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ОБЈЕДИЊЕН ЗАХТЕВ ЗА 

КРЕДИТ И ЗАХТЕВ ЗА БЕСПОВРАТНА СРЕДСТВА ПО ПРОГРАМУ 
ПОДСТИЦАЊА ПРЕДУЗЕТНИШТВА КРОЗ  

РАЗВОЈНЕ ПРОЈЕКТЕ У 2020. ГОДИНИ– ПРАВНА ЛИЦА 

 

   

ОСНОВНИ ПОДАЦИ 

Пун назив правног лица:  

Правна форма:  

Скраћени назив правног лица:  

Матични број:  

ПИБ:  

Број текућег рачуна:  

Место:  

Поштански број:  

Општина:  

Улица и број:  

Телефон фиксни:  

Факс:  

E-mail адреса:  

Интернет адреса:  

Разврставање предузећа по 
величини: 

(микро, мало, средње или велико) 

 

Претежна делатност (назив и 

шифра): 

 

Опис делатности:  

 

Година оснивања:  

Повезана лица:  

Власници привредног друштва: 

(Име и презиме оснивача-ЈМБГ) 

Име и презиме ЈМБГ Пол 

   

   

   

БРОЈ ПРИЈАВЕ 

 (попуњава  Фонд за развој) 
 

 

ЗАВОДНИ БРОЈ ПРИЈАВЕ 

 (попуњава Министарство  
привреде) 
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Власници привредног друштва: 

(правна лица) 

Назив правног лица Матични број 

  

Законски заступник  привредног 

друштва: 

(Име и презиме заступника-ЈМБГ) 

Име и презиме ЈМБГ Пол 

   

   

   

Телефон фиксни:  

Телефон мобилни:  

E-mail адреса:  

Менаџмент предузећа Име и презиме Функција 

  

  

  

  

Запослени Просечан број запослених Просечна нето зарада 

  

Непокретна имовина у власништву 

предузећа * 
Опис 

простора * 
Површина Локација Укњижен/ 

неукњижен 

Тржишна 

вредност 

     

     

     

     

* производни простор, магацински простор, продајни простор и сл. 
 

Структура продаје 

у последњих 12 месеци 

Опис робе/производа Обим 
продаје 

% учешћа 
у укупној 
продаји 

  

 

  

 

Главни 

Конкуренти 

Назив конкурента 

1. 

 

2. 

 

3. 

 

Највећи купци и 

закључени 

уговори са њима 

Назив 
купца 

Вредност 
уговора 

Услови 
плаћања 

% учешћа у 

приходима од 

продаје 
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Наплативост 

потраживања 

Потраживања која се 
измирују благовремено 

                                                  

% 

Потраживања која се 
измирују са доцњом до 90 
дана 

                                                  

% 

Потраживања која се 
измирују са доцњом до 120 
дана 

                                                  

% 

Потраживања која се 
измирују са доцњом до 180 
дана 

                                                  

% 

Потраживања која се 
измирују са доцњом преко 
180 дана 

                                                  

% 

Највећи 

добављачи и 

закључени 

уговори са њима 

Назив добављача Вредност 
уговора 

Услови 
плаћања 

% учешћа у 

вредности 

набавки 

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

Рокови плаћања 

обавеза 

Обавезе које се измирују 
благовремено 

                                                  

% 

Обавезе које се измирују са 
доцњом до 90 дана 

                                                  

% 

Обавезе које се измирују са 
доцњом до 120 дана 

                                                  

% 

Обавезе које се измирују са 
доцњом до 180 дана 

                                                  

% 

Обавезе које се измирују са 
доцњом преко 180 дана 

                                                  

% 

Кредити банке Назив 
банке 

Одобрен 

износ 

Преостали 

износ дуга 

Датум 

доспећа 
Обезбеђење 
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Да ли предузеће има судске 
спорове 

 

 

ОПИС УЛАГАЊА: 
Намена улагања:  

 

 

Место улагања:  

Општина улагања:  

ПРЕДРАЧУНСКА ВРЕДНОСТ УЛАГАЊА* 

1. 

- трошкови улагања за 
куповину, изградњу, 
доградњу, реконструкцију, 
адаптацију, санацију, 
инвестиционо одржавање  
производног простора или 
пословног простора који је у 
саставу производног 
простора, или простора за 
складиштење сопствених 
производа, сировина и 
репроматеријала 

Број 
Предрачуна/Уговора/Предуговора 

о куповини и понуде  

Опис 
улагања 

Износ у 
динарима 

1.   

2.   

3.   

4.   

5.   

УКУПНО: 
 

2. 

- трошкови улагања за 
куповину нове или половне 
производне, грађевинске и 
друге пословне опреме (не 
старије од пет година), 
укључујући алате и доставна 
возила за превоз сопствених 
производа и друга 
транспортна средства која се 
користе у процесу 
производње, искључујући 

ручни алат, лако теретно 
возило врсте Н1 и ситан 
инвентар 

  

Број профактуре, предуговора, 
понуде улагања, датум 

 

Опис 
улагања 

Износ у 
динарима 

1.   

2.   

3.   

4.   

5.   

УКУПНО: 

 

3. 

- трошкови улагања за 
набавку софтвера и 
рачунарске опреме 

Број профактуре, предуговора, 
понуде улагања, датум 

 

Опис 
улагања 

Износ у 
динарима 

1.   

2.   

3.   

УКУПНО:  

4. 
- трошкови улагања за трајна 
обртна средства  у динарима:    

РЕКАПИТУЛАЦИЈА у динарима: у процентима: 

1.   

2.   

3.   

4.   
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УКУПНО (од 1 до 4)   

*   За профактуре издате на износе у еврима, за обрачун динарске противвредности 
користи се средњи курс НБС на дан издавања профактуре. 

ПЛАН ОБЕЗБЕЂЕЊА СРЕДСТАВА ЗА ФИНАНСИРАЊЕ ИНВЕСТИЦИОНОГ ПРОЈЕКТА 
ГДЕ ЈЕ ПРОЦЕНТУАЛНИ ОДНОС КРЕДИТНИХ И БЕСПОВРАТНИХ СРЕДСТАВА 80%:20% 

I Кредит  Фонда 

(80% од укупно тражених 
средстава )  

у динарима: у процентима: 

 

 

 

II  Бесповратна средстава 
Министарства привреде 
(до 20% од укупно 
тражених средстава) 

у динарима: у процентима: 

  

  Укупна вредност 
инвестиције која се 

финансира у складу са 
овим програмом и 
Програмом Фонда 

у динарима: у процентима: 

 

 

 

 

III Сопствена средства у динарима: у процентима: 

  

УКУПНО  (I+II+III): у динарима: у процентима: 

  

ПЛАН ОБЕЗБЕЂЕЊА СРЕДСТАВА ЗА ФИНАНСИРАЊЕ ИНВЕСТИЦИОНОГ ПРОЈЕКТА 
ГДЕ ЈЕ ПРОЦЕНТУАЛНИ ОДНОС КРЕДИТНИХ И БЕСПОВРАТНИХ СРЕДСТАВА 70%:30% 

(Привредни субјекти који припадају четвртој групи развијености) 
I Кредит  Фонда 

(70% од укупно тражених 
средстава )  

у динарима: у процентима: 

 

 

 

II  Бесповратна средстава 

Министарства привреде 
(до 30% од укупно 
тражених средстава) 

у динарима: у процентима: 

  

  Укупна вредност 
инвестиције која се 

финансира у складу са 
овим програмом и 
Програмом Фонда 

у динарима: у процентима: 

 

 

 

 

III Сопствена средства у динарима: у процентима: 

  

УКУПНО  (I+II+III): у динарима: у процентима: 
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ПЛАН ОБЕЗБЕЂЕЊА СРЕДСТАВА ЗА ФИНАНСИРАЊЕ ИНВЕСТИЦИОНОГ ПРОЈЕКТА 
ГДЕ ЈЕ УЧЕШЋЕ КРЕДИТНИХ СРЕДСТАВА ФОНДА ВЕЋЕ ОД 80% ОД УКУПНО 

ТРАЖЕНИХ СРЕДСТАВА 

I Кредит  Фонда 

  
у динарима: у процентима: 

 

 

 

II  Бесповратна средстава 
Министарства привреде 
(максимално 12.500.000,00 

милиона за брзорастуће 
привредне субјекте, а 
10.000.000,00 за 
привредне субјекте који 
послују стабилно) 

у динарима: у процентима: 

  

  Укупна вредност 
инвестиције која се 

финансира у складу са 
овим програмом и 
Програмом Фонда 

у динарима: у процентима: 

 

 

 

 

III Сопствена средства у динарима: у процентима: 

  

УКУПНО  (I+II+III): у динарима: у процентима: 

  

ПЛАН ОБЕЗБЕЂЕЊА СРЕДСТАВА ЗА ФИНАНСИРАЊЕ ИНВЕСТИЦИОНОГ ПРОЈЕКТА 
ГДЕ ЈЕ УЧЕШЋЕ КРЕДИТНИХ СРЕДСТАВА ФОНДА ВЕЋЕ ОД 70% ОД УКУПНО 

ТРАЖЕНИХ СРЕДСТАВА 

(Привредни субјекти који припадају четвртој групи развијености) 
I Кредит  Фонда 

  
у динарима: у процентима: 

 

 

 

II  Бесповратна средстава 
Министарства привреде 
(максимално 12.500.000,00 

милиона за брзорастуће 
привредне субјекте, а 
10.000.000,00 за 
привредне субјекте који 
послују стабилно) 

у динарима: у процентима: 

  

  Укупна вредност 
инвестиције која се 

финансира у складу са 
овим програмом и 
Програмом Фонда 

у динарима: у процентима: 

 

 

 

 

III Сопствена средства у динарима: у процентима: 
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УКУПНО  (I+II+III): у динарима: у процентима: 

  

Тражена рочност кредита и 
начин отплате: 

Планирани грејс период: Период отплате: 
  

Понуђени инструмент 
обезбеђења кредита: 

 

Планирани број 
новозапослених радника у 
наредних годину дана: 

 

Како ће планирано улагање 

допринети побољшању Вашег 

пословања: 

 раст прихода 

 интернационализација пословања 

 укључивање привредних субјеката у ланце добављача 

 повећање броја запослених 

 унапређење технолошких процеса производње 

 енергетска ефикасност 

 дигитализација пословања 

 унапређење конкурентности 

 подстицање заштите животне средине 

 друго _________________________________ 

 

 

Објасните шта ће бити са 
улагањем уколико се не 
квалификујете за доделу 
средстава 

 

  извршићемо улагање свакако 

  извршићемо улагање, али касније 

 одустаћемо од улагања 

 друго __________________________________ 

 

 

ДОДАТНИ УСЛОВИ: 

 

1. Привредни субјекти који испуњавају критеријуме брзорастућег развоја и подносе 
захтев за финансирање (означити одговарајућу вредност): 
 у укупној вредности већој од 12.500.000,00 РСД  

 у укупној вредности већој од 30.000.000,00 РСД 

 

2. Привредни субјекти који послују стабилно: 

 

2.1. Привредни субјекти који послују стабилно у периоду од 2015. до 2018. године и 
подносе захтев за финансирање (означити одговарајућу вредност): 
 у укупној вредности већој од 12.500.000,00 РСД  
 у укупној вредности већој од 30.000.000,00 РСД 

 у укупној вредности већој од 50.000.000,00 РСД 

 

2.2. Привредни субјекти који послују стабилно у периоду од 2016. до 2019. године и 
подносе захтев за финансирање (означити одговарајућу вредност): 
 у укупној вредности већој од 12.500.000,00 РСД  
 у укупној вредности већој од 30.000.000,00 РСД 

 у укупној вредности већој од 50.000.000,00 РСД 
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И З Ј А В А 

 

 

 

 

Потписивањем овог захтева, као овлашћени заступник, под пуном материјалном и 
кривичном одговорношћу, тврдим да су сви наведени подаци тачни и потпуни, и сагласан 
сам да Фонд није у обавези да враћа приложену документацију. 
 

Подносилац захтева је изричито сагласан да Фонд може прибавити извештај Кредитног 
бироа и наплатити надокнаду. Извештај добијен на основу ове сагласности Фонд може 
користити само у сврху доношења одлуке о одобрењу кредита. 
 

Подносилац захтева изјављује да је сагласан да се на web сајту Фонда објаве подаци, који се 

односе на назив инвеститиора ‐ корисника кредита, место улагања, намену улагања, износ 
тражених средстава и износ одобрених средстава, као и врсту инструмента обезбеђења, а све 
у складу са одредбама Закона о слободном приступу информацијама од јавног значаја. 
 

Као законски заступник овим безусловно изјављујем да није било промена у оснивачком 
акту привредног друштва у односу на примерак који подносимо уз захтев.  

 

 

 

 

Место и датум            Подносилац захтева, 
_______________        Име и презиме 

 

                     

      _______________________________________                                                      

                                                                     (потпис овлашћеног лица за заступање) 
                                                                                                      Директор 


