Република Србија

МИНИСТАРСТВО ПРИВРЕДЕ

ССУ 2022 - ПАКЕТ УСЛУГА ЗА МЛАДЕ И ЖЕНЕ ПРЕДУЗЕТНИЦЕ
- Образац 1 -

БРОЈ ПРИЈАВЕ (заведено у РАС)

Назив привредног субјекта или име и
презиме физичког лица које подноси
пријаву:
Назив надлежне АРРА:
Датум пријаве:

Категорија Подносиоца пријаве:

Млади потенцијални предузетник/предузетница1
Млади предузетник/предузетница2
Жена предузетница3

1. Основне информације о подносиоцу пријаве из категорије „млади потенцијални предузетник/
предузетница“:
Име и презиме:
Датум и година рођења подносиоца пријаве:
Општина пребивалишта:
Адреса

Улица:
Место:
Поштански број:

Телефон:
E-mail:

2. Основне информације о подносиоцу пријаве из категорије „млади предузетник/предузетница“:
Пун назив привредног субјекта:
Облик организовања:

ДОО

АД

ОД

командитно

Матични број:
ПИБ:
Шифра делатности:
Датум регистрације:
1
2
3

Подносилац пријаве из категорије „Млади потенцијални предузетник/предузетница“ попуњава питање број 1.
Подносилац пријаве из категорије „Млади предузетник/предузетница“ попуњава питање број 2.
Подносилац пријаве из категорије „Жена предузетница“попуњава питање број 3.

предузетник

ОБРАЗАЦ 1
Адреса

Улица:
Место:
Поштански број:

Телефон:
E-mail:
Оснивач Привредног субјекта:
Датум рођења власника:
Удео у власништву:

мање од 51%

У привредном субјекту који има више власника,
навести име и презиме, удео и године старости
свих физичких лица регистрованих као
власници/сувласници, као и име и презиме свих
законских заступника

Име и презиме

51%
Пол

више од 51%

Датум
Удео у
рођења
власништву
власника/
у %)
сувласника

Законски
заступник

М

да

Ж

не

М

да

Ж

не

М

да

Ж

не

М

да

Ж

не

М

да

Ж

не

М

да

Ж

не

Телефон:
E-mail:
Web страна:
Тип пореске обавезе:

Паушалац

ПДВ обвезник

3. Основне информације о подносиоцу пријаве из категорије „жене предузетнице“:
Пун назив привредног субјекта:
Облик организовања:

ДОО

Матични број:
ПИБ:
Шифра делатности:
Датум регистрације:
Адреса

Улица:
Место:
Поштански број:

Телефон:
E-mail:

АД

ОД

командитно

предузетник

ОБРАЗАЦ 1
Оснивач Привредног субјекта:
Датум рођења власника:
Удео у власништву:
У привредном субјекту који има више власника,
навести име и презиме, удео и године старости
свих физичких лица регистрованих као
власници/сувласници, као и име и презиме свих
законских заступника

мање од 51%
Име и презиме

51%
Пол

више од 51%

Датум
Удео у
рођења
власништву
власника/
у %)
сувласника

Законски
заступник

М

да

Ж

не

М

да

Ж

не

М

да

Ж

не

М

да

Ж

не

М

да

Ж

не

М

да

Ж

не

Телефон:
E-mail:
Web страна:
Тип пореске обавезе:

Паушалац

ПДВ обвезник

4. Да ли планирате да се пријавите за Програм подстицања развоја предузетништва кроз финансијску
подршку за жене предузетнице и младе у 2022. години који реализује Министарство привреде и
Фонд за развој
Да
Не

5. Коришћена подстицајна средства националних/локалних институција и донатора (попуњавају
подносиоци пријаве из категорија: млади предузетник/предузетница и жене предузетнице)
Назив програма

Износ

Намена

ОБРАЗАЦ 1

6. Профил подносиоца пријаве (попуњавају подносиоци пријаве из категорија: млади предузетник/
предузетница и жене предузетнице)
2020. година

2010. година

2022. година*

Просечан број запослених
(податак из Статистичког извештаја, AOП 9005)
Укупан приход (у 000 дин.) – податак из
Биланса успеха АОП (1001 + 1032+1052)
Пословни приход (у 000 дин) – податак из
Биланса успеха (АОП 1001)
Укупан расход (у 000 дин.) – податак из
Биланса успеха АОП (1018+1040+1053)
Нето добит (у 000 дин.) – податак из
Биланса успеха (АОП 1064)
Камата (у 000 дин.) – податак из
Биланса успеха (АОП 1046)
Укупан извоз (у 000 дин.) - податак из Биланса
успеха АОП (1004+1006+1008+1011+1013+1015)
* 2022 (уписати вашу пројекцију раста)

7. Опис пословне идеје, тј. опис подносица пријаве на који начин ће му понуђени пакет услуга
помоћи у остваривању пословне идеје?

ОБРАЗАЦ 1
8. Да ли се подносилац пријаве може сврстати у осетљиву циљну групу:
Да ли припадате осетљивој циљној групи ( У осетљиву циљну групу спадају подносиоци пријаве - млади
и жене предузетнице, који спадају у категорију: Рома, самохраних родитеља, особа са инвалидитетом,
становништва/особа из руралних подручја, незапослених дуже од 5 година)?
Да
Не
Уколико је одговор да, навести којој од поменутих категорија подносилац пријаве припада:

9. Да ли је подносилац пријаве доставио идеју о иновативном производу/услузи:
Да ли сматрате да је ваш производ/услуга иновативан и зашто?
Да
Не
Уколико је одговор да, описати на који је начин производ/услуга иновативан:

10. Да ли је подносилац пријаве доставио пријаву која подразумева подухват удруживања више
жена предузетница или младих предузетника:
Да ли Ваша пријава подразумева подухват удруживања више жена предузетница или младих
предузетника?
Да
Не
Уколико је одговор да, навести којој од поменутих категорија подносилац пријаве припада:

ОБРАЗАЦ 1
11. Подносилац пријаве наводи пакет услуга који жели да добије обележавањем ставки у «листи
понуђених услуга» (у оквиру које подносилац пријаве, поред обавезне „Обуке за почетнике у пословању”
и услуге менторинга, заокружује саветодавне услуге и специјализоване обуке које жели да добије)
Саветодавне услуге:
1. Помоћ у припреми документације и изради пословног плана при пријави за програме који се односе
на почетнике, жене и младе код Фонда за развој Републике Србије
2. Помоћ при изради пословног плана за субвенције за самозапошљавање код Националне службе за
запошљавање;
3. Помоћ при изради пословног плана при пријави за остале кредите код Фонда за развој Републике
Србије, и за расположиве кредитне линије Гаранцијског фонда АП Војводине;
4. Подршка у припреми документације и пријаве за програме подршке предузетништву које спроводе
Министарство и Развојна агенција, осим програма који се односе на почетнике, жене и младе код Фонда
за развој Републике Србије;
5. Саветодавне услуге код започињања пословања (подршка при регистрацији и оснивању привредног
субјекта или задруге, помоћ у вези са планирањем пословања – развој пословне идеје или техничка
помоћ у припреми документације и пријаве за доступне националне изворе финансирања из јавног,
приватног и цивилног сектора);
6. Саветодавне услуге за развој пословања (техничка помоћ у припреми документације и пријаве за
доступне националне изворе финансирања из јавног, приватног и цивилног сектора, донаторске
подршке, подршка у пословном повезивању и умрежавању);
7. Саветодавне услуге код пријаве за ЕУ програм Horizon Europe;
8. Техничка помоћ у припреми пројеката приликом пријаве на Јавни позив за набавку опреме и пружање
услуга предузетницима, микро малим и средњим предузећима у оквиру Програма подршке Европске
уније развоју општина – ЕУ ПРО
Обуке:
1. Обука за почетнике у пословању (обавезан модул у трајању од два дана);
2. Припрема пословног плана и пословање са банкама и инвестициона спремност (у трајању од два дана);
3. Финансијско управљање (у трајању од два дана);
4. Извоз – за оне који први пут извозе (у трајању од два дана);
5. Маркетинг и продаја (у трајању од једног дана);
6. Електронско пословање и информационе технологије у пословању (у трајању од једног дана);
7. Преглед стандарда квалитета и заштите животне средине од значаја за пословање (у трајању од два дана);
8. Иновације (у трајању од једног дана);
9. Припрема за Јединствено европско тржиште (у трајању од једног дана);
10. Учешће МСП у jавним набавкама (у трајању од једног дана).

12. Уз пријаву прилажем:
1. Уверење надлежне Пореске управе да је Подносилац пријаве измирио све јавне приходе (порезе и
доприносе), које не сме бити издато пре датума објављивања Jавног позива (не достављају привредни
субјекти регистровани у 2022. години)

ОБРАЗАЦ 1
ИЗЈАВА О ТАЧНОСТИ ИНФОРМАЦИЈА
Изјављујем под пуном материјалном и кривичном одговорношћу:
- да су сви подаци у пријави тачни и да одговарају стварном стању;
- да све приложене копије одговарају оригиналу;
- да прихатам све услове наведене у Јавном позиву.

М.П.

Потпис законског заступника4

Потпис физичког лица5

Све информације наведене у пријави су поверљиве те неће бити достављaне трећим лицима без
писаног одобрења Подносиоца пријаве и неће бити коришћене ни за једну другу сврху.

4
5

Потпис законског заступника подносиоца пријаве из категорија „Млади потенцијални предузетник/предузетница“ и „Жена предузетница“
Потпис подносиоца пријаве из категорије „Млади потенцијални предузетник/предузетница“

