
Образац 

ОБРАЗАЦ ПРИЈАВЕ ЗА ДОДЕЛУ СРЕДСТАВА ПОДСТИЦАЈА РАДИ АУТОМАТИЗАЦИЈЕ
ПОСТОЈЕЋИХ КАПАЦИТЕТА У ОБЛАСТИ ПРЕХРАМБЕНE ИНДУСТРИЈЕ 

I  ИЗЈАВЕ О ПРИХВАТАЊУ УСЛОВА ЗА ДОДЕЛУ СРЕДСТАВА

Подносилац пријаве - Улагач:

..............................................................................................................................................
(Назив и седиште Улагача)

Законски заступник Улагача:

..............................................................................................................................................

Будући корисник средстава – Корисник средстава:

.......................................................................................................................................................
(Назив, седиште и матични број Корисника средстава)

Пријава се подноси за доделу средстава за реализацију инвестиционог пројекта:

.........................................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................
 (Назив и место реализације инвестиционог пројекта)

Овим изјављујемо да прихватамо услове и захтеве дефинисане Уредбом о одређивању критеријума
за доделу подстицаја ради привлачења директних улагања у аутоматизацију постојећих капацитета у
области прехрамбене индустрије („Сл. гласник РС“, број 46/21).

Место и датум: Потпис овлашћеног лица:

Изјављује се да Улагач, односно Корисник средстава: 
- није привредни субјект у тешкоћама у смислу правила о додели државне помоћи,
- нема доспеле, а неизмирене обавезе по основу пореза у Републици Србији,
- није основан од стране Републике Србије, аутономне покрајине или јединице локалне самоуправе,

односно  да  Република  Србија,  аутономне  покрајине  или  јединице  локалне  самоуправе  немају
учешће у  власништву;

као и да:
- предмет инвестиционог пројекта нису улагања у области за које додела средстава по Уредби није

дозвољена; 
- су све информације, прикази и пратећи документи истинити, веродостојни и потпуни; 
- су све копије приложених докумената оверене копије оригиналних докумената;
- против Улагача није покренут претходни стечајни поступак, реорганизација или стечај;
- Улагач и Корисник средстава нису осуђивани за кривично дело извршено против привреде.



 
Место и датум: Потпис овлашћеног лица:

Потврђује се да Улагач и Корисник средстава нису за исте оправдане трошкове улагања примили средства
из  буџета  Републике  Србије,  аутономне  покрајине  или  јединице  локалне  самоуправе,  те  да  Улагач  и
Корисник нису за исте оправдане трошкове улагања примили државну помоћ из других извора.

Место и датум: Потпис овлашћеног лица:

Сагласани  смо  да  надлежни  орган  прибави  по  службеној  дужности  податке  из  службених  евиденција
потребне за вођење поступка за које нисмо доставили документа уз ову Пријаву.

Место и датум: Потпис овлашћеног лица:

Ако су Улагач и Корисник средстава за исте оправдане трошкове примили средства из буџета Републике
Србије,  аутономне покрајине  или јединице  локалне  самоуправе,  односно ако су  Улагач  или  Корисник
примили државну помоћ из других извора, навести податке о додељеним средствима, њиховој намени и
извору средстава и приложити акте о додељеној државној помоћи:
1. ...........................................................................................................................
2. ...........................................................................................................................
3. ...........................................................................................................................

Место и датум: Потпис овлашћеног лица:



II  ИЗЈАВА О ВЕЛИЧИНИ ПРИВРЕДНОГ СУБЈЕКТАУЛАГАЧА

Разврставање  привредног  субјекта  -  Улагача,  врши  се  у  складу  са  чланом  2.  Уредбе,
односно чл. 2а-2г. Уредбе о правилима за доделу државне помоћи ("Службени гласник РС", бр.
13/10,  100/11,  91/12,  37/13,  97/13,  119/14,  23/21  –  др.  уредбе  и  62/21  –  др.  уредбе),  а  у  циљу
утврђивања  максималне  висине  државне  помоћи,  односно  износа  средстава  која  могу  бити
додељена.

Овим се изјављује да је Улагач:
 мали привредни субјект
 средњи привредни субјект
 велики привредни субјект.

(молимо обележите једну од понуђених изјава)

1) Улагач ће назначити да је  мали привредни субјект ако има мање од 50 запослених и
годишњи промет или укупан годишњи биланс стања који не прелази 10 милиона евра, у складу са
прописом којим се уређује државна помоћ; 

2) Улагач ће назначити да је средњи привредни субјект ако има од 50 до 250 запослених и
годишњи промет који не прелази 50 милиона евра или укупан годишњи биланс стања који не
прелази 43 милиона евра у складу са прописом којим се уређује државна помоћ; 

3) Улагач ће назначити да је  велики привредни субјект ако има преко 250 запослених и
годишњи промет преко 50 милиона евра или укупан годишњи биланс стања преко 43 милиона
евра у складу са прописом којим се уређује државна помоћ. Привредни субјект није мали или
средњи привредни субјект ни ако јавнoправни субјект сам или више њих заједнички, непосредно
или посредно, контролишу 25% или више капитала или гласачких права у привредном субјекту.

 Овим се такође изјављује да је Улагач*:
 независан привредни субјект;
 партнерски привредни субјект;
 повезан са другим привредним субјектом.

 (обележити једну или више понуђених изјава)

Подаци  о  повезаним,  односно  партнерским  привредним  субјектима  (назив,  седиште,
матични  број,  основ  повезаности  односно  партнерства)  и  о  проценту  учешћа  у  партнерском
привредном субјекту:
1. ...........................................................................................................................
2. ...........................................................................................................................
3. ...........................................................................................................................

Овим се изјављује да:

 Улагач јесте обвезник вршења ревизије финансијских извештаја;
 Улагач није обвезник ревизије финансијских извештаја;
 Улагач,  односно  дивизија  којој  припада  јесте  обвезник  састављања  консолидованих

финансијских извештаја;
 Улагач,  односно  дивизија  којој  припада  није  обвезник  састављања  консолидованих

финансијских извештаја;
 Улагач није пословао у Републици Србији и нема порески идентификациони број додељен 

у складу са прописима којима се уређује порески поступак и пореска администрација;
 Улагач је пословао у Републици Србији, има порески идентификациони број додељен у 

складу са прописима којима се уређује порески поступак и пореска администрација;
(обележити одговарајуће изјаве) 



*  Ако је Улагач,  у складу са  Уредбом о правилима за доделу државне помоћи, повезани или партнерски
привредни субјект,  у  одељцима III  и  IV овог  обрасца је  неопходно унети  податке  за групацију  која  обухвата  са
Улагачем повезане и партнерске привредне субјекте.

Независан привредни субјект у смислу Уредбе о правилима за доделу државне помоћи је привредни субјект
који није партнерски привредни субјект, нити повезани привредни субјект.

Партнерски привредни субјекти су привредни субјекти који нису повезани привредни субјекти и између којих
постоји следећи однос: један привредни субјект (привредни субјект који је виши у власничком низу), сам или заједно
са једним или више повезаних привредних субјеката,  има 25% или више капитала или гласачких права у другом
привредном субјекту (привредни субјект који је нижи у власничком низу).

Повезани привредни субјекти су привредни субјекти између којих постоји неки од следећих односа:
1) један  привредни  субјект  има  већину  гласачких  права  акционара  или  чланова  у  другом  привредном

субјекту;
2) један привредни субјект има право да именује или разреши већину чланова управе или надзорног одбора

у другом привредном субјекту;
3) један  привредни  субјект  има  доминантан  утицај  у  другом  привредном  субјекту  на  основу  уговора

закљученог са тим другим привредним субјектом или одредбе у статуту тог другог привредног субјекта;
4) један  привредни  субјект,  који  је  акционар  или  члан  у  другом  привредном  субјекту,  самостално

контролише,  на  основу  договора  са  осталим  акционарима  или  члановима  у  том  другом  привредном
субјекту, већину гласачких права акционара или чланова у том другом привредном субјекту.

Повезани привредни субјекти су и они привредни субјекти између којих постоји,  преко једног или више
привредних субјеката, неки од односа из тачака од 1) до 4), као и привредни субјекти између којих постоји, преко
једног физичког лица или групе физичких лица која  послују заједно,  неки  од односа из  тачака  од 1)  до 4),  ако
привредни  субјекти  своју  делатност  или  део  своје  делатности  обављају  на  истом  релевантном  тржишту  или  на
суседним тржиштима . 

Улагач је дужан да приложи изјаву о статусу независног привредног субјекта, односно о својој величини на
основу претходно дефинисаних критеријума. 

Место и датум: Потпис овлашћеног лица:



III ОСНОВНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ О  УЛАГАЧУ   1  

1. Пословно име:

2. Година оснивања:

3.
Регистрована основна 
делатност:

4.
Остале делатности које 
Улагач обавља:

5. Седиште (адреса):

6. Матични број:

7.
Број телефона, број факса
и е-mail адреса:

8. Интернет страница:

9. Законски заступник:

Име и презиме:
Функција:
Телефон:
Мобилни:
E-mail:

10. Контакт особа: 

Име и презиме:
Функција:
Телефон:
Мобилни:
E-mail:

11.

Контакт особа задужена 
за пружање информација 
о току реализације 
инвестиционог пројекта 

Име и презиме:
Функција:
Телефон:

Мобилни:

E-mail:

12.
Пословни приходи у 
години у којој се подноси
пријава (у еврима):

За компанију Улагача:

За групацију, односно 
дивизију (ако је 
компанија део групације, 
односно дивизије):

13.
Пословни приходи у 
претходне две године (у 
еврима): 

За компанију Улагача:
20__ 20__

За групацију, односно 
дивизију (ако је 
компанија део групације, 
односно дивизије):

14. Висина укупног капитала:
За компанију Улагача:

20__ 20__

За групацију, односно 
дивизију (ако је 

1 Подаци у овом поглављу се достављају ако Улагач није истовремено и Корисник средстава.



компанија део групације, 
односно дивизије):



IV ПОДАЦИ О КОРИСНИКУ СРЕДСТАВА

1. Пословно име:

2. Година оснивања:

3.
Регистрована основна 
делатност:

4.
Остале делатности које 
Корисник обавља:

5.

Привредна делатност 
Корисника средстава на 
коју се односи 
инвестициони пројекат:

6. Седиште (адреса):

7. Матични број:

8.
Број телефона, број факса
и е-mail адреса:

9. Интернет страница:

10. Законски заступник:

Име и презиме:
Функција:
Телефон:
Мобилни:
E-mail:

11. Контакт особа:

Име и презиме:
Функција:
Телефон:
Мобилни:
E-mail:

12.

Контакт особа задужена 
за пружање информација 
о току реализације 
инвестиционог пројекта 

Име и презиме:
Функција:
Телефон:

Мобилни:

E-mail:

13.

Пословни приходи у 
години у којој се подноси
пријава                    (у 
еврима):

За Корисника:

За групацију, односно 
дивизију (ако је 
Корисник део групације,
односно дивизије):

14.
Пословни приходи у 
претходне две године (у 
еврима):

За Корисника:

20__ 20__

За групацију, односно 
дивизију (ако је 
Корисник део групације,
односно дивизије):

15. Висина укупног капитала: За Корисника: 20__ 20__



За групацију, односно 
дивизију (ако је 
Корисник део групације,
односно дивизије):

16.
Укупан број запослених у 
тренутку подношења 
пријаве:

За Корисника:

За групацију, односно 
дивизију (ако је 
Корисник део групације,
односно дивизије):



V ПОДАЦИ О ИНВЕСТИЦИОНОМ ПРОЈЕКТУ

Приказ укупне вредности улагања у материјална и нематеријална средства која ће настати након
подношења Пријаве

Вредност основних 
средстава 

(у еврима)

Основно средство:

Улагање по годинама трајања
пројекта:

Укупно

20___ 20___ 20___

Опрема за производњу
(набавка постројења, машина и 
опреме):

Патенти / лиценце (know how):

Укупна вредност улагања у 
материјална и нематеријална 
средства (у еврима):

На  основу  предложеног  инвестиционог  пројекта  Корисник  средстава  ће  се  у  Уговору
обавезати на улагање у материјална и нематеријална средства у износу од ______ евра. 

Ако  je  Улагач велики привредни субјект (у складу са информацијама датим у одељку II), ради
утврђивања  делотворног подстицајног ефекта подстицаја неопходно је описати на који начин подстицаји
утичу на:

1) знатно повећање величине пројекта, или
2) знатно повећање укупног износа средстава које корисник улаже у пројекат, или
3) знатно повећање брзине реализације пројекта, или
4) реализацију пројекта, који без доделе државне помоћи не би могао да буде остварен. 

VI

САДРЖАЈ ИНВЕСТИЦИОНОГ ПРОЈЕКТА (Business Plan)

1. ОПИС ПРОЈЕКТА И СВРХА ИНВЕСТИРАЊА

Дати опис пројекта и начина његове реализације,  циљеве и производе који ће бити резултат
реализације пројекта, оквирни динамички план пројекта, навести разлоге за аутоматизацију и
дати SWOT анализу пројекта.  



2. АНАЛИЗА РАЗВОЈНИХ МОГУЋНОСТИ И СПОСОБНОСТИ УЛАГАЧА (ДИВИЗИЈЕ)  И
КОРИСНИКА

2.1. Општа информација о Улагачу и референце
Описати  главне  активности  Улагача,  кратак  историјат  и  циљеве.  Дати  кратак  преглед
организационе  структуре  и  власничку  структуру.  Навести  најзначајније  клијенте,  знања  и
предности Улагача.

2.2. Положај на тржишту пласмана и набавке
Навести најзначајније производе и производне групе Улагача. Навести тржишта на која Улагач
пласира  своје  производе  и  удео  на  тим  тржиштима.  Навести  највеће  конкуренте  у  домену
производа. Навести најзначајније производе које Улагач набавља и најзначајније добављаче као и
трендове развоја тржишта у делатности која је предмет улагања.

2.3. Инвестициона активност
Описати досадашње инвестиционе активности Улагача и искуство у спровођењу инвестиционих
пројеката сличних предметном пројекту.

2.4. Техничка и кадровска опремљеност
Дати кратак опис технологија којима Улагач располаже. Дати кратку информацију о људским
ресурсима којима располажу Улагач и Корисник.

3. АНАЛИЗА ТРЖИШТА И ПЛАН ПРОДАЈЕ ПОВЕЗАНИХ СА УЛАГАЊЕМ 

3.1. Aнализа тржишта пласмана
Навести тржишта на која је планиран пласман производа који су предмет улагања. 
Навести величину тих тржишта и планиран удео у њима. Навести клијенте са којима постоје већ
закључени уговори. Навести извор података о тржиштима.

3.2. План продаје производа 

Планирани приходи
(у еврима)

У периоду имплементације
пројекта

У периоду након реализације пројекта

20_ 20_ 20_ 20_ 20_ 20_ 20_ 20_

Укупни приходи:    
Извоз:    

3.3. Анализа тржишта набавке
Навести најзначајније  производе,  полупроизводе и  материјале  који  ће  се  набављати за  потребе
пословања. Навести најзначајније добављаче. Навести планове набавке производа, полупроизвода и
материјала у Србији. 

3.4. План набавке производа и репро-материјала и сарадња са кооперантима
Приказати  план  повећања  коришћења  сировине  домаћег  порекла  и  планирано  повећањe броја
домаћих коопераната.



3.4.1 Преглед сировина домаћег порекла 
Навести врсте и тренутно стање, и приказати у табели планирано повећање количине сировине
домаћег порекла.

У претходном
периоду пословања Планирана

набавка  (у
еврима)

У периоду имплементације
пројекта

У периоду након реализације
пројекта

20_ 20_ 20_ 20_ 20_ 20_ 20_ 20_ 20_ 20_

Набавка 
сировина 
домаћег 
порекла    
Набавка 
сировина из 
увоза:
Укупна 
набавка:    

3.4.2. Сарадња са домаћим кооперантима
Објаснити сарадњу са домаћим кооперантима, навести тренутни број коопераната са којима је 
остварена сарадња и приказати у табели планирано повећање броја домаћих коопераната.

У претходном
периоду пословања

Планирани
 број домаћих
коопераната

  

У периоду имплементације
пројекта

У периоду након
реализације пројекта

20_ 20_ 20_ 20_ 20_ 20_ 20_ 20_ 20_ 20_

Број домаћих 
коопераната 2

4. АСОРТИМАН, ТЕХНОЛОШКИ ПРОЦЕСИ И ИНВЕСТИЦИЈЕ У ОПРЕМУ 

4.1.  Асортиман и  обим производње,  ефекти  улагања и  увођењa нове  технологије  на  производне
капацитете, продуктивност и унапређење степена прераде производа.
Навести  постојеће  производе  и  постојећи  ниво  производњe.  Навести  планиране  производе  и
планирани обим производње.

4.1.1 Објаснити степен прераде производа након увођења нове технологије а у односу на претходни
период. 

4.2. Основе технолошког процеса, употреба напредних знања и технологија, улагања у нематеријална
средства
Описати технолошки процес добијања предметних производа и навести која специфична знања и
вештине  су  потребне  у  њиховој  производњи.  Објаснити  побољшање  ефикасности  производног
процеса  у  целини  као  резултат  улагања  у  аутоматизацију  постојећих  капацитета.  Навести
улагања у патенте, лиценце.

2 Приказати бројчано стање коопераната пре и после процеса аутоматизације по годинама.



4.3. Избор опреме и алата
Навести машине, опрему који ће се користити у производњи и врсту опреме.

4.4. Анализа локације и решење грађевинских објеката 
Навести општину и конкретну локацију у којој ће пројекат бити реализован. Дати опис решења и
техничке скице објекта у коме ће се реализовати инвестициони пројекат.  

5. МЕРЕ ЗАШТИТЕ

Навести  да  ли  постоји  обавеза  израде  процене  утицаја  на  животну  средину.  Уколико  постоји
обавеза израде процене, дати сумарни приказ описа утицаја пројекта на животну средину и мере
заштите или доставити процену уколико је израђена. Такође дати опис опасности и мере заштите
радника на раду.

6. ЕКОНОМСКО-ФИНАНСИЈСКА АНАЛИЗА

6.1. Формирање укупног прихода и обрачун трошкова производње. 
Представити будуће пројекције пословња у односу на претходне две званичне године пословања.
Дати детаљну калкулацију формирања укупног прихода по јединици производа (продате количине по
јединицама и просечне продајне цене по јединицама производа) као и детаљну калкулацију трошкова
(трошкови  сировина  и/или  репроматеријала,  трошкови  амбалаже,  зависни  трошкови  набаке
материјала,  трошкови  плата,  амортизације,  трошкови  енергената,  трошкови  инвестиционог
одржавања,  осигирања,  маркетинга,  платног  промета,  пореза  и  трошкови  осталих  пословних
расхода у периоду имплементације пројекта и у периоду након реализације пројекта). 

6.2. Порези и доприноси и остали јавни приходи

Порези, доприноси и
таксе (у еврима)

У периоду имплементације
пројекта

У периоду након реализације пројекта

20_ 20_ 20_ 20_ 20_ 20_ 20_ 20_

Порез на добит:
   

Порези и доприноси на 
зараде:    

Порез на додату вредност:
   

Царине:

Остали порези и таксе на 
локалном и националном 
нивоу:

Укупно:
   

6.3. Извори финансирања и обавезе према изворима
Дати  информацију  о  изворима  финансирања  као  и  обавезе  према  изворима  у  периоду
имплементације пројекта и у периоду након реализације пројекта.



7. ФИНАНСИЈСКО-ТРЖИШНА ОЦЕНА ПРОЈЕКТА 

7.1. Нето садашња вредност
7.2. Интерна стопа рентабилности
7.3. Време повраћаја инвестиције
7.4. Пројекција биланса стања, успеха и новчаних токова
7.5. Приказати у табели утицај аутоматизације постојећих капацитета на показатеље рентабилности
(профитабилности)  и  ликвидности  по  годинама  и  упоредити  у  односу  на  претходне  две  године
пословања
7.6. Утицај подстицајних средстава на реализацију пројекта, уколико су у питању велика привредна 
друштва 

Приказати  претходне  наведене  показатеље  и  пројектоване  финансијске  извештаје  за  период
имплементације пројекта и период након реализације пројекта.

8. АНАЛИЗА ОСЕТЉИВОСТИ И ОДРЖИВОСТ ПРОЈЕКТА
Доставити детаљну анализу осетљивости пројекта на промену услова пословања. 
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