БРОЈ ПРИЈАВЕ
(попуњава Фонд за развој)

ЗАВОДНИ БРОЈ ПРИЈАВЕ
(попуњава Министарство
привреде)

ОБЈЕДИЊЕН ЗАХТЕВ ЗА
START-UP КРЕДИТ И ЗАХТЕВ ЗА БЕСПОВРАТНА СРЕДСТВА ПО ПРОГРАМУ
ПОДСТИЦАЊА РАЗВОЈА ПРЕДУЗЕТНИШТВА КРОЗ ФИНАНСИЈСКУ
ПОДРШКУ ЗА ПОЧЕТНИКЕ У ПОСЛОВАЊУ У 2018. ГОДИНИ– ПРАВНА
ЛИЦА

Пун назив правног лица:
Правна форма:
Скраћени назив правног лица:
Матични број:
ПИБ:
Место:
Поштански број:
Општина:
Улица и број:
Телефон фиксни:
Телефон мобилни
Факс:
E-mail адреса:
Интернет адреса:
Разврставање предузећа по величини
(микро, мало, средње)* само за привредне субјекте
регистроване у 2016. години:
Претежна делатност (назив и шифра):
Опис делатности:
Година оснивања:
Власници привредног друштва:
(Име и презиме оснивача-ЈМБГ)
Пол

 мушки

 женски

 мушки

 женски

Законски заступник привредног друштва:
(Име и презиме заступника-ЈМБГ)

Пол
Телефон фиксни:

Телефон мобилни:
E-mail адреса:
Да ли је оснивач привредног субјекта  Да
истовремено и запослен на неодређено
време у том привредном субјекту:
 Не
Напомена:
Привредни субјекат је упознат са обавезом
и сагласан под пуном материјалном и
кривичном одговорношћу да ће до
закључивања Уговора о додели
бесповратних средстава са Фондом за
развој истовремено бити и запослен на
неодређено време у том привредном
субјекту.
- трошкови улагања за доградњу/
реконструкцију/ адаптацију/ санацију/
пословног или производног простора;
- трошкови улагања за куповину опреме
(нове или половне, не старије од пет
година)
- трошкови улагања за трајна обртна
средства, која могу да учествују највише
до 20% у структури укупног
инвестиционог улагања
УКУПНИ ТРОШКОВИ УЛАГАЊА:

у динарима РСД:

у процентима:

у динарима РСД:

у процентима:

у динарима РСД:

у динарима РСД:

Тражени износ кредита (70% трошкова
улагања)

износ у РСД:

Тражени износ бесповратних средствава
(30% трошкова улагања)

износ у РСД:

Понуђени инструмент обезбеђења
кредита:

Место улагања:
Општина улагања:

Број запослених:

у процентима:

у процентима:

у процентима:

Планирани број новозапослених радника:
Како ће планирано улагање допринети
побољшању Вашег пословања
 извршићемо улагање свакако
 извршићемо улагање, али касније
Објасните шта ће бити са улагањем
уколико се не квалификујете за доделу
средстава

 одустаћемо од улагања
 друго ________________________

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 износе примљене државне
помоћи у назначеним временским периодима, даваоце и намене коришћења одобрених
средстава
2016.

2017.

2018.
Да ли је привредни субјекат користио
средства по Уредби о утврђивању Програма
подстицања развоја предузетништва кроз
финансијску подршку за почетнике у
пословању у 2017. години;
Да ли је оснивач привредног субјекта
прошли бесплатну обуку за започињање
пословања по Програму Стандардизованог
сета услуга, који се реализује преко
акредитованих регионалних развојних
агенција.
Да ли је оснивач привредног субјекта
истовремено и запослен на неодређено
време у том привредном субјекту:
Напомена:
Привредни субјекат је упознат са обавезом и
сагласан под пуном материјалном и
кривичном одговорношћу да ће до

 Да
 Не
 Да
 Не

 Да
 Не

закључивања Уговора о додели
бесповратних средстава са Фондом за развој
истовремено бити и запослен на неодређено
време у том привредном субјекту.
Да ли је власик привредног субјекта у
претходном периоду био оснивач другог
привредног субјекта и у ком периоду:

Назив привредног субјекта:
Период:

ИЗЈАВА

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 ___________________________ МБ ______________, ПИБ
____________ 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
_______________________________________
(Печат и потпис овлашћеног лица за заступање)
Директор

