
ОБРАЗАЦ ПРИЈАВЕ ЗА ДОДЕЛУ СРЕДСТАВА ПОДСТИЦАЈА

I. ИЗЈАВЕ О ПРИХВАТАЊУ УСЛОВА ЗА ДОДЕЛУ СРЕДСТАВА

Подносилац пријаве - Инвеститор:

________________________________________________________________________________________________________________________
(Назив и седиште Инвеститора)

Законски заступник Инвеститора:

 ________________________________________________________________________________________________________________________

Будући корисник средстава - Корисник средстава:

 ________________________________________________________________________________________________________________________
(Назив, седиште и матични број Корисника средстава)

Пријава се подноси за доделу средстава за реализацију инвестиционог пројекта:

(Назив и место реализације инвестиционог
пројекта)

Овим изјављујемо да прихватамо услове и захтеве дефинисане Уредбом.

Место и датум: М.П. Потпис овлашћеног лица:

Инвеститор, односно Корисник средстава изјављује да:

- није привредни субјект у тешкоћама у смислу Уредбе;

- нема доспеле, а неизмирене обавезе према Републици Србији;

- није у претходних 12 месеци пре подношења Пријаве смањио број запослених за 10% и више;

- није основан од стране Републике Србије, аутономне покрајине или јединице локалне самоуправе, односно да Република Србија,
аутономне покрајине или јединице локалне самоуправе немају учешће у власништву, а ако јесте да је прибавио претходну сагласност Владе;

- није у обавези повраћаја недозвољене државне помоћи;

- је инвестициони пројекат у сектору за који је додела средстава по Уредби дозвољена;

- су све информације, прикази и пратећи документи су истинити, веродостојни и потпуни;

- су све копије приложених докумената оверене копије оригиналних докумената.

Место и датум: М.П. Потпис овлашћеног лица:



Потврђујемо да Инвеститор и Корисник средстава нису у исте сврхе, односно за исте оправдане трошкове улагања примили средства из
буџета Републике Србије, аутономне покрајине или јединице локалне самоуправе, те да Инвеститор - страни привредни субјект није у исте
сврхе, односно за исте оправдане трошкове улагања примио државну помоћ из других извора.

Место и датум: М.П. Потпис овлашћеног лица:

Ако су Инвеститор и Корисник средстава у исте сврхе, односно за исте оправдане трошкове примили средства из буџета Републике Србије,
аутономне покрајине или јединице локалне самоуправе, односно уколико је Инвеститор - страни привредни субјект примио државну помоћ
из других извора, навести податке о додељеним средствима, њиховој намени и извору средстава и приложити акте о додели наведене
државне помоћи

1. ____________________________________________________________
2. ____________________________________________________________
3. ____________________________________________________________
…

Место и датум: М.П. Потпис овлашћеног лица:



II. УТВРЂИВАЊЕ ВЕЛИЧИНЕ ПРИВРЕДНОГ СУБЈЕКТА - КОРИСНИКА СРЕДСТАВА

Утврђивање величине привредног субјекта - Корисника средстава, врши се у складу са чланом 5. Уредбе, односно чл. 2а.-2г. Уредбе о
правилима за доделу државне помоћи ("Службени гласник РС", бр. 13/10, 100/11, 91/12, 37/13, 97/13 и 119/14), а и циљу утврђивања
максималног интензитета државне помоћи, односно износа средстава која могу бити додељена.

Овим изјављујемо да је Корисник средстава која се додељују*:
о мали привредни субјект
о средњи привредни субјект
о велики привредни субјект.

(молимо обележите једну од понуђених изјава)

*Дефиниције:

1) Мали привредни субјект је привредни субјект који има мање од 50 запослених и чији је годишњи промет и/или укупан годишњи биланс
мањи од 10 милиона евра у динарској противвредности;

2) Средњи привредни субјект је привредни субјект који има између 50 и 250 запослених и чији је годишњи промет мањи од 50 милиона евра
и/или укупан годишњи биланс мањи од 43 милиона евра у динарској противвредности;

3) Велики привредни субјект је привредни субјект који није средњи или мали привредни субјект.

Привредни субјект није мали или средњи привредни субјект ни ако јавни орган сам или више њих заједнички, непосредно или посредно,
контролишу 25% или више капитала или гласачких права у привредном субјекту.

Овим такође изјављујем да је Корисник средстава**:
о независан привредни субјект;
о партнерски повезан са другим привредним субјектом;
о повезан са другим привредним субјектом.

(молимо обележите једну, или више понуђених изјава)

Подаци о повезаним, односно пратнерским привредним субјектима (назив, седиште, матични број, основ повезаности односно партнерства)
и о проценту учешћа у власништву односно управљачкој структури.

1. ____________________________________________________________
2. ____________________________________________________________
3. ____________________________________________________________
…

** Ако је Корисник средстава, у складу са Уредбом о правилима за доделу државне помоћи, повезани или партнерски привредни субјект,
дужни сте да у одељцима III и IV овог обрасца унесете податке за групацију која обухвата са вама повезане и партнерске  привредне
субјекте.

Корисник средстава, односно Инвеститор уколико Корисник средстава још увек није регистрован у Републици Србији, дужан је да приложи
изјаву о статусу независног привредног субјекта, односно о својој величини на основу претходно дефинисаних критеријума.

Место и датум: М.П. Потпис овлашћеног лица:

Напомена: давање оваквих изјава не утиче на могућност проверавања њихове тачности.



III. ОСНОВНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ О ИНВЕСТИТОРУ1

1. Пословно име:
2. Година оснивања:
3. Регистрована основна делатност:

4. Остале делатности које Инвеститор
обавља:

5. Седиште (адреса):
6. Матични број:

7. Број телефона, број факса и е-маил
адреса:

8. Интернет страница:

9. Законски заступник:

Име и презиме:
Функција:
Телефон:
Факс:
Мобилни:
E-mail:

10. Контакт особа:

Име и презиме:
Функција:
Телефон:
Факс:
Мобилни:
E-mail:

11.
Достигнути износ продаје/ обрт у
години у којој се подноси пријава (у
еврима):

За компанију Инвеститора:
За групацију (уколико је
компанија део групације):

12. Продаја на годишњем нивоу / обрт у
претходних три године (у еврима):

20__ 20__ 20__
За компанију Инвеститора:
За групацију (уколико је
компанија део групације):

14. Достигнути обим извоза у години у
којој се подноси пријава (у еврима):

За компанију Инвеститора:
За групацију (уколико је
компанија део групације):

15. Обим извоза у претходне три године (у
еврима):

20__ 20__ 20__
За компанију Инвеститора:
За групацију (уколико је
компанија део групације):

16. Најважнија извозна тржишта:

17. Висина капитала:

20__ 20__ 20__
За компанију Инвеститора:
За групацију (уколико је
компанија део групације):

18. Укупан број запослених у тренутку
подношења пријаве:

За компанију Инвеститора:
За групацију (уколико је
компанија део групације):

19. Просечан број запослених у претходне
три године:

20__ 20__ 20__
За компанију Инвеститора:
За групацију (уколико је
компанија део групације):

20. Број запослених на неодређено време у
тренутку подношења пријаве:

За компанију Инвеститора:
За групацију (уколико је
компанија део групације):

21.
Просечан број запослених на
неодређено време у претходне три
године:

20__ 20__ 20__
За компанију Инвеститора:
За групацију (уколико је
компанија део групације):



22. Промена укупног броја запослених у
последњих 12 месеци:

Дд.мм. 20__. Дд.мм. 20__.
За компанију Инвеститора:
За групацију (уколико је
компанија део групације):

23. Промена вредности капитала у
последњих 12 месеци:

Дд.мм. 20__. Дд.мм. 20__.
За компанију Инвеститора:
За групацију (уколико је
компанија део групације):

24. Промена вредности дуговања према
повериоцима у последњих 12 месеци:

Дд.мм. 20__. Дд.мм. 20__.
За компанију Инвеститора:
За групацију (уколико је
компанија део групације):

________________
1 Подаци у овом поглављу се достављају уколико Инвеститор није истовремено и Корисник средстава.

IV. ПОДАЦИ О КОРИСНИКУ СРЕДСТАВА

1. Пословно име:
2. Година оснивања:
3. Регистрована основна делатност:

4. Остале делатности које Корисник
обавља:

5.
Привредна делатност Корисника
средстава на коју се односи
инвестициони пројекат:

6. Седиште (адреса):
7. Матични број:

8. Број телефона, број факса и e-mail
адреса:

9. Интернет страница:

10. Законски заступник:

Име и презиме:
Функција:
Телефон:
Факс:
Мобилни:
E-mail:

11. Контакт особа:

Име и презиме:
Функција:
Телефон:
Факс:
Мобилни:
E-mail:

12.
Достигнути износ продаје / обрт у
години у којој се подноси пријава (у
еврима):

За Корисника:
За групацију (уколико је
Корисник део групације):

13. Продаја на годишњем нивоу / обрт у
претходних три године (у еврима):

20__ 20__ 20__
За Корисника:
За групацију (уколико је
Корисник део групације):

14. Достигнути обим извоза у години у
којој се подноси пријава (у еврима):

За Корисника:
За групацију (уколико је
Корисник део групације):

15. Обим извоза у претходне три године
(у еврима):

20__ 20__ 20__
За Корисника:
За групацију (уколико је
Корисник део групације):



16. Најважнија извозна тржишта:

17. Висина капитала:

20__ 20__ 20__
За Корисника:
За групацију (уколико је
Корисник део групације):

18. Укупан број запослених у тренутку
подношења пријаве

За Корисника:
За групацију (уколико је
Корисник део групације):

19. Просечан број запослених у
претходне три године

20__ 20__ 20__
За Корисника:
За групацију (уколико је
Корисник део групације):

20.
Број запослених на неодређено
време у тренутку подношења
пријаве:

За Корисника:
За групацију (уколико је
Корисник део групације):

21.
Просечан број запослених на
неодређено време у претходне три
године

20__ 20__ 20__
За Корисника:
За групацију (уколико је
Корисник део групације):

22. Промена укупног броја запослених у
последњих 12 месеци:

Дд.мм. 20__. Дд.мм. 20__.
За Корисника:
За групацију (уколико је
Корисник део групације):

23. Промена вредности капитала у
последњих 12 месеци

Дд.мм. 20__. Дд.мм. 20__.
За Корисника:
За групацију (уколико је
Корисник део групације):

24. Промена вредности дуговања према
повериоцима у последњих 12 месеци

Дд.мм. 20__. Дд.мм. 20__.
За Корисника:
За групацију (уколико је
Корисник део групације):

V. ПОДАЦИ О ИНВЕСТИЦИОНОМ ПРОЈЕКТУ

Вредност основних
средстава (у еврима)

Основно средство/
други трошкови (закуп):

Улагање у години у
којој се подноси

пријава2

У периоду реализације пројекта
(по годинама)

Укупно:
20__ 20__ 20__ 20__ 20__

Земљиште и
инфраструктурно
опремање
локације:

Набавка
земљишта:

Опремање
земљишта:

Зграде/капацитети
(изградња,
куповина,
проширење,
адаптација или
реконструкција
зграда,
капацитета):

Изградња
објеката:

Куповина
објекта:

Проширење
/адаптација/
реконструкција:

Опрема за
производњу
(Набавка
постројења,
машина и опреме)

Нова:

Половна:



Патенти / лиценце (know-how):

Закуп пословних објеката:
Укупна вредност улагања у основна
средства (у еврима):

Планирани број новозапослених на неодређено време3:

У години у којој се
подноси пријава

У периоду реализације пројекта
(по годинама) Укупно

20_ 20_ 20_ 20_ 20_

Планирани трошкови бруто зарада за нова радна места у
двогодишњем периоду након достизања пуне запослености
предвиђене инвестиционим пројектом4:

Година завршетка
инвестиционог

пројекта

20__

(износ бруто зарада
на годишњем нивоу)

20__

(износ бруто зарада
на годишњем нивоу)

_______________
2 Претходни трошкови улагања у основна средства Корисника средстава пре подношења Пријаве не могу се исказивати. У циљу утврђивања
висине улагања у основна средства Корисника унети износе оправданих трошкова који ће тек настати.
3 У складу са Уредбом: нова радна места повезана са инвестиционим пројектом јесу нето повећање броја запослених, домаћих држављана,
на неодређено време са пуним радним временом код Корисника средстава у периоду реализације инвестиционог пројекта, у поређењу са
укупним бројем запослених, домаћих држављана, у тренутку закључења уговора о додели средстава подстицаја, а ако се неко радно место
затвори то радно место се одузима од броја новоотворених радних места.
4 У складу са Уредбом: трошкови бруто зарада за нова радна места повезана са инвестиционим пројектом су укупан износ који корисник
средстава стварно плаћа за рад запосленог и обухватају бруто зараду, тј. зараду која садржи порез и доприносе за обавезно социјално
осигурање који се плаћају из зараде, као и доприносе који се плаћају на зараду.

Укупан трошак зарада које је Корисник платио (укључујући порезе и доприносе за обавезно социјално осигурање који се плаћају из зараде,
као и доприносе који се плаћају на зараду) за последњи обрачунски период - месец који претходи подношењу ове пријаве, за све раднике
износи ____________________ евра.

На основу предложеног инвестиционог пројекта Корисник средстава ће се у Уговору обавезати на отварање ______________ нових
радних места и запошљавање ____________________ радника на неодређено време, са пуним радним временом, исплату бруто зарада
у двогодишњем периоду након завршетка инвестиционог пројекта, односно достизања пуне запослености предвиђене
инвестиционим пројектом, у укупном износу од ____________________ евра, и улагање у основна средства у износу од ______ евра.

Ако је Корисник велики привредни субјект (у складу са информацијама датим у одељку II), ради утврђивања делотворног подстицајног
ефекта доделе средстава подстицаја, описати на који начин додела средстава утиче на:

1) знатно повећање величине пројекта или
2) знатно повећање укупног износа средстава које корисник средстава улаже у пројекат или
3) знатно повећање брзине реализације пројекта или
4) реализацију пројекта, који без доделе средстава не би могао да буде остварен.



VI. САДРЖАЈ ИНВЕСТИЦИОНОГ ПРОЈЕКТА (Business Plan)

1. ОПИС ПРОЈЕКТА И СВРХА ИНВЕСТИРАЊА

Дати опис пројекта и начина његове реализације, циљеве, производе или услуге који ће бити резултат реализације пројекта, оквирни
динамички план пројекта (милестонес), описати кључне догађаје на спровођењу пројекта (као што су моменти куповине, добијање дозволе,
увоз опреме, запошљавање, тренинг радника, пуштање у рад....)

Дати SWОТ анализу пројекта као и разлоге за реализацију пројекта у Републици Србији.

2. АНАЛИЗА РАЗВОЈНИХ МОГУЋНОСТИ И СПОСОБНОСТИ ИНВЕСТИТОРА (ГРУПЕ) И КОРИСНИКА

2.1. Општа информација о инвеститору и референце

Описати главне активности инвеститора, кратак историјат и циљеве. Дати кратак преглед организационе структуре и власничку
структуру. Навести најзначајније клијенте и њихове референце, знања и предности инвеститора. Навести најбитније догађаје у
претходном средњорочном периоду као и изазове, проблеме и ризике са којима се инвеститор/корисник суочава.

2.2. Положај на тржишту пласмана и набавке

Навести најзначајније производе, производне групе или услуге инвеститора. Навести тржишта на која инвеститор пласира своје
производе или услуге и удео на тим тржиштима. Навести највеће конкуренте у домену производа и услуга. Навести такође најзначајније
производе и услуге које инвеститор набавља и најзначајније добављаче као и трендове развоја тржишта у делатности која је предмет
улагања.

2.3. Инвестициона активност

Описати досадашње инвестиционе активности и искуство у спровођењу сличних инвестиционих пројеката.

2.4. Техничка и кадровска опремљеност

Дати кратак опис технологија којима инвеститор располаже и њихово поређење са тренутно најмодернијим технологијама које се у том
домену користе у свету. Дати кратку информацију о људским ресурсима којима располаже Инвеститор, као и Корисник и уделу високо-
образоване радне снаге.

3. АНАЛИЗА ТРЖИШТА И ПЛАН ПРОДАЈЕ ПОВЕЗАНИХ СА УЛАГАЊЕМ

3.1. Кредибилна анализа тржишта пласмана

Навести тржишта на која је планиран пласман производа или услуга која су предмет улагања. Навести величину тих тржишта и
планиран удео у њима. Навести клијенте са којима постоје већ закључени уговори. Навести извор података о тржиштима.

3.2. План продаје производа/пласмана услуга

Планирани приходи (у
еврима):

У години у којој се подноси
пријава:

У периоду реализације пројекта (по
годинама)

У периоду након реализације
пројекта

20__ 20__  20__  20__  20__  20__  20__ 20__ 20__ 20__ 20__
Укупни приходи:
Извоз:

3.3. Анализа тржишта набавке

Навести најзначајније производе, полупроизводе, материјале и услуге који ће се набављати за потребе пословања. Навести најзначајније
добављаче. Навести планове набавке производа, полупроизвода, материјала и услуга у Републици Србији. Навести учешће (процентуално)
повезаних привредних субјеката у набавкама.

3.4. План набавке репро-материјала

Планирана набавка (у
еврима):

У години у којој се подноси
пријава:

У периоду реализације
пројекта (по годинама)

У периоду након
реализације пројекта

20__ 20__ 20__ 20__ 20__ 20__  20__ 20__ 20__ 20__ 20__
Укупна набавка:
Увоз:



4. АСОРТИМАН ПРОИЗВОДЊЕ, ТЕХНОЛОШКИ ПРОЦЕСИ И ИНВЕСТИЦИЈЕ У МАТЕРИЈАЛНА И НЕМАТЕРИЈАЛНА
СРЕДСТВА

4.1. Асортиман и обим производње

Навести планиране производе или услуге и планирани обим производње. Дати опис техничке комплексности и захтевности по питању
квалитета производа или услуга.

4.2. Основе технолошког процеса и употреба напредних знања и технологија

Описати технолошки процес добијања предметних производа или услуга и навести специфична знања и вештине које су потребне у
њиховој производњи. Дати поређење напредности технологија које ће бити у употреби са најновијим светским трендовима.

4.3. Избор опреме и алата

Навести машине, опрему и алате који ће се користити у производњи, и тржиште набавке опреме. Врста опреме - нова или половна.

4.4. Решење грађевинских објеката и инсталација

Дати опис решења, и техничке скице објекта у коме ће се реализовати инвестициони пројекат наглашавајући да ли се гради нови објекат
за потребе пројекта, да ли купује постојећи, изнајмљује постојећи, да ли је потребно проширење, адаптација или реконструкција
постојећих пословних просторија и др.

4.5. Нематеријална средства

Навести и ближе описати нематеријална средства (патенти, лиценце и кноw-хоw) у која се улаже у складу са инвестиционим пројектом.

5. ПЛАН ЗАПОШЉАВАЊА И ИНВЕСТИЦИЈА У РАДНУ СНАГУ

5.1. План запошљавања

Дати кратак опис плана запошљавања, планирану структуру запослених, квалификациону структуру, а затим у табелама навести тачан
број запослених повезаних са инвестиционим пројектом и планиране укупне трошкове бруто зарада.

Планиран укупан број
радника:

У години у којој
се подноси
пријава:

У периоду реализације пројекта (по
годинама) У периоду након реализације пројекта

20__ 20__  20__  20__  20__  20__ 20__  20__  20__  20__  20__
Менаџмент:
Администрација:
Инжењери:
Запослени у производњи:
Остало:
Укупно:

Планирани укупни
трошкови бруто зарада (у

еврима):

У години у којој
се подноси
пријава:

У периоду реализације пројекта (по
годинама) У периоду након реализације пројекта

20_ 20__  20__  20__  20__  20__ 20__  20__ 20__  20__  20__
Менаџмент:
Администрација:
Инжењери:
Запослени у производњи:
Укупно:



Квалификациона структура
запослених

У години у
којој се
подноси
пријава:

У периоду реализације пројекта
(по годинама) У периоду након реализације пројекта

20_ 20__  20__ 20__  20__ 20__  20__ 20__ 20__ 20__ 20__
Основно образовање
Средње стручно образовање
Више и високо образовање
Укупно:

5.2. Ефекти инвестиције на запослене

Дати кратак опис обука запослених потребних за реализацију пројекта и навести трошкове у табели.

Планирани укупни
трошкови обуке (у еврима):

У години у
којој се
подноси
пријава:

У периоду реализације пројекта (по годинама)

20_ 20__ 20__ 20__ 20__ 20__
Менаџмент:
Администрација:
Инжењери:
Запослени у производњи:
Укупно:

Извори финансирања за обуку запослених (висина по појединачним изворима) и да ли се спроводи интерно (у оквиру групе) или се ангажују
екстерни сарадници.

6. АНАЛИЗА ЛОКАЦИЈЕ

Навести општину и конкретну локацију у којој ће пројекат бити реализован. Навести разлоге из којих се пројекат реализује на конкретној
локацији као и информације о инфраструктури потребној за реализацију инвестиције и усаглашеност са стањем на локацији.

7. МЕРЕ ЗАШТИТЕ

Дати опис утицаја пројекта на животну средину и мера заштите. Такође дати опис опасности и мера заштите на раду.

8. ЕКОНОМСКО-ФИНАНСИЈСКА АНАЛИЗА

8.1. Обрачун трошкова производње и формирање укупног прихода

Дати детаљну калкулацију трошкова по јединици производа и укупним трошковима (енергенти, радна снага, основне и помоћне сировине,
услуге, итд....) у периоду реализације пројекта и трогодишњем односно петогодишњем периоду након реализације пројекта.

8.2. Порези и доприноси и остали јавни приходи

Порези, доприноси, царине и
таксе (у еврима):

У години у
којој се
подноси
пријава:

У периоду реализације пројекта
(по годинама) У периоду након реализације пројекта

20__ 20__  20__  20__  20__  20__  20__  20__  20__  20__  20__
Порез на добит
Порез на зараде
Порез на додату вредност
Акцизе
Царине
Доприноси на терет
запосленог



Доприноси на терет
послодавца
Остали порези на
републичком нивоу
Таксе на републичком нивоу
Порези на нивоу локалне
самоуправе
Таксе на нивоу локалне
самоуправе
Укупно:

8.3. Извори финансирања и обавезе према изворима

Дати детаљну информацију о изворима финансирања као и обавезе према изворима у периоду реализације пројекта и трогодишњем
односно петогодишњем периоду након реализације пројекта.

9. ФИНАНСИЈСКО-ТРЖИШНА ОЦЕНА ПРОЈЕКТА (ПРОЈЕКЦИЈЕ БИЛАНСА СТАЊА И УСПЕХА ПРЕМА ПРОПИСАНИМ
ОБРАСЦИМА)

9.1. Економски ток пројекта

9.2. Нето садашња вредност

9.3. Интерна стопа рентабилности

9.4. Време повраћаја инвестиције

9.5. Пројекција биланса стања, успеха и новчаних токова

Доставити пројектоване финансијске извештаје за период реализације пројекта и трогодишњи односио петогодишњи период након
реализације пројекта, а према обрасцима утврђеним прописима Републике Србије.

10. АНАЛИЗА ОСЕТЉИВОСТИ И ОДРЖИВОСТ ПРОЈЕКТА

Доставити детаљну анализу осетљивости пројекта на промену услова пословања.

11. УТИЦАЈ ПОДСТИЦАЈНИХ СРЕДСТАВА НА РЕАЛИЗАЦИЈУ ПРОЈЕКТА

Дати детаљну информацију (описно и финансијски) о утицају средстава подстицаја на показатеље финансијско - тржишне оцене
пројекта (тачка 9. бизнис плана)
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