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ПРОГРАМ ПОДРШКЕ МАЛИМ ПРЕДУЗЕЋИМА ЗА 

НАБАВКУ ОПРЕМЕ У 2019. ГОДИНИ 

 

 

ПРИЈАВНИ ФОРМУЛАР 

 

 

 

 

 

 

НАЗИВ ПРИВРЕДНОГ 

СУБЈЕКТА 

 

Назив банке/лизинг 

компаније 

 

 

  

БРОЈ ПРИЈАВЕ 

(попуњава Министарство привреде) 

 



Образац бр. 1 - Пријава 

  

2 

 

  

ПРИЈАВА НА ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ДОДЕЛУ БЕСПОВРАТНИХ СРЕДСТАВА 

У ОКВИРУ ПРОГРАМА ПОДРШКЕ МАЛИМ ПРЕДУЗЕЋИМА ЗА 

НАБАВКУ ОПРЕМЕ У 2019. ГОДИНИ 

 

 

1. ОСНОВНИ ПОДАЦИ О ПРИВРЕДНОМ СУБЈЕКТУ 

1. Пун назив привредног субјекта   

2. Правна форма  

3. Скраћени назив правног лица  

4. Матични број   

5. Порески идентификациони број   

6. Седиште  

Место  

Јединица 

локалне 

самоуправе 
 

Поштански 

број 
 

7. 
Адреса за слање поште 

(навести и поштански број) 
 

8. Број телефона  

9. Број факса  

10. Електронска пошта  

11. Интернет адреса  

 

2. ПОДАЦИ О ЗАКОНСКОМ ЗАСТУПНИКУ 

 

12. Име и презиме   

13. Пол   мушки             женски 

14. Телефон  

15. Мобилни телефон  

16. Електронска пошта  
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3. БАНКА/ЛИЗИНГ КОМПАНИЈА КОД КОЈЕ ПРИВРЕДНИ СУБЈЕКТ ПОДНОСИ 

ЗАХТЕВ 

 

 

17. Назив банке/лизинг компанија  

18. 

Адреса банке/лизинг компаније 

(експозитура/филијала код које се 

подноси захтев) 

 

 

 

4. ПРОФИЛ ПРИВРЕДНОГ СУБЈЕКТА 

 

 

19. Година оснивања   

20. Назив и шифра делатности 
 

 

21. 

Према подацима из финансијског 

извештаја за 2016. годину 

привредни субјект је разврстан у: 

 

 микро  

 

 мало 

 

 остало 

 

  

 

22. 

Према подацима из финансијског 

извештаја за 2017. годину 

привредни субјект има најмање 

једно запослено лице 

 да               не 

23. Опис делатности  

24. Извозник   да               не 

25. 
Купци 

(навести најзначајније)  
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5. ОСНИВАЧИ (овај део попуњавају само предузетници и друштва са ограниченом 

одговорношћу) 

 

Предузетник 

26. Пол  мушки               женски 

Привредно друштво/субјекти 

27. 
Власници привредног друштва: 

(име и презиме оснивача-ЈМБГ) 

Име и презиме ЈМБГ 

  

  

  

28. 
Заступљеност жена у 

власничкој структури 

 жена је једини власник         

 жена има удео у власништву и то 

____% 

 нема жена у власничкој структури 

Уколико је одговор на претходно питање позитиван: 

29. 
Заступљеност жена у 

менаџерској структури 

 жена је једини власник и истовремено 

обавља менаџерску функцију   

 жена је једини власник али не обавља 

менаџерску функцију   

 жена има удео у власништву и 

истовремено обавља менаџерску 

функцију   

 жена има удео у власништву али не 

обавља менаџерску функцију   

 

6. ПОДАЦИ О ПРЕДЛОЖЕНОЈ АКТИВНОСТИ (набавке опреме коришћењем овог 

програма) 

30. 

Опреме у коју се 

планира инвестиција 

коришћењем овог 

програма подршке 
(можете обележити једно 

или више поља) 

 нова производна опрема и/или машина;  

 

 нова транспортно-манипулативна 

средства укључена у процес 

производње и унутрашњи транспорт; 

 

 нови делови, специјализовани алати за 

машине или друга капитална добра 

 

 нова грађевинска механизације за 

потребе обављања грађевинских радова 

31. Врста опреме (назив)  
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32. 
Добављач  (назив и 

адреса) 
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7. ФИНАНСИЈСКИ ОКВИР 

33. ПРЕДРАЧУНСКА 

ВРЕДНОСТ 

УЛАГАЊА 

 

I 

Број и датум 

профактуре, 

предрачуна, 

предуговора 

 

У случају домаћег 

добављача уписати 

бр. профактуре и 
датум издавања 

а у случају страног 

добављача поред 
тога уписати и 

средњи курс* 

II 

Нето вредност -

износ у страној 

валути 

 

Ако је профактура 
у РСД ова колона 

се не попуњава. 

 
Набавна цена 

опреме домаћих 

добављача не сме 

бити исказана у 

страној валути 

III  

НЕТО 

ВРЕДНОСТ -

ИЗНОС У РСД 

 

Попуњава се са 
профактуре у РСД, 

а ако је 

профактура у 
страној валути у 

овој колони 

прерачунати 
вредност у РСД 

IV 

ПДВ у рсд 

 
 

Уноси се само 

за домаћег 
добављача 

V 

Укупно 

остали 

трошкови по 

профактури у 

рсд 
 

Унети остале 

трошкове само 

ако су 

наведени на 

профактури 

VI 

Бруто 

вредност 

опреме у рсд 

УКУПНО  

(III+IV+V) 

1.  

 
 

     

2.   
     

3.   
     

4.   
     

 УКУПНО:      

*Пример: у случају страног добављача: Профактура бр. _________по средњем курсу НБС ________________ од 

______ 2019. године. Уписује се средњи курс Народне банке Србије  на ДАН ИЗДАВАЊА ПРОФАКТУРЕ за доделу 

бесповратних средстава године.  У случају домаћег добављача: Профактура бр.  _______________ од  

_________2019. године. 
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8. ПЛАН ОБЕЗБЕЂЕЊА СРЕДСТАВА 

 

34. 

 

ФИНАНСИРАЊЕ 

НЕТО ВРЕДНОСТ 

ОПРЕМЕ ДО 

20.000.000,00 РСД* 
* Нето вредност је набавна 

цена опреме исказана у 

профактури/предрачуну/пред

уговору, која не укључује 
ПДВ, трошкове транспорта, 

као ни било које друге 

трошкове који су у вези са 
набавком и пуштањем 

опреме у рад. 

 

УКУПНО 

НЕТО 

ВРЕДНОСТ 

ОПРЕМЕ ДО 

20.000.000,00 

РСД У РСД 

Сопствена 

средства у РСД 

5% укупне нето 

вредности опреме 

Кредит/ 
финансијски 

лизинг у РСД 

70% укупне нето 

вредности опреме 

Бесповратна 

средства у РСД 

25% укупне нето 

вредности опреме 

Максималан износ 

је 5.000.000,00 РСД. 

    

35. 

ФИНАНСИРАЊЕ 

ИЗНОСА ПРЕКО 

20.000.000,00 

ДИНАРА 

 

 
Попунити само ако је нето 

вредност опреме преко 
20.000.000,00 динара 

 

 
 

Износ разлике 

преко 

20.000.000,00  

РСД и укупног 

износа нето 

вредности 

опреме 

Износ разлике 

финансиран из 

сопствених 

средства у РСД 

Износ разлике 

финансиран из 

кредита/ 
финансијског 

лизинга у РСД 

/ 

 

 

 

 
 

 

/ 

 

36. 

ФИНАНСИРАЊЕ 

ИЗНОСА 

ТРОШКОВА ПДВ 

Привредни субјекти 

морају да обезбеде 

средства у висини 

ПДВ-а исказаног по 

профактури само за 

домаћег добављача  

Укупно ПДВ 

у РСД 

 

Износ ПДВ-а 

финансиран из 

сопствених 

средства у РСД 

Износ ПДВ-а 

финансиран из 

кредита/ 
финансијског 

лизинга у РСД 

/ 

   / 

37. 

ФИНАНСИРАЊЕ 

ОСТАЛИХ 

ТРОШКОВА  
 Трошкови транспорта, као и 

било који други трошкови 

који су у вези са набавком и 

пуштањем опреме у рад само 
ако су  наведени на 

профактури  

Укупно остали 

трошкови у 

РСД 

Износ осталих 

трошкова 

финансиран из 

сопствених 

средства у РСД 

Износ осталих 

трошкова 

финансиран из 

кредита/ 
финансијског 

лизинга у РСД 

/ 

   / 

38. 

ФИНАНСИРАЊЕ 

БРУТО ВРЕДНОСТИ 

ОПРЕМЕ 

УКУПНО 

БРУТО 

ВРЕДНОСТ 

ОПРЕМЕ У 

РСД 

Укупно сопствена 

средства у РСД 

(сабрати све износе 

сопствених 

средстава од 34-37)  

Укупно кредит/ 
финансијски 

лизинг у РСД 

(сабрати све 

износе 

кредита/фин. 

лизинга од 34-37) 

Укупно бесповратна 

средства у РСД 

(преписати износ из 

реда 34) 
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9. ОСТАЛО 

39. 

Како ће набавка опреме 

да допринесе побољшању 

Вашег пословања? 
(можете обележити више 

поља) 

 

 повећање прихода  

 повећање извоза 

 повећање броја запослених 

 унапређење производног процеса 

 друго_______________________ 

 

40. 

 

Објасните шта ће бити 

са инвестицијом 

уколико се не 

квалификујете за 

доделу средстава 

 

 

  набавићемо опрему свакако 

 

  набавићемо опрему, али касније 

 

одустаћемо од куповине опреме 

 

 друго ________________________ 

 

41. 

Очекивани раст обима 

производње 

захваљујући 

инвестицији у опрему у 

наредне 2 године  

У процентима___________________ 

 

У износу (РСД)__________________ 

42. 

Просечан број 

запослених у 2018. 

години 

 

43. 

Планирано повећање 

броја запослених у 

наредне две године 

 

44. 

Очекивани раст обима 

извоза захваљујући 

инвестицији у опрему  

у наредне две године 

У процентима___________________ 

 

У износу (РСД)__________________ 

45. 

Да ли сте у последње 

две године инвестирали 

у опрему? Уколико 

јесте, колика је била 

вредност инвестиције? 

 

46. 

Да ли планирате 

додатне инвестиције у 

опрему, поред 

инвестиције по овом 

захтеву у наредне две 

године? У ком износу? 
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47. Да ли је привредни 

субјекат у текућој 

фискалној години и у 

претходне две године 

користио државну 

помоћ односно 

средства буџета 

Републике Србије 

 

 Да 

 

 

 Не 

 

Уколико је одговор на претходно питање позитиван, навести: 

 Износ додељене 

помоћи 

Давалац државне 

помоћи 

Датум добијања 

одлуке о додели 

државне помоћи 

2019. година    

2018. година    

2017. година    

Напомена: Подносилац пријаве, односно његов законски заступник, под пуном 

кривичном, материјалном и моралном одговорношћу, изјављује да су подаци наведени 

у пријави тачни и истовремено се обавезује да ће, у случају потребе, пружити на увид 

сва званична документа која потврђују тачност информација приказаних у овом обрасцу. 

 

Потпис и печат подносиоца 

Прилог:  

1) потписана писана изјава - Образац број 2*; 

2) профактура/предрачун/предуговор издати са датумом не старијим од дана 

објављивања Јавног позива; 

3) слике опреме са профактуре/предрачуна/предуговора; 

4) оригинал или оверена копија потврде надлежне филијале Пореске управе да 

је подносилац захтева измирио све доспеле обавезе јавних прихода. 

5) за привредне субјекте који обављају производну/грађевинску делатност, а 

код АПР имају регистровану шифру делатности различиту од 

производне/грађевинске, доставити образложење из кога се види да је сврха 

инвестирања у опрему у складу са природом додатне делатности коју привредни 

субјекат такође обавља а која није искључена овим Програмом, слике погона, 

постојећих машина или механизације као и картице основних средстава за њих, 

три фактуре за испоручену робу или радове из претходног периода. 

*Напомена: За предузетнике потребно је да изјаву достави лице које је регистровало 

обављање делатности као предузетник. За задруге потребно је доставити изјаву за 

директора. Oва изјава мора бити дата након датума објављивања јавног позива. 

• У случају да је оснивач привредног субјекта страно правно лице, узима се 

изјава коју ће дати законски заступник привредног субјекта подносиоца захтева. 

Уколико постоји више законских заступника подносиоца захтева потребно је да 

сви доставе наведену изјаву која не мора бити оверена код нотара. 

• У случају да је оснивач привредног субјекта страно физичко лице потребно 

је да сви законски заступници привредног субјекта подносиоца захтева доставе 

наведену изјаву која не мора бити оверена код нотара. 


