-u-srbiji/inovacioni-sistem/
https://mpn.gov.rs/nauka/nauka-i-istrazivanje-u-srbiji/inovacioni-sistem/
https://mpn.gov.rs/nauka/nauka-i-istrazivanje-u-srbiji/inovacioni-sistem/
https://mpn.gov.rs/nauka/nauka-i-istrazivanje-u-srbiji/inovacioni-sistem/
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КАБИНЕТ 
МИНИСТРА 
БЕЗ 
ПОРТФЕЉА 
ЗАДУЖЕНОГ 
ЗА 
ИНОВАЦИЈЕ И 
ТЕХНОЛОШКИ 
РАЗВОЈ 

Програм подршке развоју и 
промоцији женског 
иновационог предузетништва 
zenskopreduzetnistvo@inovacije.g
ov.rs  

Бесповратна 
буџетска средства  

до 23.000.000 
динара по 
одобреном пројекту 

организације; 
јединице локалне 
самоуправе 

Намена средстава: 
за промотивне 
кампање и 
спровођења 
менторства и обука 

Буџет РС са 
раздела 
Кабинета 
министра без 
портфеља за 
иновације и 
технолошки 
развој 

КАБИНЕТ 
МИНИСТРА 
БЕЗ 
ПОРТФЕЉА 
ЗАДУЖЕНОГ 
ЗА 
ИНОВАЦИЈЕ И 
ТЕХНОЛОШКИ 
РАЗВОЈ 

Програм за промоцију и 
популаризацију иновација и 
иновационог предузетништва 
promocija@inovacije.gov.rs  

Бесповратна 
буџетска средства  

до 23.000.000 
динара по 
одобреном пројекту 
за кампање 
до 20.000.000 за 
манифестације 
до 5.000.000 за 
менторства и обуке 
до 5.000.000 за 
истраживања 
до 10.000.000 за 
публикације 
до 5.000.000 за 
пројекте уметничког 
и културног наслеђа 
РС 

организације; 
јединице локалне 
самоуправе 

Намена средстава: 
за промотивне 
кампање и 
спровођења 
менторства и обука, 
манифестације и 
истраживања, 
публикације 

Буџет РС са 
раздела 
Кабинета 
министра без 
портфеља за 
иновације и 
технолошки 
развој 

КАБИНЕТ 
МИНИСТРА 
БЕЗ 
ПОРТФЕЉА 
ЗАДУЖЕНОГ 
ЗА 
ИНОВАЦИЈЕ И 
ТЕХНОЛОШКИ 
РАЗВОЈ 

Програм подршке раду 
регионалних иновационих 
стартап и смарт сити центара 
startapcentri@inovacije.gov.rs 

Бесповратна 
буџетска средства 

По одобреном 
пројекту 
додељиваће се 
средства у 
максималном 
износу од 
3.000.000,00 
динара. 

Јединица локалне 
самоуправе која је 
самостално или у 
сарадњи са 
oрганизацијом из 
иновационог 
екосистема 
успоставила 
Регионални 
иновациони стартап 
или смарт сити 
центар кроз 
програме 
реализоване у 
претходном 

умрежавање са 
другим 
регионалним 
иновационим 
стартап и смарт сити 
центрима, 
организацијама 
препознатим у 
иновационом 
екосистему и 
универзитетима, 
факултетима и 
другим образовним 
установама, 
организацију обука, 
едукација од стране 

Буџет РС са 
раздела 
Кабинета 
министра без 
портфеља за 
иновације и 
технолошки 
разво 

https://inovacije.gov.rs/programi/program-podrske-razvoju-i-promociji-zenskog-inovacionog-preduzetnistva/
https://inovacije.gov.rs/programi/program-podrske-razvoju-i-promociji-zenskog-inovacionog-preduzetnistva/
https://inovacije.gov.rs/programi/program-podrske-razvoju-i-promociji-zenskog-inovacionog-preduzetnistva/
https://inovacije.gov.rs/programi/program-za-promociju-i-popularizaciju-inovacija-i-inovacionog-preduzetnistva/
https://inovacije.gov.rs/programi/program-za-promociju-i-popularizaciju-inovacija-i-inovacionog-preduzetnistva/
https://inovacije.gov.rs/programi/program-za-promociju-i-popularizaciju-inovacija-i-inovacionog-preduzetnistva/
https://inovacije.gov.rs/programi/program-podrske-radu-regionalnih-inovacionih-startap-i-smart-siti-centara/
https://inovacije.gov.rs/programi/program-podrske-radu-regionalnih-inovacionih-startap-i-smart-siti-centara/
https://inovacije.gov.rs/programi/program-podrske-radu-regionalnih-inovacionih-startap-i-smart-siti-centara/
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периоду од стране 
Кабинета министра 

искусних експерата, 
пружање менторске 
подршке, као и на 
реализацију других 
активности којима 
се стартаповима 
обезбеђује приступ 
изворима 
финансирања, 
рачуноводствене и 
правне услуге и др. 

МИНИСТАРСТ
ВО ПРИВРЕДЕ, 
РАЗВОЈНА 
АГЕНЦИЈА 
СРБИЈЕ, 
ПОСЛОВНЕ 
БАНКЕ И 
ЛИЗИНГ 
КОМПАНИЈЕ 

„Србија и ЕУ – ОПРЕМА ЗА 
ПРИВРЕДУ„ 

Комбинација 
бесповратних 
средстава и 
повољних кредита 
код пословних 
банака односно 
финансијског лизинга 
код лизинг 
компанија. 

Износ одобрене 
бесповратне 
помоћи у висини до 
25% од нето 
вредности опреме 
која се набавља и 
не може бити мањи 
од 500.000,00 
динара, нити већи 
од 5.000.000,00 
динара. 

предузетници, 
микро и малa 
правнa лица, 
задругe, привредни 
субјекти који 
обављају 
производну/ 
грађевинску 
делатност 

Суфинансирање 
набавке: нове 
опреме директно 
укључене у процес 
производње 
разменљивих 
добара, и то: 
производне опреме 
и/или машина; 
транспортно-
манипулативних 
средстава 
укључених у процес 
производње и 
унутрашњег 
транспорта; 
делова, 
специјализованих 
алата за машине; 
машинa и опремe за 
унапређење 
енергетске 
ефикасности и 
еколошких аспеката 
производње 
Нове опреме за 
извођење 
грађевинских 
радова, и то: 
грађевинске 
механизације за 
потребе обављања 
грађевинских 
радова. 

Буџет РС и 
додатна 
средства 
обезбеђена из 
претприступних 
фондова ЕУ – 
ИПА 19 

https://privreda.gov.rs/aktuelno/vesti-i-saopstenja/otvoren-javni-poziv-srbija-i-eu-oprema-za-privredu
https://privreda.gov.rs/aktuelno/vesti-i-saopstenja/otvoren-javni-poziv-srbija-i-eu-oprema-za-privredu
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ФОНД ЗА 
РАЗВОЈ  

Кредити за трајна и обртна 
средства  
 

Кредити  се 
одобравају са роком 
отплате до четири 
године у оквиру кога 
је грејс период до 
шест месеци. 
Каматна стопа 1% на 
годишњем нивоу 
уколико је средство 
обезбеђења 
гаранција/авалирана 
меница пословне 
банке, а у осталим 
случајевима 1,8% на 
годишњем нивоу, уз 
примену валутне 
клаузуле. Висина 
кредита/гаранције и 
рок одређују се у 
односу на бонитет 
привредног субјекта 
и инструменте 
обезбеђења. 

до  1.000.000,00 
динара за 
привредна друштва 
до 300.000,00 
динара за 
предузетнике, 
 250.000.000,00 
динара маx по 
једном привредном 
субјекту 

предузетници, 
микро, мала, 
средња и велика 
привредна друштва 

Набавка сировина и 
материјала, залиха, 
као и остали 
производни 
трошкови, 
потраживања од 
купаца, обавезе 
према 
добављачима 

Буџет РС 

ФОНД ЗА 
РАЗВОЈ И 
МИНИСТАРСТ
ВО ПРИВРЕДЕ 

Програм подстицања 
предузетништва кроз развојне 
пројекте у 2022. години 
 

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 11. 
Закона о 
регионалном развоју 
и актом Владе којим 
се утврђује 

Износ бесповратних 
средстава не може 
бити мањи од 
75.000,00 динара за 
предузетнике, 
односно 250.000,00 
динара за правна 
лица, нити већи од 
12.500.000,00 
динара за све 
привредне субјекте. 

Предузетници, 
микро, мали и 
средњи привредни 
субјекти и задруге 
који су 
регистровани у 
Агенцији за 
привредне 
регистре, а који у 
претходне две 
године нису 
пословали са 
губитком и 
испуњавају услове 
из Програма. 

Куповину, изградњу, 
доградњу, 
реконструкцију, 
адаптацију, 
санацију, 
инвестиционо 
одржавање 
производног 
простора или 
пословног простора 
који је у саставу 
производног 
простора, или 
простора за 
складиштење 
сопствених 
производа, 
сировина и 
репроматеријала;  

Буџет РС 

https://fondzarazvoj.gov.rs/cir/proizvodi/krediti-za-trajna-i-obrtna-sredstva
https://fondzarazvoj.gov.rs/cir/proizvodi/krediti-za-trajna-i-obrtna-sredstva
https://fondzarazvoj.gov.rs/cir/proizvodi/podrska-investicijama-u-privredi
https://fondzarazvoj.gov.rs/cir/proizvodi/podrska-investicijama-u-privredi
https://fondzarazvoj.gov.rs/cir/proizvodi/podrska-investicijama-u-privredi
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јединствена листа 
развијености региона 
и јединица локалне 
самоуправе. 
Преостали износ 
вредности пројекта 
финансираће се из 
кредита Фонда. 

за привредне 
субјекте који се баве 
информационом 
технологијом и 
високотехнолошким 
услугама, средства 
могу бити 
употребљена за 
пословни простор 
који је намењен за 
потребе обављања 
делатности;  
куповину нових или 
половних (не 
старије од пет 
година) машина и 
опреме, укључујући 
алате, као и за 
доставна возила за 
превоз сопствених 
производа и друга 
транспортна 
средства која се 
користе у процесу 
производње; трајна 
обртна средства, 
која могу да чине 
највише 10% 
укупног 
инвестиционог 
улагања; набавку 
софтвера и 
рачунарске опреме. 
Такође, средства се 
могу користити и за 
машине и опрему за 
унапређење 
енергетске 
ефикасности и 
еколошких аспеката 
сопствене 
производње. 
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РАЗВОЈНА 
АГЕНЦИЈА 
СРБИЈЕ 

Програм подршке привредним 
друштвима за улазак у ланце 
добављача мултинационалних 
компанија 
dobavljaci@ras.gov.rs 

Бесповратна 
буџетска средства  

до 
23.000.000,00 динара 

привредна друштва 
у производним 
делатностима 

сектор 
аутомобилске 
индустрије – 
уређаји и 
компоненте за 
аутомобилску 
индустрију 
(пластика, гума, 
машине / опрема); 
сектор машина и 
опреме за друге 
намене; сектор 
обраде метала; 
сектор гуме и 
пластике; сектор 
производње кућних 
апарата и делова 
кућних апарата; 
сектор електричних 
и електронских 
система и 
елемената 
електричних и 
електронских 
система 

Буџет РС 

PROCREDIT 
BANK, 
UNICREDIT 
LEASING 
SRBIJA, BANCA 
INTESA** 

Програм InnovFin кредит/гаранција од 25.000 €  
до 7.500.000€ 
**  од 25.000 €  
до 300.000€ 

намењен 
предузећима из 
развојно 
оријентисаних и 
иновативних 
делатности, 
компанијама које 
улажу у нове 
савремене 
технологије, 
енергетску 
ефикасност и прате 
трендове на 
тржишту у циљу 
унапређења свог 
пословања 

Компанијама које 
одговарају 
поменутим 
критеријумима 
гаранцијом ће бити 
покривено 50% 
вредности 
кредита.Повољније 
каматне стопе у 
односу на 
стандардне 
кредите. 

Европски 
инвестициони 
фонд (EIF) уз 
покриће 
ИнновФин 
гаранцијом и 
финансијску 
подршку 
Европске уније у 
оквиру Horizon 
2020 
финансијских 
инструмената 
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ERSTE BANKA, 
KOMERCIJALN
A BANKA, 
UNICREDIT 
BANKA, 
RAIFFEISEN 
BANKA, 
BANCA 
INTESA, OTP 
BANKA 

Програм COSME кредит/гаранција до 150.000€ Предузетници и 
микро, мала и 
средња привредна 
друштва 

Финансирање 
обртних и 
финансирање 
инвестиција у трајна 
обртна средства 

EIF 

BANKA INTESA Програм WB EDIF кредит/гаранција 
 

Микро, мала и 
средња привредна 
друштва 

Финансирање 
обртног капитала и 
финансирање 
инвестиција у 
основна средства 

Овај пројекат је 
EIF (Европски 
инвестициони 
фонд) развио 
заједно са EIB-
ом (Европска 
инвестициона 
банка) и EBRD-
ом (Европска 
банка за обнову 
и развој). 

UNICREDIT 
BANK, CREDIT 
AGRICOLE 
СРБИЈА, 
BANCA 
INTESA, 
PROCREDIT 
БАНКА, ERSTE 
BANK, S-
LEASING 

Дугорочни кредити из линије 
Европске инвестиционе банке 
EIB 

кредит/гаранција 
Кредити из EIB Апекс 
кредитне линије се 
одобравају по 
условима значајно 
повољнијим од 
стандардних на 
нашем тржишту, за 
различите намене и 
на дуг рок. 

 до 12.500.000€ сви сектори; 
Корисници ових 
средстава могу бити 
предузећа са 
максимално 3.000 
запослених. 

Фокус: производња, 
пољопривреда, 
туризам и 
запошљавање 
младих. 

Кредитна линија 
Европске 
инвестиционе 
банке (EIB) уз 
посредовање 
Народне банке 
Србије 

3 BANKA Novi 
Sad, ERSTE 
BANK, 
UNICREDIT 
BANK, OTP 
BANKA, 
OPPORTUNITY 
BANKA, 
BANKA INTESA 

Програм Европске уније у 
области запошљавања и 
социјалних иновација EASI 

кредит/гаранција 
осим меница, нису 
потребна додатна 
средства обезбеђења 
као што су хипотеке и 
залоге 

од 5.000 €  
до 25.000€ 

сви сектори / опште, 
новооснована 
предузећа, рана 
фаза пословања, 
социјална 
предузећа; који 
имају до 9 
запослених и 
послују минимално 
24 месеца 

за инвестиције 
предузетницима 
(укључујући и 
паушалце) и микро-
бизнисима који 
имају мале промете 
по рачуну и немају 
адекватно средство 
за обезбеђење 
кредита, што им 
онемогућава 
приступ средствима 
за улагање у бизнис 

Финансира 
Европска Унија, 
а средствима 
управља 
Европски 
инвестициони 
фонд (EIF) 
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АГЕНЦИЈА ЗА 
ОСИГУРАЊЕ И 
ФИНАНСИРА
ЊЕ ИЗВОЗА 
РС  

Финансијска подршка за 
извознике –  Факторинг 
(Извозници са оствареним 
извозом од минимум EUR 
100.000,00) 
 +381 11 65 58 238 
arnel.sprotiva@aofi.rs 

Факторинг; динарски 
кредитни аранжмани 
са роком отплате до 
пет година 
извозницима 

није дефинисан, 
до 5% укупног 
капитала Агенције – 
одлука Извршног 
одбора 
од 5% до 25%  
укупног капитала 
Агенције – одлука 
Скупштине АОФИ 

домаћа правна лица 
и предузетници 

 Уступилац оствари 
извоз у вредности 
од најмање EUR 
100.000 у 
претходној години 
односно 
одговарајући 
пропорционални 
износ у текућој 
години до тренутка 
подношења захтева 
за 
факторинг;·         пост
оји фактура уз доказ 
о испорученој 
роби/извршеној 
услузи; закључен 
уговор о 
купопродаји робе 
или вршењу услуга 
са Дужником, или 
поруџбеница; су 
позитивно оцењени 
бонитети Дужника 
и/или Уступиоца 

 

АГЕНЦИЈА ЗА 
ОСИГУРАЊЕ И 
ФИНАНСИРА
ЊЕ ИЗВОЗА 
РС  

Финансијска подршка за 
извознике –  Краткорочни 
кредити (Извозници са 
оствареним извозом од 
минимум EUR 100.000,00) 
 +381 11 65 58 238 
arnel.sprotiva@aofi.rs 

Кредити није дефинисан, 
до 5% укупног 
капитала Агенције – 
одлука Извршног 
одбора 
од 5% до 25%  
укупног капитала 
Агенције – одлука 
Скупштине АОФИ 

мала и средња 
извозна привредна 
друштва 

Подршка извозника 
издавањем 
плативих и 
чинидбених 
гаранција 

 

АГЕНЦИЈА ЗА 
ОСИГУРАЊЕ И 
ФИНАНСИРА
ЊЕ ИЗВОЗА 
РС  

Финансијска подршка за 
извознике –  Гаранције 
(Извозници са оствареним 
извозом од минимум EUR 
100.000,00) 
 +381 11 65 58 238 
arnel.sprotiva@aofi.rs 

Гаранција до 30.000,00 ЕУР 
 до 5% укупног 
капитала Агенције – 
одлука Извршног 
одбора 
од 5% до 25%  
укупног капитала 
Агенције – одлука 
Скупштине АОФИ 

домаћа правна лица 
и предузетници 

  

https://www.aofi.rs/sr/usluge/faktoring/
https://www.aofi.rs/sr/usluge/faktoring/
https://www.aofi.rs/sr/usluge/kreditiranje/
https://www.aofi.rs/sr/usluge/kreditiranje/
https://www.aofi.rs/sr/usluge/kreditiranje/
https://www.aofi.rs/sr/usluge/izdavanje-garancija/
https://www.aofi.rs/sr/usluge/izdavanje-garancija/
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SOUTH 
CENTRAL 
VENTURES  

Финансијска подршка од фазе 
раног раста до фазе развоја 
 info@sc-ventures.com 

капитал/предузетнич
ки капитал 

до 3.000.000,00 EUR 
 
 
 
 

истраживање, 
развој и иновације, 
сектор ICT-a 

Ове инвестиције 
имају за циљ да 
подстакну 
међународно 
ширење пословања 
и раст 
најперспективнијих 
технолошких 
стартапа који могу 
показати тракцију и 
доказати свој 
потенцијал да 
„постану велики“. 

EIF, WB EDIF 
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ДОДАТНЕ МОГУЋНОСТИ ЗА ФИНАНСИРАЊЕ: 

 

 VC ФОНДОВИ – ФОНДОВИ РИЗИЧНОГ КАПИТАЛА 

Финансијским инструментима заснованим на улагањима у капитал предузећа у развијеним  земљама  баве  се  фондови  ризичног  капитала.  Ризични  

капитал представља посебну врсту власничког капитала који се улаже  у привредне субјекте  у фазама оснивања, раног развоја и експанзије. Фондови 

ризичног капитала најчешће се  оснивају  у  форми  командитног  друштва,  друштва  са  ограниченом  одговорношћу или акционарског друштва, 

управљају приватним капиталом инвеститора и исти улажу у  виду  учешћа  у  основном  капиталу  односно  власничком  капиталу  МСП  високог 

развојног потенцијала у фазама оснивања, раног развоја и експанзије.  У  Републици  Србији, осим спорадичних улагања фондова ризичног капитала 

регистрованих  у  иностранству,  забележено је и неколико улагања Европске банке за обнову и развој преко програма Линија за локална предузећа  

(Local  Enterprise  Facility  -  LEF)  као  и  улагања  Фонда  за  подршку  малим предузећима (SEAF). 

o ICT Venture HUB 

o SC Ventures 

o StartLabs 

o Foundcenter Investment 

o SPEA 

o SEVEN 

o HBM Partners 

o 3TS Capital Partners 

o TS Ventures Fund 

 

 CROWDFUNDING 

Crowdfunding (групно финансирање) је метода финансирања неког пројекта прикупљањем средстава од великог броја појединаца, првенствено путем 

онлине crowdfunding платформи. www.crowdfunding.rs ; https://ventu.rs/ ; https://dobridabar.com/  

 

 ЛИЗИНГ И ФАКТОРИНГ 

Основни концепт лизинга лежи у праву корисника да користи предмет лизинга иако није његов власник. Давалац лизинга задржава право власништва 

над предметом лизинга у току трајања уговора. Две основне врсте лизинга су финансијски и оперативни лизинг, зависно до тога да ли се финансира 

куповина или коришћење предмета лизинга. Оперативни лизинг је краткорочни уговор о закупу где је период уговора обично краћи него корисни 

https://icthubventure.com/
https://sc-ventures.com/
https://startlabs.co/
https://www.foundcenter.com/
http://spea.rs/
https://www.seven.rs/
https://www.hbmpartners.com/en/index.php
https://3tscapital.com/
https://tsv.fund/sr/
http://www.crowdfunding.rs/
https://ventu.rs/
https://dobridabar.com/
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економски век предмета закупа. Након истека уговора о закупу, предмет лизинга се враћа даваоцу. Финансијски лизинг подразумева да након истека 

уговора корисник финансијског лизинга постаје власник предмета, уколико је тако назначено у уговору. 

Списак давалаца финансијског лизинга: https://nbs.rs/sr_RS/finansijske-institucije/lizing/davaoci-fl/ . 

Факторинг је финансијска услуга купопродаје постојећег недоспелог или будућег краткорочног новчаног потраживања, насталог по основу уговора о 

продаји робе или пружања услуга у земљи и иностранству. Предмет факторинга може бити свако постојеће недоспело или будуће, цело или делимично, 

краткорочно новчано потраживање које је настало по основу уговора о продаји робе или пружања услуга, закљученог између правних лица и 

предузетника. 

 Списак привредних друштава која имају одобрење за обављање посла факторинга: http://pretraga2.apr.gov.rs/FactoringList .  

 ЕЕН МРЕЖА  

Европска мрежа предузетништва је пројекат Европске уније који је превасходно намењен малим и средњим предузећима као сервис када је у питању 

интернационализација пословања. Европска мрежа предузетништва је заступљена у преко 60 земаља света и представља највећу мрежу подршке у 

пословању малих и средњих предузећа. Кроз своје бесплатне услуге Европска мрежа предузетништва (ЕЕН) има за циљ да предузећима обезбеди да 

што лакше и што брже пронађу ино-партнере за своје међународне подухвате. На располагању су им могућности потраге за дистрибутерима, 

добављачима, партнерима у производњи, трансферу нове технологије, лиценцирању, франшизи, кроз Базу пословне сарадње, учешће на 

међународним пословним сусретима у оквиру сајмова у земљи и иностранству. Европска мрежа предузетништва повезује преко 4.000 експерата с 

подручја предузетништва, иновација и трансфера технологије у циљу промовисања конкурентности и иновација на локалном и европском нивоу, а и 

шире. Услуге које мрежа пружа првенствено су намењене малим и средњим предузећима (МСП) али су доступне и другим пословним институцијама, 

истраживачким центрима и универзитетима широм Европе. 

Привредна комора Србије као институција која заступа интересе српске привреде у оквиру својих развијених услуга (преко Центра  за ЕУ интеграције) 

већ спроводи велики део активности које се реализују кроз ЕЕН мрежу, а учешће у овом пројекту додатно подиже њихов квалитет и ефикасност у циљу: 

 лакшег проналажења пословних партнера, 

 успостављања пословне сарадње, 

 учествовања на тендерима, 

 лакшег приступа информацијама о правним аспектима и пословним регулативама у ЕУ, 

 добијања информација о програмима подршке, о законодавству и резултатима који се односе на иновације, услуге о трансферу технологије и 

знања, и добијања информација о Оквирним програмима ЕУ за истраживање и технолошки развој. 

https://nbs.rs/sr_RS/finansijske-institucije/lizing/davaoci-fl/
http://pretraga2.apr.gov.rs/FactoringList
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Привредна комора Србије је координатор свих активности пројекта ЕЕН мреже у Србији и на нивоу коморског система Србије. Услуге ЕЕН мреже су 

БЕСПЛАТНЕ. een@pks.rs 

 

 HORIZON EUROPE – ПРИЛИКА ЗА ИНОВАТИВНА МСП СА ЗАПАДНОГ БАЛКАНА 

МСП на Западном Балкану испуњавају услове за финансирање у оквиру програма Хоризонт Европа, новог ЕУ програма за истраживање и иновације 

(2021-2027). Са буџетом од €95.5 милијарди, Хоризонт Европа пружа бројне могућности за борбу против климатских промена, дигитализацију Европе 

и остваривање УН циљева одрживог развоја, као што су одговорна потрошња и производња и подстицање раста и конкурентности.  

Хоризонт Европа се реализује кроз 3 стуба: 

• Изврсност у науци 

• Глобални изазови и европска индустријска конкурентност 

 Иновативна Европа 

 

ЕВРОПСКО ВЕЋЕ ЗА 
ИНОВАЦИЈЕ (EIC) 

Иновативно МСП или 
стартап 

Програм Акцелератор Бесповратна средства у 
вредности до €2.5 милиона 
за трошкове 
развоја иновација 

Инвестиције у вредности 
до €15 милиона којима 
управља EIC Фонд 

ЕВРОПСКИ ИНОВАТИВНИ 
ЕКОСИСТЕМИ (EIE) 

МСП које се бави 
напредним технологијама 
и револуционарним 
иновацијама 

INNOVSMES буџет од €72.8 милиона EIE пружа подршку 
Европском фонду за 
регионални развој кроз 
регионална партнерства у 
оквиру специјализованих 
тема. 

ЕВРОПСКИ ИНСТИТУТ ЗА 
ИНОВАЦИЈЕ И 
ТЕХНОЛОГИЈУ (EIT) 

Креативно МСП Пројекат Cross-KIC 
Циркуларна економија на 
Западном Балкану 

Сарадња између пословног 
сектора (укључујући МСП), 
високошколских установа и 
истраживачких 
организација оснажена је 
кроз динамичне 
паневропске Заједнице 
знања и иновација (KICs). 

 

mailto:een@pks.rs
https://eic.ec.europa.eu/eic-funding-opportunities/eic-accelerator_en
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/horizon-eie-2021-innovsmes-01-01;callCode=null;freeTextSearchKeyword=HORIZON-EIE-2021-INNOVSMES-01;matchWholeText=true;typeCodes=0,1,2;statusCodes=31094501,31094502,31094503;programmePeriod=null;programCcm2Id=null;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;destination=null;mission=null;geographicalZonesCode=null;programmeDivisionProspect=null;startDateLte=null;startDateGte=null;crossCuttingPriorityCode=null;cpvCode=null;performanceOfDelivery=null;sortQuery=sortStatus;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState
https://ec.europa.eu/regional_policy/en/funding/erdf/
https://ec.europa.eu/regional_policy/en/funding/erdf/
https://eit.europa.eu/
https://eit.europa.eu/our-communities/eit-innovation-communities
https://eit.europa.eu/our-communities/eit-innovation-communities
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KIC су посвећене решавању 
специфичних глобалних 
изазова, од 
одрживе енергије и 
климатских промена, до 
здравог живота и хране. 

 

Портал за финансирање и тендере 

Брошура ЕЕН Хоризонт Европа 

Онлајн водич 

Контакт за програм Хоризонт Европа: Привредна комора Србије – Центар за ЕУ интеграције eu@pks.rs  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-search;callCode=null;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=1;statusCodes=31094501,31094502,31094503;programmePeriod=2021%20-%202027;programCcm2Id=43108390;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;destination=null;mission=null;geographicalZonesCode=null;programmeDivisionProspect=null;startDateLte=null;startDateGte=null;crossCuttingPriorityCode=null;cpvCode=null;performanceOfDelivery=null;sortQuery=sortStatus;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState
https://www.een.rs/wp-content/uploads/2022/01/EEN-trolist-Horizon-Europe-web.pdf
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/docs/2021-2027/common/guidance/om_en.pdf
mailto:eu@pks.rs


Финансијска и инфраструктурна подршка иновационој делатности 

 
 

33 
 

ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА НАМЕЊЕНА НАУЧНО – ИСТРАЖИВАЧКИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА 

 

Финансијски 
посредници 

Програми Врста финансирања Износ 
финансирања 

Инвестициони 
фокус 

Додатне 
информације  

Извори 
финансирања 

ФОНД ЗА 
ИНОВАЦИОНУ 
ДЕЛАТНОСТ 

Програм доказ концепта  
+381 11 655 56 96  
PoC@inovacionifond.rs 

Бесповратно 
финансирање; 
Одобрена средства 
покривају 100% 
укупних прихватљивих 
трошкова. 

До 2.400.000 
динара, укључујући 
порез на додату 
вредност. 

Cве НИО у јавном 
сектору у Србији, 
као и све друге 
институције и 
организације у 
Србији које су 
акредитоване за 
научноистражива-
чку делатност 
(укључујући 
приватне), као што 
су: универзитети, 
факултети, 
истраживачки 
институти и друге 
научноистражива-
чке организације у 
Србији. 

Пројекти из свих 
области науке и 
технологије, 
укључујући 
друштвено-
хуманистичке науке 
и уметност. 
Програм конкретно 
нуди финансијску и 
пословну подршку 
за тестирање идеја, 
хипотеза или 
претпоставки, које 
би, ако се покажу 
технички 
изводљивим, 
представљале 
основу за будуће 
комерцијалне 
производе. 

Буџет РС са 
раздела МПНТР 
кроз „Пројекат 
за унапређење 
конкурентности 
и 
запошљавања“ 

ФОНД ЗА 
ИНОВАЦИОНУ 
ДЕЛАТНОСТ 

Програм сарадње науке и 
привреде 
+381 11 655 56 96 
cgs@inovacionifond.rs 

Бесповратна средства  
До 70% кофинанирање 
од стране Фонда за 
микро и мала 
прив.друш., односно до 
60% за средња 
прив.друш., минимум 
30% обезбеђују микро 
и мала прив. друш. док 
40% обезбеђују средња 

до 300.000 евра Микро, мала и 
средња привредна 
друштва и јавне 
НИО ( у виду 
конзорцијума) 

Конзорцијум не 
може имати више 
од 5 чланова. 

Средства 
обезбеђена из 
буџета Владе 
Републике 
Србије са 
раздела МПНТР 
кроз "Пројекат 
за унапређење 
конкурентности 
и 
запошљавања" 
(споразум о 
зајму РС са 
Светском 
банком). 

http://www.inovacionifond.rs/cir/program/dokaz-koncepta
http://www.inovacionifond.rs/cir/program/program-saradnje-nauke-i-privrede
http://www.inovacionifond.rs/cir/program/program-saradnje-nauke-i-privrede
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ФОНД ЗА 
ИНОВАЦИОНУ 
ДЕЛАТНОСТ 

Програм трансфера 
технологије 
TTF@inovacionifond.rs 

Износи изнад 20.000 
евра се одобравају у 
случају да постоји 
потребна успостављена 
сарадња са приватним 
предузећем које ће 
суфинансирати 
предложени развој 
пројекта са минимално 
30% средстава. 

до 50.000 евра за 
додатни развој 
проналаска/иновац
ије 

Јавне НИО Грантови за 
доказивање 
комерцијалне 
спремности 
пројеката 

Средства 
обезбеђена из 
буџета Владе 
Републике 
Србије са 
раздела МПНТР 
кроз "Пројекат 
за унапређење 
конкурентности 
и 
запошљавања" 
(споразум о 
зајму РС са 
Светском 
банком). 
 

ФОНД ЗА 
НАУКУ 

Програм Идентитети 
 

 Максимални износ 
буџета је 150.000 
евра у динарској 
противвредности по 
Пројекту. 

Програм 
ИДЕНТИТЕТИ 
намењен је развоју 
научних 
истраживања из 
области друштвено 
– хуманистичких 
наука. 

Предмет Програма 
могу бити теоријске 
и емпиријске 
систематизације 
научних сазнања 
неопходних за (ре) 
дефинисање 
садржаја, форми и 
детерминанти 
идентитета, значај 
друштвених и 
културних 
идентитета за 
креирање јавних 
политика и 
доношење 
државних одлука РС 

Буџет РС 

ФОНД ЗА 
НАУКУ 

Програм Призма  Максималан буџет 
појединачног 
пројекта износи 
300.000 евра. 

Програмом се 
подржавају 
пројекти основих и 
примењених 
истраживања из 
свих научних 
области. 

Програм омогућава 
истраживачима да 
дефинишу 
сопствене програме 
истраживања, да 
оформе сопствене 
тимове и да 
сарађују са 
одговарајућим 
лабораторијама, 

Буџет РС 

http://www.inovacionifond.rs/cir/program/program-transfera-tehnologije
http://www.inovacionifond.rs/cir/program/program-transfera-tehnologije
http://fondzanauku.gov.rs/program-identiteti/
http://fondzanauku.gov.rs/program-prizma/
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истраживачким 
центрима и 
привредом у 
Републици Србији и 
у свету. 

ФОНД ЗА 
НАУКУ 

Зелени програм сарадње 
науке и привреде 

 Максималан буџет 
појединачног 
пројекта износи 
200.000 евра. 

Програм је 
намењен 
научницима и 
истраживачима који 
су запослени у 
акредитованим 
НИО у Републици 
Србији. 

Програм подржава 
примењена 
истраживања у свим 
научним областима 
која ће резултирати 
патентима, 
патентним 
пријавама, 
техничким 
решењима, 
заштићеним 
ауторским делима и 
који се односе на 
задате теме 
Програма, а 
обухватају 
осмишљавање и 
развој друштвено 
корисних 
технологија, 
производа и услуга 

Буџет РС 

 

http://fondzanauku.gov.rs/zeleni-program-saradnje-nauke-i-privrede/
http://fondzanauku.gov.rs/zeleni-program-saradnje-nauke-i-privrede/
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