
Предузетнички сервис
Да покренете, растете и успете у малом бизнису

www.preduzetnickiservis.rs



Три су основна елемента, без којих је немогуће 
покренути и успешно водити пословни подухват: 
пословна прилика, ресурси и предузетнички тим.

Јединствена комбинација људи, прилике и ресурса у тачно одређено време и на 
тачно одређеном месту представља најважнији фактор за успех пословног 
подухвата.

Верујемо да ће Вам Предузетнички сервис помоћи да покренете, побољшати и 
унапредите своје пословање.

Потребна вам је помоћ да:
• започнете бизнис

• унапредите пословање

• пронађете изворе финансирања

• пронађете пословне партнере

• тестирате иновативне потенцијале предузећа

• пронађете пружаоце пословних услуга (консултанте)

Предузетнички сервис је информативно-едукативни портал, једноставан 
за коришћење, на коме можете пронаћи све релевантне информације за пословање 
Вашег предузећа. 

Пратите нас и на:

мобилним телефонима са андроид платформом

www.facebook.com/preduzetnicki.servis

twitter.com/preduzetnicki  

*Предузетнички сервис је креирала Национална агенција за регионални развој, уз 
подршку Пројекта унапређења иновативности и конкурентности малих и средњих 
предузећа, који финансира Европска унија.
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На једном месту налазе се информативнo-едукативни чланци о свим сегментима 
пословања, расположиви програми подршке, алати за унапређење пословања, база 
прописа, база консултаната, литература о предузетништву...

Предузетнички сервис се састоји из рубрика:

• Како да започнете свој бизнис?

• Финансирање и субвенције

• Порези и доприноси

• Запошљавање

• Иновације и заштита

• Информационе технологије 

• Продаја и маркетинг

• Пословање са иностранством

• Потребна Вам је подршка, субвенције или кредит? 

• Како да одржите и унапредите своје пословање?

• Потребан Вам је пословни партнер?

• Регионалне развојне агенције



Пратите нас и на:

мобилним телефонима са андроид платформом

www.facebook.com/preduzetnicki.servis

twitter.com/preduzetnicki  

*Предузетнички сервис је креирала Национална агенција за регионални развој, уз 
подршку Пројекта унапређења иновативности и конкурентности малих и средњих 
предузећа, који финансира Европска унија.

Пратите нас и на:

мобилним телефонима са андроид платформом

www.facebook.com/preduzetnicki.servis

twitter.com/preduzetnicki  

*Предузетнички сервис је креирала Национална агенција за регионални развој, уз 
подршку Пројекта унапређења иновативности и конкурентности малих и средњих 
предузећа, који финансира Европска унија.

www.preduzetnickiservis.rs


