
Образац пријаве попуњава се искључиво на рачунару. Пријаве у којима је образац пријаве попуњен 

руком биће одбачене (Правилник: члан 8. став 7. алинеја 3.)  

РЕПУБЛИКА СРБИЈА  

AУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА 

ОПШТИНА ИРИГ 

ПРЕДСЕДНИК 

Број: 01-40-66/2022 

22406 И Р И Г, Војводе Путника бр. 1 

тел. 022/400-600; факс 022/462-035 

 

 

ПРИЈАВА НА ЈАВНИ КОНКУРС 

 

за доделу бесповратних средстава угоститељима са територије општине Ириг који су 

разврстани као микро привредна друштва и предузетници  за субвенционисање  

набавке машина/опреме или за набавку софтвера у 2022. години (у даљем тексту: 

Конкурс) 

Број Конкурса: 01-40-66/2022 

Подносилац 

пријаве 

Назив 

(скраћено пословно име) 
 

Седиште 

(место, општина) 
 

Назив и место 

регистроване пословне 

јединице (огранак, 

издвојено место)  

 

Податке о регистрованој пословној јединици (огранку, издвојеном месту) 

попуњава САМО учесник Јавног конкурса који предметно основно средство 

набавља за потребе обављања делатности у рпј  

Изјава: Подносилац пријаве (одговорно лице, односно особа овлашћена за заступање) под пуном 

моралном, материјалном и кривичном одговорношћу гарантује да су подаци наведени у обрасцу 

пријаве тачни и истовремено се обавезује да ће у случају потребе пружити на увид сва званична 

документа којима се то потврђује 

Одговорно лице /  

особа овлашћена  

за заступање 

Име и презиме  

Функција  

Потпис  

Датум пријаве  

 



 

1. ОСНОВНИ ПОДАЦИ 

Пуно пословно име  

Адреса –  

седиште 

улица и број  

пошт. бр. и место   

(општина – град)  

Матични број (МБ)  

Порески идент. број (ПИБ)  

Претежна 

делатност 

Шифра   

Назив  

Датум оснивања   

Разврставање привредног субјекта 
(микро или предузетник) 

 

Рачун код Управе за трезор 
(ако имате отворен рачун код УТ) 

 

ЈБКЈС (везано за рачун код УТ)  

Телефон позивни бр. и број  

Електронска пошта (@)  

Интернет адреса – www  

Одговорно 

лице 

име и презиме  

функција  

број телефона  

имејл адреса  

Особа за  

контакт 

име и презиме  

функција  

број телефона  

имејл адреса  

 

  



 

ПОДАЦИ О РПЈ (ОГРАНКУ / ИЗДВОЈЕНОМ МЕСТУ ПОСЛОВАЊА) 

Овај део попуњава САМО подносилац пријаве који предметно основно средство (машине/опрема, 

софтвер, нематеријална имовина) набавља за потребе обављања делатности у регистрованом 

огранку или издвојеном месту пословања које се налази у Општини Ириг 

Назив регистроване пословне 

јединице (огранка / издвојеног 

места пословања) 
 

Адреса 

улица и број  

пошт. бр. и место   

(општина - град)  

Делатност 

Шифра  

Назив  

Датум оснивања рпј (огранка / 

издвојеног места пословања) 
 

Телефон позивни бр. и број  

Електронска пошта (@)  

Интернет адреса – www  

Заступник  

огранка /  

издвојеног  

места  

пословања 

име и презиме  

функција  

број телефона  

имејл адреса  

 

  



 

2. ПОСЛОВНИ ПOДАЦИ 

Власништво (у %) 

Домаће (%)  Приватно (%)  

Страно (%)  Остало (%)  

Укупно 100% Укупно 100% 

 

А 

Микро  

привредна  

друштва 

ЗАСТУПЉЕНОСТ ЖЕНА у власничкој 

структури  

je од 50% до 100% 
(заокружити одговарајуће) 

ДА  

НЕ 

Учешће жена у власништву (у %)  

Жена (су)власница ИМА руководећу функцију – 

директорица и одговорно лице / законска 

заступница  
(заокружити одговарајуће) 

ДА  

НЕ 

Б Предузетник 
Жена предузетница  
(заокружити одговарајуће) 

ДА  

НЕ 

 

Број запослених на дан: 

01. април 2022. године 

УКУПНО 
На одређено 

време 

На неодређено 

време 

   

Из евиденције ЦРОСО (Централни регистар обавезног социјалног осигурања) 

 

 

Планирани број новозапослених лица 2022-2023. год. уколико се одобри 

субвенција (уписати планиранирани број) 
 

Образложити утицај субвенције на планирано повећање броја запослених 2022-2023. год.  

 

 

  



 

2 0 20.   г о д и н а 

Вођење пословних књига по систему (знак ) Нето добит(ак) (у дин) 

двојног књиговодства  (из БУ)  

паушални порески обвезник  
(приход из 

КПО) 
 

2 0 2 1.   г о д и н а 

Вођење пословних књига по систему (знак ) За 2021. годину прилаже се  

двојног књиговодства  Бруто биланс или Закључни лист 31.12.2021. 

паушални порески обвезник  КПО 

 

Производни програм / програм пружања услуга (навести до 5 најважнијих производа / услуга) 

 

Награде и признања за постигнут квалитет производа/услуге у периоду 2016-2022. година –  

година, назив и давалац награде (приложити одговарајући доказ – копију документа) 

 

 

  



3. ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ПРИЈАВЕ 

I 
Пријава за доделу бесповратних средстава:  

(обележити одговарајућу врсту основног средства – знак  ) 

 за набавку МАШИНА/ОПРЕМЕ или ‐ укупне вредности до 200.000,00 дин 

 за набавку СОФТВЕРА или ‐ укупне вредности до 200.000,00 дин 

 

II 
Основно средство које је предмет пријаве: 

(обележити одговарајућу опцију – знак ) 

 
ЈЕ купљено, испоручено и исплаћено (кумулативно) у целости у периоду од 

01.01.2022. године до 11.04.2022. године(до завршетка Конкурса) 

 
БИЋЕ купљено, испоручено и исплаћено (кумулативно) у целости у року од 60 

дана од дана доношења Одлуке о додели бесповратних средстава 
 

III Назив основног средства које је предмет пријаве Ком 

1   

2   

3   

4   

5   

6   

7   

 

IV Вредност основног средства и тражени износ: 

 Вредност без ПДВ и без зависних трошкова набавке (у динарима)  

 Ако је на рачуну вредност исказана у другој валути унети 

одговарајући износ 
 

 Тражени износ 

субвенције  

У динарима  

У % - највише до 80% вредности (без 

ПДВ и без зависних трошкова набавке) 
 

Машине/опрема – од најмање 50.000,00 динара до највише 200.000,00 динара за набавку  

Софтвер – од најмање 50.000,00 динара до највише 200.000,00 динара за набавку 

 

 

  



V 
Опис и намена машине(а) / опреме / софтвера  
(назив, врста, карактеристике, произвођач / добављач, година производње, земља порекла и 

др.) 

 

VI 

Планирани циљеви и очекивани резултати увођења нове машине/опреме / софтвера  
(Описати са одговарајућим квалитативним и квантитативним показатељима) 
Утицај субвенције на конкурентност у области пословања, утицај финансијске 

подршке на ефикасност пословања, добробит за друштво / локалну средину, 

одрживост пословања у периоду од три године и утицај субвенције на развој 

привреде ЈЛС Ириг. 

 

 

  



 

Прилози 
Напомена 1: по потреби додати нове редове или избрисати сувишне редове 

 

 

ФИНАНСИЈСКА ДОКУМЕНТА (сачинити преглед свих релевантних финансијских 

докумената који се прилажу уз конкурсну пријаву) 

Р.бр. Датум 
ОПИС (Назив и број документа – нпр. уговор, (пред)рачун, 

отпремница, ЈЦИ, записник о пријему, и сл; Издавалац 

односно уговорне стране; Врста и количина робе; Износ) 

Износ 
(у динарима) 

    

    

    

Уколико се на (пред)рачунима, отпремницама и др. налазе и артикли који нису предмет пријаве, 

ОБАВЕЗНО ОБЕЛЕЖИТИ РЕДОВЕ са изабраним артиклима за субвенционисање трошкова 

набавке;  

 
Напомена: Попуњава се само у случају конкурисања за купљена основна средства  
 

ПЛАЋАЊЕ (сачинити преглед одговарајућих извода рачуна из банке о плаћању за целокупну 

вредност купљеног основног средства – предмета пријаве, односно фактуре ако садржи и друге 

ставке, као и обрачуна за замену валуте уколико се ради о увозу, који се прилажу уз конкурсну 

пријаву – по редоследу настанка) 

Р.бр. Датум 
ОПИС (Извод рачуна из банке – где се виде промене стања 

на рачуну (уплате-исплате); Обрачун банке о замени валуте 

број (за куповину девизних средстава)) 

Износ 
(у динарима) 

    

    

    

Када на изводима рачуна из банке има више ставки, ОБАВЕЗНО ОЗНАЧИТИ РЕДОВЕ са 

одговарајућим трансакцијама (са адекватним позивом на број задужења). 

 

 

НАГРАДЕ И ПРИЗНАЊА ЗА ПОСТИГНУТ КВАЛИТЕТ ПРОИЗВОДА/УСЛУГА 

(2018-2021. год)  
(сачинити преглед уверења, диплома, плакета и сл – по редоследу добијања) 

Р.бр. Година ОПИС (Назив и давалац награде или признања) 

   

   

 

  



Л И С Т А   Д О К У М Е Н А Т А 

Р. 

бр. 
Н А З И В ДА/НЕ 

1 Попуњен и потписан образац пријаве на Јавни конкурс  

2 Извод о регистрацији (регистрованим подацима) привредног субјекта из 

АПР, не старији од 30. јануара 2022. године (оригинал или фотокопија 

оверена код надлежног органа за оверу);  

 

3 Уверења не старија од 30. јануара 2022. године (оригинали или оверене фотокопије 

или издата у електронском облику са дигиталним потписом): 

3-1 Пореске управе (ПУ) да је измирио доспеле обавезе јавних прихода   

3-2 
надлежне локалне Пореске управе / администрације (ПА) да је 

измирио обавезе по основу изворних локалних јавних прихода; 
 

4 Уверењe Централног регистра обавезног социјалног осигурања (ЦРОСО) о 

броју запослених лица из кога се недвосмислено види број запослених на 

неодређено време – на дан 01. марта 2022. године; 

 

5  Паушални порески обвезници: 

- копије обрасца КПО за 2019, 2020. и 2021. годину;   

- потврде од свих пословних банака о промету на рачуну у 2019, 2020. 

и 2021. години и 
 

- копије Решења на порез од прихода од самосталне делатности за 

2019, 2020. и 2021. годину; 
 

6 (а) Документација према врсти основног средства које ЈЕ КУПЉЕНО: 

- Машине/опрема: рачун или рачун-отпремница или уговор-

отпремница за купљену машину/опрему (оригинал или фотокопија 

оверена код надлежног органа за оверу) и копије извода рачуна из 

банке о плаћању истог (не старијe од 01. јануара 2022. године, до 11. 

априла 2022. године); 

 

 

- Софтвер: рачун-отпремница или уговор-отпремница за купљени 

софтвер – софтверску лиценцу (оригинал или фотокопија оверена код 

надлежног органа за оверу) и копије извода рачуна из банке о 

плаћању истог (не старијe од 01. јануара 2022. године, до 11. априла 

2022. године); 

 

(б) Документација према врсти основног средства које ЋЕ БИТИ КУПЉЕНО: 

- Машине/опрема: предрачун или понуда или (пред)уговор за набавку 

машина/опреме (оригинал или фотокопија оверена код надлежног 

органа за оверу) (не старије од 25. марта 2022. године, са датумом у 

току трајања Јавног конкурса); 

 

- Софтвер: предрачун или понуда или (пред)уговор за набавку 

софтвера – софтверске лиценце (оригинал или фотокопија оверена 

код надлежног органа за оверу) (не старије од 25. марта 2022. године, 

са датумом у току трајања Јавног конкурса); 

 

7 Изјавe: 

(7-1) о прихватању услова Јавног конкурса;  

(7-2) о сагласности за коришћење датих података;  

(7-3) о статусу (члан 6. став 1. тачка 7 Правилника);  

(7-4) о повезаним лицима;  

(7-5)     да није користио средства по другом основу за исту намену  
 

Изјава о броју запослених ОСИ оверена код надлежног органа за оверу  

Доказ о добијеним наградама и признањима за постигнут квалитет производа / услуга 

остварен у периоду 2016-2022. година (копије докумената) 
 



 

 

ИЗЈАВА О ПРИКУПЉАЊУ ПОДАТАКА којом
 
потврђујем да сам упознат/а са одредбама 

Закона о општем управном поступку („Сл. гласник РС“ бр. 18/2016 и 95/2018), члан 103, по којима је 

орган дужан да по службеној дужности, у складу са законом, врши увид, прибавља и обрађује 

податке о чињеницама о којима се води службена евиденција, а који су неопходни за одлучивање. 

Обележити 

одговарајуће 
(знак ) 

 

ја доле потписани/а, САГЛАСАН/НА САМ да лично прикупљам 

све податке о којима се води службена евиденција, а који су 

неопходни за одлучивање по Јавном конкурсу  

 

Ја доле потписани/а, НИСАМ САГЛАСАН/НА да лично 

прикупљам све податке о којима се води службена евиденција, а 

који су неопходни за одлучивање по Јавном конкурсу  

Напомена: Уколико се не обележи један од понуђених одговора пријава ће се одбацити 

Одговорно лице / 

особа овлашћена 

за заступање 

Име и презиме  

Функција  

Потпис   

 

 


