Образац бр. 1 - Пријава
БРОЈ ПРИЈАВЕ
(попуњава
Министарство
финансија и привреде)

ПРОГРАМ ПОДРШКЕ МАЛИМ ПРЕДУЗЕЋИМА ЗА
НАБАВКУ ОПРЕМЕ У 2013. ГОДИНИ

ПРИЈАВНИ ФОРМУЛАР

НАЗИВ ПРИВРЕДНОГ
СУБЈЕКТА

ДАТУМ ПРИЈАВЕ: _________________________
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ПРИЈАВА НА ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ДОДЕЛУ БЕСПОВРАТНИХ СРЕДСТАВА
У ОКВИРУ ПРОГРАМА ПОДРШКЕ МАЛИМ ПРЕДУЗЕЋИМА ЗА
НАБАВКУ ОПРЕМЕ

1. ОСНОВНИ ПОДАЦИ О ПРИВРЕДНОМ СУБЈЕКТУ
1.

Пун назив привредног субјекта

2.

Правна форма

3.

Матични број

4.

Порески идентификациони број
Место
Јединица
локалне
самоуправе

5.

Седиште

6.

Адреса за слање поште
(навести и поштански број)

7.

Број телефона

8.

Број факса

9.

Електронска пошта

10.

Интернет адреса

1.2. ПОДАЦИ О ЗАКОНСКОМ ЗАСТУПНИКУ

11.

Име и презиме

12.

Пол

13.

Телефон

14.

Мобилни телефон

 мушки

 женски
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15.

Електронска пошта

1.3. БАНКА КОД КОЈЕ ПРИВРЕДНИ СУБЈЕКТ ПОДНОСИ ЗАХТЕВ

16.

Назив банке

17.

Адреса банке
(експозитура/филијала код које се
подноси захтев)

2. ПРОФИЛ ПРИВРЕДНОГ СУБЈЕКТА

18.

Година оснивања

19.

Назив и шифра делатности

20.

Опис делатности

21.

Извозник

22.

Купци
(навести најзначајније) - опционо

 да

 не

2.1. ОСНИВАЧИ (овај део попуњавају само предузетници и друштва са
ограниченом одговорношћу)
предузетник
23.

пол

 мушки

 женски

доо
 жена је једини власник
24.

Заступљеност жена у
власничкој структури

 жена има удео у власништву и то
____%
 нема жена у власничкој структури

Уколико је одговор на претходно питање позитиван:
25.

Заступљеност жена у
менаџерској структури

 жена је једини власник и
истовремено обавља менаџерску
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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

3. ПОДАЦИ О ПРЕДЛОЖЕНОЈ АКТИВНОСТИ

26.

Опреме у коју се
планира инвестиција
(обележити једно од
понуђеног)

27.

Врста опреме (назив)

28.

Добављач – назив и
адреса

Како ће набавка опреме
да допринесе побољшању
Вашег пословања (Дајте

29.

пројекцију очекиваних
циљева и резултата
који ће се постићи
набавком ове опреме)

 нова производна опрема;
 нове производне машине;
 половна производна опрема (до пет
година старости)
 половне машине
 нови делови, специјализовани алати за
машине или других капиталних добра
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30.

Укупни трошкови
набавке опреме са ПДВ
( у РСД ):
*навести трошкове из приложене
профактуре/предуговора

31.

32.

Укупни трошкови
набавке опреме без
ПДВ ( у РСД ):
Износ тражених
средстава*
( у РСД ):
*до 25% укупне вредности
инвестиције из приложене
профактуре/предуговора

33.

Предложена висина
учешћа (у %)

34.

Тражени износ
кредита:

 набавићемо опрему свакако

35.

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

 набавићемо опрему, али касније
одустаћемо од куповине опреме
 друго ________________________

4. ОСТАЛО
Да ли је привредни
 Да
субјекат у претходне
три године користио
36.
државну помоћ
 Не
односно средства
буџета Републике
Србије
37. Уколико је одговор на претходно питање позитиван, навести износе
примљене државне помоћи у назначеним временским периодима, даваоце и
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намене коришћења одобрених средстава

2010.

2011.

2012.

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 писмена изјава о прихватању услова за доделу средстава Образац број 2;
2) понуда/факутра или предуговор профактура/предуговор;
3) оригинал или оверена копија потврде надлежне филијале Пореске управе да
је подносилац захтева измирио све обавезе по основу пореза и доприноса закључно са
датумом објављивања јавног позива;
4) оригинал или оверена копија потврде надлежног органа да привредном
субјекту у последње две године није изречена правоснажна мера забране обављања
делатности;
5) оригинал или оверена фотокопија потврде да власници и/или одговорна
лица привредног субјекта нису осуђивана.
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