ОБРАЗАЦ ПРИЈАВЕ ЗА УЧЕШЋЕ У „ПРОГРАМУ
ПРОМОЦИЈЕ ПРЕДУЗЕТНИШТВА И
САМОЗАПОШЉАВАЊА У 2019. ГОДИНИ“ (ПРОГРАМ)
ПОДНОСИЛАЦ ПРИЈАВЕ – (ПРИВРЕДНИ СУБЈЕКТ)
Процес пријаве и структура Програма:
Циљ Програма је подстицај развоја предузетништва кроз обједињену подршку за оснивање
нових привредних субјеката. Програм такође има за циљ да подстакне самозапошљавање у
одговарајућем сегменту и допринесе одрживом развоју и стварању нових радних места у
Србији.
Програм се састоји од:
 Петодневних обука за израду пословно-инвестиционог плана који организује Привредна
комора Србије;
 Гаранција за кредите које ће одобрити изабране пословне банке који покрива 60%
сваког индивидуалног кредита укључујући износ редовне камате;
 Повољних банкарски кредита у максималном износу од 3.600.000,00 динара;
 Бесповратних средстава (гранта) корисницима кредита који испуне услове Програма у
износу до 20% од укупног инвестиционог улагања које се финансира у оквиру
Програма, док је максималан износ бесповратних средстава 360.000,00 динара и
 Стручне, бесплатне саветодавне помоћи и подршке коју спроводи Привредна комора
Србије.
Процес учешћа у Програму промоције предузетништва и самозапошљавања се састоји из три
фазе кроз које је сваки заинтересовани субјект је у обавези да прође:
 Прва фаза: Обавезна петодневна обука за израду инвестиционо пословног плана коју
спроводи Привредна комора Србије;
 Друга фаза: Пријава за кредит, гаранцију и грант у локалној филијали Партнерске
банке;
 Трећа фаза: Стручна саветодавна подршка коју спроводи Привредна комора Србије.
Кандидати који желе да се пријаве за учешће у Програму могу да се информишу о Програму и
његовим условима на интернет презентацији Министарства привреде, Фонда за развој,
Привредне коморе Србије и Канцеларије за управљање јавним улагањима. На назначеним
интернет презентацијама налази се и списак потребне документације и образац за пријаву за
учествовање на петодневној обуци, који је потребно у потпуности попунити и електронском
поштом доставити на startup@pks.rs.
Након успешног слања пријаве за учествовање на петодневној обуци. а у року од 10 радних
дана, кандидати ће електронском поштом добити информацију о датуму, времену и месту
обуке, информације о тренеру, као и смернице за неопходну припрему пре почетка обуке.
Обуке ће се одржавати у просторијама најближег регионалног центра Привредне коморе
Србије.

Сваки учесник ће од тренутка обавештавања о времену и месту обуке бити у обавези да
потврди своје учешће у року од 3 дана како би се резервисало место на обуци. Уколико се не
добије потврда, Привредна комора Србије ће размотрити могућност да другим кандидатима
омогући обуку, како би осигурали минимални број учесника потребних по курсу обуке.
Након завршене петодневне обуке, кандидати ће имати могућност да доврше или појасне
сегменте пословног плана уз подршку тренера. Расположива подршка за завршетак пословног
плана биће у трајању од 12 сати.
Након похађане петодневне обуке, кандидати добијају сертификат о успешно завршеној обуци.
Сертификат је саставни део обавезне документације пред одлазак у партнерску банку, али
банка самостално одлучује о додели кредита.
Тренери ће кандидатима указати на сет документације која им је неопходна за техничку
исправност за подношење захтева за кредит код партнерских банака и проверити да ли је сва
документација комплетирана пре подношења захтева за кредит код банке.
Након завршене обавезне петодневне обуке, добијеног сертификата, као и провере
техничке исправнисти документације пред одлазак у парнерску банку, кандидат подноси
захтев за одобравање кредита, доделу бесповратних средстава и издавање гаранције у
локалној филијали изабране партнерске банке. Након пријема захтева за доделу
бесповратних средстава и захтева за кредит, банка оцењује поднети кредитни захтев
привредног субјекта. Рок за обраду захтева привредног субјекта код партнерске банке је
највише 15 дана, након чега привредни субјект треба да буде обавештен уколико је потребно
допунити документацију у одређеном року.
Информације о свим одобреним захтевима за кредит уз сву потребну документацију,
партнерска банка доставља Канцеларији.
Комисија Канцеларије врши прегледање, контролу исправности захтева и његову оцену и
доноси одлуке о прихватању захтева и додели бесповратних средства, према редоследу пријема
формално исправних захтева, или о одбијању захтева.
Одлуку о прихватању или одбијању захтева за доделу бесповратних средства Канцеларија
доставља Фонду. Одлука о прихватању захтева и додели бесповратних средстава мора да
садржи обавештење кориснику да му се додељује de minimis држaвна помоћ.
Након добијања кредита код партнерске банке, Привредна комора Србије ће пружити стручну
саветодавну подршку/менторинг у трајању од 12 месеци.
Позив за учествовање у Програму је отворен док се средства из Програма не утроше, а
најкасније до 31. децембра 2019. године.
Пратећа документација:
1. Текст Јавног позива
2. Закључaк Владе 05 Број: 401-7329/2019 од 18.07.2019. године којим се усваја Програм
промоције предузетништва и самозапошљавања;
3. Образац пријаве за учествовање на петодневној обуци – физичка лица;
4. Образац пријаве за учествовање на петодневној обуци – правна лица;
5. Изјава за корисника кредита
6. Нацрт Уговора о издавању гаранције;
7. Нацрт Уговора о додели бесповратних средстава у оквиру Програма.

Образац (привредни субјект):
Образац је документ за пријаву кандидата, будућих корисника Програма промоције
предузетништва и самозапошљавања. На основу овог документа вршиће се пријем кандидата
који ће ући у Програм на основу пословне идеје, претходног искуства и испуњености осталих
критеријума предвиђених Програмом. Стога је неопходно дати свеобухватне и прецизне
одговоре на сва питања и попунити образац читко, штампаним словима.

I ЛИЧНИ ПОДАЦИ
Име и презиме

ЈМБГ:

Пол:

Мушки

Женски

Адреса (улица, град):

Контакт телефон:

Кућа:

Е-маил:

Филијала РПК
у којој је
извршена
пријава:
Образовање и радно искуство:

Мобилни
телефон:

Како сте сазнали за обуку:

Да ли поседујете рачунар који бисте могли да користите током обуке?

Назив регистрованог привредног субјекта:

Законски заступник регистрованог привредног субјекта:

Интернет страница регистрованог привредног субјекта:

Матични број регистрованог привредног субјекта:

Шифра делатности:

Датум оснивања:

Да ли сте до сада били корисник програма државне помоћи1? Aко јесте, у ком износу.

Да ли сте до сада учествовали на обукама за писање пословног плана? Ако јесте, наведите
којим:

II ПРЕДСТАВЉАЊЕ ПОСЛОВНОГ ПОДУХВАТА
Укратко опишите Ваш пословни подухват (између 150 и 300 речи). Ко су Ваши
купци/клијенти? Да ли је присутна конкуренција у послу којим се бавите? На који начин
планирате да развијете и унапредите Вашу пословну активност?

__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________

Државна помоћ је сваки стварни или потенцијални јавни расход или умањено остварење јавног прихода, којим
корисник државне помоћи стиче повољнији положај на тржишту у односу на конкуренте, чиме се нарушава или
постоји опасност од нарушавања конкуренције на тржишту. Давалац државне помоћи је Република Србија,
аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе, преко надлежних органа и свако правно лице које управља
и/или располаже јавним средствима и додељује државну помоћ у било ком облику (Закон о контроли државне
помоћи, "Сл. гласник РС", бр. 51/2009)
1

III Информација о потребним финансијским средствима
Намена кредита:
Кредит за оперативне трошкове
Инвестициона улагања
*У случају комбиновања оперативни трошкови могу да учествују највише до 30% у
структури укупног инвестиционог улагања.
Износ потребних средстава:
Укратко појасните како ћете искористити кредитна средства.

IV ИЗЈАВЕ
Потписивањем овог обрасца, упознат/а сам и у потпуности прихватам услове и одредбе
овог Програма и у потпуности се слажем и потврђујем следеће:
1. Сви дати наводи у Апликационој пријави су истинити, потпуни и одговарају стварном
стању;
2. Да ћу добровољно присуствовати и похађати свих пет дана обуке и извршавати неопходне
задатке током трајања обуке;
3. Прихватам да је максимални износ позајмице за инвестициони пројекат, подразумева,
3.600.000,00 динара;
4. Да немам не измирене обавезе по основу пореза и доприноса (не старију од 30 дана од дана
подношења захтева);
5. Да ми није изречена правоснажна мера забране обављања делатности;
6. Да нисам правноснажно осуђиван/на за кривична дела против привреде, кривична дела
против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривична дела против
права по основу рада, кривична дела као чланови организоване криминалне групе,
кривично дело преваре и друга кривична дела која се гоне по службеној дужности, као и да
се против мене не води истрага нити кривични поступак;
7. Да нисам примио средства по Уредби о утврђивању Програма подстицања развоја
предузетништва кроз финансијску подршку за почетнике у пословању у 2017, 2018 или
2019. години;
8. Да од дана оснивања привредног субјекта нисам користио средства државне помоћи до
подношења пријаве по Програму промоције предузетништва и самозапошљавања, чија
висина заједно са средствима кредита не прелази de minimis финансијских средстава већи
од 23.000.000,00 динара;
9. Да предложена делатност по Програму није на списку ЕУ санкција
(https://ec.europa.eu/fpi/what-we-do/sanctions_en
/
http://data.europa.eu/euodp/en/data/dataset/consolidated-list-of-persons-groups-and-entitiessubject-to-eu-financial-sanctions)
*У складу са Законом о заштити података о личности ("Сл. гласник РС", бр. 87/2018), сви
достављени подаци третираће се као поверљиви.

У
Датум: ______________________

Подносилац пријаве:
__________________________
(Име и презиме)
Потпис подносиоца пријаве:
__________________________

