
 

 

 

Образац број 1  

ПРИЈАВА 
ЗА УЧЕСТВОВАЊЕ У ПОСТУПКУ ДОДЕЛЕ СРЕДСТАВА ЗА 

ПРИВЛАЧЕЊЕ ДИРЕКТНИХ ИНВЕСТИЦИЈА 

   

Подносилац пријаве - Инвеститор:  

……………………………………………………………………………………………… 
(Назив и седиште Инвеститора) 

 

 

Пријава се подноси за доделу средстава за реализацију инвестиционог 
пројекта 
 
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________

 (Назив и место реализације инвестиционог пројекта) 

 

  

 

 

 

 



I. Писмена изјава о прихватању услова за доделу 
средстава 

 
Подносилац пријаве - Инвеститор: 
 
……………………………………………………………..……………………………. 
 
Одговорно лице Инвеститора 
 
…………………………………………………………………………………………… 
 

Овим изјављујемо да прихватамо услове и захтеве из Уредбе о условима и 
начину привлачења директних инвестиција. 

 

Даље, изјављујемо да Инвеститор, нити привредно друштво које реализује 
инвестициони пројекат (уколико инвестициони пројекат не реализује директно 
Инвеститор): 

- не испуњава услове за покретање стечајног поступка прописане законом, нити је 
против њега покренут стечајни поступак, 

- није у исте сврхе примило средства из буџета Републике Србије, 

- у претходних 12 месеци није умањило износ уписаног капитала за више од 50%, 
односно испод законом прописаног минимума, 

- нема доспеле а неизмирене обавезе према Републици Србији, 

- није основано од стране Републике Србије, нити је у већинском власништву 
Републике Србије. 

Поред тога, изјављујемо да: 

- предмет инвестиционог пројекта нису инвестиције у области примарне 
пољопривредне производње, угоститељства, трговине, производње синтетичких 
влакана или угља; 

- активности на куповини, изградњи, реконструкцији и опремању производних 
капацитета које су предмет инвестиционог пројекта нису започете без потребних 
дозвола за изградњу, реконструкцију или адаптацију, издатих најраније 3 године 
пре подношења предметне пријаве за доделу средстава; 

  



- привредно друштво које реализује инвестициони пројекат није значајно смањило 
број запослених, нити је донело програм решавања вишка запослених, у складу са 
прописима којима се уређују радни односи, у претходних годину дана од дана 
подношења предметне пријаве; 

- све информације, прикази и пратећи документи су верни и потпуни. Све копије 
приложених докумената су оверене копије оригиналних докумената 

 
 

Место и датум: 
 
 

М.П.: Потпис овлашћеног лица: 
 



II. Основне информације о инвеститору 
 

1. Пословно име  
 

2. Година оснивања  
 

3. Регистрована делатност  

4. Седиште (адреса)   
 

5. Матични број  
 

6. Број телефона, број факса и е-маил 
адреса  

7. Интернет страница  
 

8. Правни заступник-ци  
 

9. Контакт особа  
 

10. Позиција контакт особе  
 

11. Продаја на годишњем нивоу/обрт у 
претходној години (у еврима)   

12. 
Продаја на годишњем нивоу/обрт у 
години у којој се подноси пријава (у 
еврима)  

 

13. 
Број стално запослених  
у претходне две године 
(по секторима) 

Истраживање 
и развој 

Производња Маркетинг 
и продаја 

Администрација 
/ остало 

20____ 20____ 20___ 20____ 20____ 20___ 20____ 20____ 

          

14. 

Број стално запослених  
у години у којој се 
подноси пријава 
 

Истраживање 
и развој 

Производња Маркетинг 
и продаја 

Администрација 
/ остало 

20____ 20____ 20____ 20____ 

    

15. 

Планирани број стално 
запослених у наредне 
три године (по 
годинама и секторима) 

Истраживање 
и развој 

Производња Маркетинг 
и продаја 

Администрација 
/ остало 

20___ 20__ 20__ 20__ 20___ 20___ 20___ 20__ 20__  20___  20___ 20___ 

            

16. 
Власници 10 или више % акција или 
удела (навести назив власника и 
проценат) 

 

17. Општина / град  у коме ће се 
инвестициони пројекат реализовати 

  

18. Вредност инвестиције у еврима   

 

 



 

 

III. Општи подаци о инвеститору

Стратешка оријентација привредног друштва. Пословни циљеви за период од три 
до пет година са освртом на инвестициони пројекат у Републици Србији. 

Посебно навести: 

- оснивање и тренутни статус привредног друштва, податке о берзанском 
пословању уколико је привредно друштво излистано на некој берзи; 

- прекретнице у пословању привредног друштва (хронолошки); 

- досадашње пословне резултате и будућа очекивања и улогу и допринос 
инвестиционог пројекта у будућим активностима; 

- податке о реализацији сличних инвестиционих пројеката у земљи оснивања 
привредног друштва или на другим локацијама; 

- економску оправданост инвестиционог пројекта. 

  

1) НАЈВАЖНИЈИ ПРОИЗВОДИ И УСЛУГЕ 
 
 Најважнији 

производи/услуге 
Удео у укупној 

продаји 
(у%) 

Удео у укупном 
извозу 
(у %) 

1.  
 

  

2.  
 

  

3.  
 

  

4.  
 

  

5.  
 

  

 
  



 
 
2) ПОДАЦИ О ПРОДАЈИ И ТРЖИШТА НА КОЈА СЕ РОБА/УСЛУГА 
ПЛАСИРА 
 

  

 

Износ продаје у претходне 
две године (у еврима) 

 

Текућа 
година 

 20____. 20____. 20____. 
1. Обим продаје    

2. Обим извоза    

  (тржиште 1): _______________    

  (тржиште 2): _______________    

  (тржиште 3): _______________    

  Остала тржишта: 
________________    

 
 
  
 
 
 
 
 
 
  



IV. ПОДАЦИ О ИНВЕСТИЦИОНОМ ПРОЈЕКТУ 

- Привредно друштво које ће реализовати инвестициони пројекат (корисник 
средстава): 

______________________________________ 

- Тренутни број стално запослених: ___________________________ 

- Сектор (делатност) у којем се реализује инвестициони пројекат: 
_____________________ 

- Место реализације инвестиционог пројекта (град / општина): 
_______________________ 

- Рок за реализацију инвестиционог пројекта (укључујући достизање запослености 
предвиђене инвестиционим пројектом): _________________________ 

- Вредност улагања у основна средства предвиђена инвестиционим пројектом (у 
еврима): _________________ 

- Број нових стално запослених по реализацији инвестиционог пројекта на који ће 
се привредно друштво обавезати уговором о додели средстава: 
_____________________ 

1) ОПИС И ЦИЉЕВИ ИНВЕСТИЦИОНОГ ПРОЈЕКТА 

Описати економску оправданост и циљеве инвестиционог пројекта. Дати кратак 
опис планираних улагања у земљиште и грађевинске објекте, планираних 
производа / услуга, као и нацрт технолошког процеса. 

2) КОМЕРЦИЈАЛНИ ДЕО ИНВЕСТИЦИОНОГ ПРОЈЕКТА 

Маркетиншка стратегија: 

- стратегија развоја производа; 

- планирани удео у тржишту; 

- дистрибуција и др. 

  



 

3) SWOT АНАЛИЗА ПРАВНОГ ЛИЦА 

ИНТЕРНИ ФАКТОРИ 

ПОЗИТИВНИ 
ФАКТОРИ 

C-(strenghts) јаке стране: 

1. 

2. 

3. 

__ 

W-(weeknesses) слабе 
стране: 

1. 

2. 

3. 

__ НЕГАТИВНИ 
ФАКТОРИ О-(opportunities) 

могућности: 

1. 

2. 

3. 

__ 

Т-(threats) претње из 
окружења: 

1. 

2. 

3. 

__ 
СПОЉНИ ФАКТОРИ 

 



4) ПРОЦЕНА КОНКУРЕНЦИЈЕ:  

- конкуренција у Републици Србији и на осталим тржиштима (предности, 
  величина, слободни капацитети и др.);  

- предности/недостаци производа, тј. услуга у поређењу са конкурентским 
  производима тј. услугама;  

- процена куповне моћи, као и капацитета добављача (процена удела 
  српских    добављача у укупним набавкама).  

5) АНАЛИЗА ТРЖИШТА (у Републици Србији и у земљама у које се извози): 

- кретање раста тржишта; 

- предвиђени удео у тржишту; 

- фактори који утичу на тражњу; 

- фактори који утичу на профит. 

6) ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН ИНВЕСТИЦИОНОГ ПРОЈЕКТА 

Одредити вредност инвестиције на основу појединачних група добара (основна 
средства): 

Вредност основних 
средстава (у еврима) 

У години у којој се 
подноси пријава 

20___. 

У наредне три 
године Укупно 

Материјална имовина 20___. 20___. 20___. 
Земљиште: 
_______________________ 
_______________________ 
___________ 
(површина и врста) 

               

Зграде / капацитети 
_______________________ 
_______________________ 
_______________________ 
______________ 

               

Опрема за производњу 
_______________________ 
_______________________ 
____________ 

               

Остала опрема 
_______________________ 
_______________________ 
_________ 

               

Нематеријална имовина                
Патент / лиценце или др.                
УКУПНО (у еврима):                



 

7) ТРОШКОВИ ИНВЕСТИЦИОНОГ ПРОЈЕКТА 

Одредите трошкове предложеног инвестиционог пројекта: 

Тип трошкова / издатака у еврима 
 
Вредност у еврима 
 

Инфраструктурно опремање локације: 
1. 
  

2. 
  

3. 
  

Изградња / куповина / реконструкција зграда / капацитета: 

 
1. 
  

2. 
  

3. 
  

Набавка постројења / машина и опреме: 
1. 
  

2. 
  

3. 
  

УКУПНО  (у еврима):  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

8) ИЗВОРИ ФИНАНСИРАЊА ПРЕДЛОЖЕНОГ ИНВЕСТИЦИОНОГ 
ПРОЈЕКТА 

 

Сума (у еврима) Текућа 
година 
20___. 

У наредне три године Укупно  

Извори 
финансирања 20___. 20___. 20___.  

Капитал (страни)      

Капитал (домаћи)      

Банкарски кредит 
(назначити очекивану 
каматну стопу) 

     

Обвезнице 
(назначити очекивану 
каматну стопу) 

     

Други извори 
финансирања: 
_____________________ 
_____________________ 
_____________________ 
  
(назначити врсту и 
очекивану каматну 
стопу) 

     

УКУПНО       

 

 

 

 

 

 

 



9) ЗАПОШЉАВАЊЕ НОВИХ ЛИЦА НА ОСНОВУ ИНВЕСТИЦИОНОГ 
ПРОЈЕКТА 

Назначити потребе за новим радним местима на којима ће бити запослена 
нова лица на основу инвестиционог пројекта за сваку годину понаособ 
током периода од наредне три године:  

СТАЛНО ЗАПОСЛЕНИ 
У години у којој 

се подноси 
пријава 20___. 

У наредне три године 
Укупно  

20___. 20___. 20___. 

Истраживање и развој      

Производња      

Маркетинг и продаја      

Администрација      

Остало      
 

Инвеститор, односно корисник средстава ће се у уговору обавезати на 
отварање _____ нових радних места током периода од три године од 
потписивања уговора, а на основу предложеног инвестиционог пројекта. 

 10) ВРСТА И ТРОШКОВИ ДОДАТНЕ ОБУКЕ 

Назначити врсту и трошкове додатне обуке за наведена радна места током 
периода од три године: 

   Трошкови 
додатне обуке (у 

еврима) 
У години у којој се 
подноси пријава 

20___. 

У наредне три 
године 

Укупно 
Врста додатне 
обуке 20__. 20__ 20__. 

Истраживање и 
развој 

                  

Производња                   
Маркетинг и 
продаја 

                  

Администрација                   
Остало                   

 

  



11) ДЕО ИНВЕСТИЦИЈЕ ЗА НОВЕ ТЕХНОЛОГИЈЕ И РАЗВОЈ 

Укратко образложити: 

- План активности за истраживање и развој; 

 

 

- Обим и период инвестирања у опрему за истраживање и развој; 

 

 

 

12) ТРАЈНИ УТИЦАЈ ИНВЕСТИЦИОНОГ ПРОЈЕКТА НА РЕПУБЛИКУ 
СРБИЈУ 

Процена различитих утицаја на Републику Србију у смислу анализе 
трошкова и прихода:  

У милионима динара У текућој години У наредне три године Укупно 
20__. 20__. 20__.    

ТРОШКОВИ РАДНЕ СНАГЕ                
Укупне нето зараде                
Укупни доприноси за 
социјално осигурање (ПИО, 
здравствено и осигурање за 
случај незапослености) 

               

Укупни порези на 
зараде/хонораре 

               

Укупан порез на добит                
ПОРЕЗ НА ДОБИТ 
ПРЕДУЗЕЋА 

               

УСЛУГЕ КОЈЕ ЋЕ БИТИ 
НАБАВЉАНЕ НА 
ТЕРИТОРИЈИ РЕПУБЛИКЕ 
СРБИЈЕ 

               

Електрична енергија                
Телекомуникационе услуге                
Професионално 
усавршавање/обуке 

               

Просторије - закупнина                



Премије осигурања                
Гориво                
Остало (назначити)                
КОНТИНУИРАНА НАБАВКА 
ПРОИЗВОДА И УСЛУГА ИЗ 
СРБИЈЕ (назначити) 

               

                  
                  
                  

13) ПРОЦЕНА УТИЦАЈА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ 

Дати општу процену утицаја предложеног инвестиционог пројекта на животну 
средину. Посебно објаснити: 

- На који начин инвестициони пројекат утиче на експлоатацију природних ресурса 
(вода, ваздух, рудна богатства, биљке и животиње)? 

- Да ли инвестициони пројекат знатно утиче на природне ресурсе, иако не 
представља претњу природи и њеним способностима регенерације и 
репродукције? 

- Да ли инвестициони пројекат предвиђа интензивну експлоатацију природних 
ресурса, која би у великој мери умањила способност обнављања? 

- Да ли спровођење инвестиционог пројекта изазива емисију и ослобађање 
енергије изнад дозвољених вредности у води, ваздуху и земљишту, као и које су 
дозвољене вредности такве емисије (у складу са позитивним прописима у 
Републици Србији). 

- Да ли технолошки процес производње предвиђа пречишћавање отпадних вода, и 
да ли се у технолошком процесу производње користе средства која могу довести 
до загађивања животне средине. 

14) КРАТКО ОБЈАШЊЕЊЕ РАЗЛОГА КОЈИ ОПРАВДАВАЈУ ПРИЈАВУ ЗА 
СРЕДСТВА И ЗНАЧАЈ СРЕДСТАВА ЗА ИНВЕСТИЦИОНИ ПРОЈЕКАТ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



15) ЦИЉЕВИ ИНВЕСТИЦИОНОГ ПРОЈЕКТА 

Назначити циљеве које намеравате да остварите спровођењем 
инвестиционог пројекта и листу критеријума за процену остварених циљева. 

 

Стратешки циљеви за период од три до 
пет година Показатељи/критеријуми 

Економски  
 
 

Маркетиншки  
 
 

Развојни, технолошки  
 
 

Људски ресурси  
  
  

 

16) ОПИС ПЛАНИРАНИХ АКТИВНОСТИ И ВРЕМЕНСКИ ОКВИР ЗА 
РЕАЛИЗАЦИЈУ 

Назив и 
детаљан опис 
предложених 
активности 

Временски 
оквир за 

реализацију 
предложених 
активности 

 

Лице одговорно за 
реализацију активности у име 

и за рачун правног лица 

 

Предвиђени 
резултати 

предложених 
активности 

1.    
2.    
3.    
4.    
5.    
6.    
7.    
8.    
 
 
  



17) ЧЛАНОВИ ПРОЈЕКТНОГ ТИМА 

(1) Подаци о члановима тима одређених за реализацију инвестиционог 
пројекта 

Име и презиме Правно лице Пословна делатност/  
Тип активности 

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 



(2) Руководилац инвестиционог пројекта и његове референце 

 
Име и презиме 
 

 

 
Професионалне 
квалификације и 
занимање/радна позиција 
 

 

 
Област рада 
 

 

 
Искуство на сличним 
инвестиционим пројектима 
(у годинама)  
 

 

 
Укупно радно искуство 
  

 

 
ДОПУНА: Референце руководиоца инвестиционог пројекта. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



V. ПОДАЦИ О КОРИСНИКУ СРЕДСТАВА 
(уколико пројекат не реализује директно Инвеститор) 

 

1. Пословно име  
 

2. Година оснивања  
 

3. Регистрована делатност  

4. Седиште (адреса)   
 

5. Матични број  
 

6. Број телефона, број факса и е-маил 
адреса  

7. Интернет страница  
 

8. Правни заступник-ци  
 

9. Контакт особа  
 

10. Позиција контакт особе  
 

11. Продаја на годишњем нивоу/обрт у 
претходној години (у еврима)   

12. 
Продаја на годишњем нивоу/обрт у 
години у којој се подноси пријава (у 
еврима)  

 

13. 
Број стално запослених 
у претходне две године 
(по секторима) 

Истраживање
 и развој 

Производњa Маркетинг 
и продаја 

Администрацијa
 / остало 

20___. 20___. 20___. 20___. 20___. 20___. 20___. 20___. 

        

14. 

Број ʩʪʘʣʥʦ запослених  
ʫ години у којој се 
подноси пријава:
 

Истраживањe
 и развој 

Производња
 

Маркетинг 
и продаја 

Администрација
 / остало 

20___. 20___. 20___. 20___. 

    

15. 

Планирани број ʩʪʘʣʥʦ
запослених у наредне 
три године (по 
годинама и секторима) 

Истраживање
 и развој 

Производња
 

20__. 20__. 20__. 20__. 20__. 20__. 20__ 20__ 20__. 20__. 20__. 20__. 

            

16. 
Власници 10 или више % акција или 
удела (навести назив власника и 
проценат) 

 

17. Општина /град  у коме ће се 
инвестициони пројекат реализовати 

  

18. Вредност инвестиције у еврима   

Маркетинг
и продаја

Администрација
/ остало



VI. ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОСЛОВАЊУ КОРИСНИКА 
СРЕДСТАВА 

Посебно навести: 

- оснивање и тренутни статус привредног друштва, податке о берзанском 
пословању уколико је привредно друштво излистано на некој берзи 

- прекретнице у пословању привредног друштва 

- досадашње пословне резултате и будућа очекивања 

- податке о реализацији сличних инвестиционих пројеката 

- економско технолошка оправданост инвестиционог пројекта 

- евентуално претходно додељена средства за исте или сличне пројекте 

1) НАЈВАЖНИЈИ ПРОИЗВОДИ И УСЛУГЕ 
 
 Најважнији 

производи и услуге 
Удео у укупној 

продаји 
(%) 

Удео у укупном 
извозу 

(%) 
1.  

 
  

2.  
 

  

3.  
 

  

4.  
 

  

5.  
 

  

 
 



2) ПОДАЦИ О ПРОДАЈИ И ГЛАВНА ИЗВОЗНА ТРЖИШТА 
 
 У еврима У претходне две године Текућа 

година 
 20__. 20__. 20__. 
1. Обим продаје    

2. Обим извоза    

  Извозно тржиште 1: 
_______________    

  Извозно тржиште 2: 
_______________    

  Извозно тржиште 3: 
_______________    

  Остала тржишта: 
________________    
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