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60 милиона евра подршке за 3.000 малих и средњих предузећа  
 

Београд, 07/12/2016 
 

Европски инвестициони фонд (ЕИФ) и Banca Intesa АД Београд потписали су први 
уговор у Србији у оквиру COSME програма Европске комисије за мала и средња 
предузећа на свечаности одржаној данас у Београду. 

Захваљујући финансијској подршци Европске комисије, ЕИФ је обезбедио директну 
гаранцију која ће омогућити Banca Intesa да у наредне две године подржи 3.000 малих и 
средњих предузећа у Србији са 60 милиона евра кредита под повољним условима – са 
дужим роком отплате и без хипотеке као средства обезбеђења.  

Министар привреде Горан Кнежевић је изјавио да се Србија све више окреће развоју 
и да је Влада Србије у фокус ставила мала и средња предузећа и предузетништво које 
види као носиоце развоја. „Поред тога што издвајамо значајна средства из буџета за 
финансијску и нефинансијску подршку овом сектору, циљ нам је, што смо утврдили и 
Стратегијом, да обезбедимо и  нове изворе финансирања за наша мала и средња 
предузећа и предузетнике, управо као што се то чини европским програмом COSME”, 
рекао је министар и додао да ће Министарство привреде обезбедити континуитет у 
сарадњи са банкама на реализацији COSME програма, па се очекује и укључивање 
других пословних банака у његову реализацију током наредне године. 
 
Амбасадор ЕУ у Србији Мајкл Давенпорт је изјавио да је познато да су мала и средња 
предузећа „кичма“ сваке економије данас и нагласио да Србија у томе није изузетак. 
„Наиме, 99,8 одсто предузећа у Србији су управо мала и средња предузећа. Она 
запошљавају 65 одсто свих запослених у приватном сектору и доприносе са 56 одсто 
БДП. У погледу ових бројки, сваки програм који на даље може да помогне малим и 
средњим предузећима, а COSME управо то чини, истовремено ће дати подршку 
привреди у целости. Стога, њихово постојање је од изузетног значаја и управо је то 
разлог зашто се ЕУ фокусира на подршку овом сектору“. 

Председник Извршног одбора Banca Intesa, Драгиња Ђурић, изјавила је: „Поносни 
смо што Banca Intesa прва у Србији започиње реализацију COSME програма, потврђујући 
тиме своју дугорочну опредељеност да као водећа банка на тржишту и највећи 
кредитор привреде буде поуздан партнер Владе Србије у промоцији предузетништва и 
његовом развоју кроз константно унапређење кредитне понуде. Предузетници и мала и 
средња предузећа чине окосницу економског раста и запошљавања у Србији, а уговор 
који смо данас потписали ће нам омогућити да овом сегменту привреде ставимо на 



располагање неопходна средства под повољнијим условима од тржишних, уз нижу 
каматну стопу и продужени период отплате, а што је за њих можда и најзначајније - без 
хипотеке као средства обезбеђења.“ 

********** 

Поздрављајући потписивање споразума, извршни директор ЕИФ-а, Пјер Луиђи 
Гилиберт рекао је: „Данашњи уговор са Banca Intesa представља још један важан корак 
за мала и средња предузећа у Србији. Шездесет милиона евра је значајан износ који ће 
допринети унапређењу укупне инвестиционе климе у Србији.“ 

Kоментаришући уговор, Европски комесар за унутрашње тржиште, индустрију, 
предузетништво и мала и средња предузећа, Елизабета Биенковска, изјавила је: 
“Мала предузећа су стуб наших привреда. Овај уговор, који је омогућила подршка COSME 
програма Европске комисије, ће помоћи да 3.000 малих и средњих предузећа у Србији 
добију лакши приступ изворима финансирања и кредите који ће да подупру њихово 
пословање. 

О ЕИФ-у: 

Европски инвестициони фонд (ЕИФ) је део Европске инвестиционе банке. Његова 
централна мисија је да пружи подршку микро, малим и средњим предузећима 
помажући им да добију приступ финансирању. ЕИФ нуди капитал за раст, гаранције и 
микрофинансијске инструменте који се тичу овог сегмента тржишта. На овај начин, 
ЕИФ подржава циљеве Европске уније у вези са иновацијама, истраживањем и развојем, 
предузетништвом, растом и запошљавањем. 

О Banca Intesa: 

Banca Intesa ад Београд, чланица , је водећа банка на домаћем тржишту, 
поуздан партнер за 1,45 милиона клијената, физичких и правних лица. Са нето 
билансном сумом од 4,3 милијарде евра, укупним депозитима од 3 милијарде евра и 
укупним пласманима од 2,1 милијарде евра, Banca Intesa предводи листу најуспешнијих 
банака у Србији. Захваљујући развијеној пословној мрежи коју чини око 170 
експозитура широм Србије, најразвијенијој мрежи банкомата и ПОС терминала, као и 
професионалном тиму од око 3.000 запослених, банка остварује стабилне резултате у 
свим областима пословања развијајући активности у сегменту пословања са 
становништвом и малим бизнисом, привредом и локалним самоуправама. 

О COSME програму: 

COSME је програм Европске уније за конкурентност предузетника и малих и средњих 
предузећа са укупним буџетом од 2,3 милијарде евра у периоду од 2014. до 2020. 
године. Најмање 60% програма биће опредељено за лакши приступ изворима 
финансирања за мала и средња предузећа у Европи, уз два финансијска инструмента. 
COSME инструмент за кредитне гаранције обезбеђује гаранције и контра-гаранције 
финансијским институцијама како би могле да обезбеде више финансирања путем 
кредита и лизинга за мала и средња предузећа. COSME програм путем инструмента 
ризичног капитала за раст улаже у инвестиционе фондове који ће пружити ризични 



капитал предузећима, посебно у фазама раста и развоја пословања. COSME програм 
наставља успех Програма за конкурентност и иновације (ЦИП) (2007-2013) који је 
помогао да се обезбеди готово 21 милијарда евра кредита и више од 3 милијарде евра 
капитала за преко 384.000 малих и средњих предузећа у Европи. Предузећа могу да 
контактирају пословне банке у својим земљама и на овај начин приступе 
расположивим финансијским средствима из фондова Европске уније: 
http://www.access2finance.eu/. 

 

http://www.access2finance.eu/

