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ПРИЈАВНИ ФОРМУЛАР
за доделу бесповратних средстава  

у оквиру Програма подршке даљем развоју ММСП добитника бесповратних средстава за 
набавку опреме у првој години спровођења Пројекта за развој приватног сектора

 

Development Agency of Serbia
Развојна Агенција Србије
Resavska 13-15, floor II
Ресавска 13-15, II спрат
11 000 Belgrade
11 000 Београд
Serbia
Србија

Subject: Grant Application 
Предмет: Пријава за доделу бесповратних средстава

Dear  Sirs,
Поштовани,

Hereby, I would kindly request assistance of the Private Sector Development (PSD) Project to support
                                                                                                                                                                  
                                 to implement project

activities described in the attached grant application and annexes, which has an estimated total value of

$                                . 

      agrees to contribute in-kind/cash valued at $                                to

the project (if applicable), while PSD Project will provide $                               .

Овим путем Вам се обраћам за доделу бесповратних средстава у оквиру Пројекта за развој приватног 

сектора, ради                                                                                                                                 спровођења активности

 описаних у пријави са прилозима, чија се вредност процењује на РСД                            .

ОБРАЗАЦ 1 

Број пријаве 
Датум 

попуњава РАС

Број пријаве 
Датум 

попуњава АРРА

(Organization’s name)

(назив ММСП)

 (Organization’s name)



Подносилац пријаве  сагласан је да допринесе

спровођењу активности у роби/услугама/новцу износ од РСД                               (опционо), док ће допринос 

Пројекта износити $/РСД                              .

The grant will be implemented within the period of 12 (twelve) months from signing of the Grant Agreement.  
Активности за које се додељују бесповратна средства реализоваће се у периоду од 12 (дванаест) месеци 
од дана потписивања Уговора о додели бесповратних средстава.

Thanks to your assistance,                                                                                                       will improve its

                                                                                                       capacities, which will provide a direct benefit to

                                                                                                      . The following is optional Further, is planning to open

              of new jobs and generate income in the amount of $                          , (if applicable).

Захваљујући додељеним бесповратним средствима подносилац пријаве                                                                                                        

ће отпочети делатност/унaпредити своје                                                                                                      капацитете,

што ће допринети развоју                                                                                                       .  

(У наставку је опционо) Осим тога, подносилац пријаве планира да отвори               радних места и 
оствари приход од РСД                           .

Thank you for considering this application and I look forward to receiving your feedback.
У очекивању одговора унапред захваљујемо на разматрању ове пријаве.

Sincerely/Срдачно,

Name/Име и презиме and/и Stamp/Печат: 

(назив ММСП)

(Organization’s name)

(marketing/management/production/service providing)

(тржишне/управљачке/производне/услужне)

(уписати назив сектора/региона)

(sub-sector/region)(Organization’s name)

(назив ММСП)



1. ПОДАЦИ О ММСП

2. ОПШТИ ПОДАЦИ О ЗАКОНСКОМ ЗАСТУПНИКУ

Назив предузећа
Шифра делатности
Опис делатности
Матични број
ПИБ
Датум регистрације

Облик организовања
(означити)

1. ПРИВРЕДНО ДРУШТВО
а) ДОО     б) ОД     в) КД     г) АД

2. ПРЕДУЗЕТНИЧКА РАДЊА

Седиште
Место
Општина

Адреса за слање поште 
(навести и поштански број)
Место обављања делатности 
ако се разликује од места 
регистрације)
Телефон
Електронска пошта
Интернет страна
Контакт особа

Име и презиме
ЈМБГ
Пол
Број личне карте
Издата од МУП-а
Место становања
ПТТ број
Општина становања
Улица и број
Контакт телефон
Мобилни телефон
Електронска пошта
Степен образовања
Факултет/средња школа
Занимање



Нефинансијска помоћ

1. Молимо вас да оценом од 1-10 оцените у којој мери су укупно реализоване обуке помогле у 
управљању вашим бизнисом.

2. Молимо вас да по редоследу рангирате три најзначајније обуке.

Финансијска помоћ

Молимо вас да наведете податак о до сада набављене опреме од стране ПСД пројекта.

Финансисјки аспекти

Молимо вас да наведете податак о укупно реализованим приходима у периоду 01. јануар – 30. 
септембар 2016.

Молим вас да израчунате показатељ односа укупно реализованих прихода у периоду 01. јануар – 
30. септембар 2016. и вредности набављене опреме.

Молим вас да израчунате показатељ односа остварене нето добити у периоду 01. јануар – 30. 
септембар 2016. и вредности набављене опреме.

Да ли имате урађен финансијски план за 2016.?

Уколико Да - у којем проценту се ваши остварени пословни приходи поклапају са планираним од 
10 до 100%?

Инвестиони капацитет

Да ли сте у периоду 01. јануар – 30. септембар 2016 поред набављене опреме остварили још неку 
набавку основних средстава?

Уколико ДА - молим вас да наведете назив и  вредност набављене опреме



Маркетинг и промотивне активности

Да ли сте у периоду 01. јануар – 30. септембар 2016 имали трошкове по основу маркетинга или 
промотивних активности? (Уколико Да - наведите које)

Кадровски потенцијал

Да ли сте периоду 01. јануар – 30. септембар 2016 имали повећање броја запослених?

Уколико Да - наведите тачан број новозапослених. 

Да ли је периоду 01. јануар – 30. септембар 2016 дошло до смањења броја запослених?

Уколико Да - наведите тачан број за колико је смањен број запослених.

Односи са купцима 

Молимо вас да наведете тачан број купаца са којима сте остварили продају у  периоду 01. јануар – 
30. септембар 2016.

Молимо вас да наведете просечну величину продаје по купцу (укупни приходи/број купаца)коју 
сте остварили у  периоду 01. јануар – 30. септембар 2016.

Молимо вас да наведете проценат учешћа у приходима за три највећа купца.

Очекивања и процена од будућих улагања

Молимо вас да означите одговор који најбоље описује вашу процену пословне ситуације након 
нових улагања у набавку опреме:
А) Набавком нове опреме унапредићемо  постојећи производни асортиман           ДА       НЕ
Б) Набавком нове опреме увешћемо нове производе у наш производни асортиман        ДА       НЕ
Ц) Набавком нове опреме повећаће се број купаца         ДА       НЕ

Уколико Да, колико:
Д) Набавком нове опреме повећаћемо конкурентност наших производа        ДА       НЕ

Очекивани проценат повећања прихода од продаје услед  набавке нове опреме у наредних 12 месеци

Очекивано повећање броја запослених услед  набавке нове опреме у наредних 12 месеци



Потврђујем да су сви подаци у овој пријави тачни

Датум и место: 

Име и презиме:

Потпис и печат законског заступника

Све информације наведене у пријави су строго поверљиве и неће бити достављане трећим лицима 
без ваше претходне сагласности и неће бити коришћене ни за једну другу сврху осим за потребе
Програма подршке даљем развоју ММСП добитника бесповратних средстава за набавку опреме у 
првој години спровођења Пројекта за развој приватног сектора.
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