
Национална агенција за регионални развој Вам помаже да ојачате 
тржишну позицију кроз:

- информације
- консалтинг
- пословно повезивање
- подстицајна средства
- промоцију

Желимо да будемо део Вашег предузетничког тима!

Да покренете,
растете и успете у 

малом бизнису



Шта можете да очекујете од нас?
   
Консалтинг

Сваког радног дана, током целе године, пружамо предузетницима консалтинг из 
области права, финансија и иновација и проналазаштва. 

Менторинг
Менторинг је процес подршке предузећима која се налазе у пресудном тренутку 
за развој или опстанак, чији је циљ превазилажење тренутне неповољне 
ситуације.

Програм подршке развоју сектора услуге кроз 
обуке менаџмента и запослених у МСПП

Специјализоване обуке за менаџере и запослене у пословним субјектима који се 
баве услужним и са њима повезаним делатностима у 5 подручјa која имају 
препознатљиве потенцијале за јачање конкурентности.

Европска мрежа предузетништва у 
Србији

 
Циљ Мреже је да омогући приближавање малих и средњих 
предузећа и предузетника из Србије тржиштима 55 земаља 
чланица Mреже: информације o условима за улазак на 
тржиште ЕУ, приликама за извоз, новим технологијама, 
потенцијалним партнерима, могућностима технолошког 
развоја и програмима ЕУ. Мрежа организује и пословне 
сусрете и компанијске мисије.

Предузетнички сервис
 
Портал за предузетнике представља свеобухватну подршку за 
покретање, развој и унапређење пословања. Портал прати и 
апликације за мобилне телефоне. Добијање информација за које 
се предузетник одлучи је бесплатно.

www.preduzetnickiservis.rs



Програм подршке развоју иновативних кластера
Програм омогућава пружање директне подршке кроз одобравање средстава за 
реализацију пројеката којима се повећава продуктивност и конкурентност предузећа 
и предузетника њиховим повезивањем у кластере и јача сарадња МСПП са 
научно-истраживачким организацијама. 

Програм подршке развоју конкурентности малих и 
средњих предузећа и предузетника

Програм подразумева суфинансирање пројеката МСПП који доприносе јачање 
конкурентске позиције на тржишту кроз усклађивање пословања са захтевима 
међународних стандарда пословања, унапређивање пословних процеса, производа 
и услуга и јачање људских ресурса. 

Програм подршке МСПП који се налазе у раној фази 
развоја 

Програм подразумева суфинансирање пројеката МСПП која се налазе у почетној 
фази пословања и послују на подручјy којe заостајe у развоју овог сектора, кроз 
усклађивање њиховог пословања са захтевима међународних стандарда пословања, 
унапређивање пословних процеса, производа и услуга и јачање људских ресурса. 

Програм подршке женском предузетништву кроз 
доделу бесповратне финансијске помоћи 

Програм подразумева суфинансирање пројеката за унапређење пословања 
предузећа на чијем челу су жене кроз кроз усклађивање њиховог пословања са 
захтевима међународних стандарда пословања, унапређивање пословних процеса, 
производа и услуга и јачање људских ресурса. 

Програм подршке почетницима у бизнису који су 
повратници у своја родна места

У сарадњи са Канцеларијом за одрживи развој недовољно развијених подручја, 
пружамо подршку младим и незапосленим особама са предузетничким идејама у 
недовољно развијеним подручјима у виду пакета: обука за започињање самосталног 
бизниса, бесповратна средства и услуга менторинга.



Зашто желимо да будемо део Вашег 
предузетничког тима?

Од укупно 319.304 предузећа у 2011. години, предузетнички сектор чини 
99,8%. Сектор МСПП генерише две трећине запослених, две трећине 
промета и 55% бруто домаће вредности нефинансијског сектора. 

Мала и средња предузећа и предузетници су мотор развоја привреде и 
један од најважнијих стубова регионалног развоја.

Национална агенција за регионални развој
Национални центар Зајечар
Трг ослобођења бб, Зајечар
019 445 301

Канцеларија Београд
Трг Николе Пашића 5/VI, Београд
011 33 46 107

office@narr.gov.rs
www.narr.gov.rs


