
У складу са јавним конкурсом за доделу кредитних средстава за подстицање
квалитета туристичке понуде које је расписало Министарство трговине, туризма и
телекомуникација,  подносимо:

ЗАХТЕВ ЗА КОРИШЋЕЊЕ КРЕДИТНИХ СРЕДСТАВА ЗА ПОДСТИЦАЊЕ
КВАЛИТЕТА ТУРИСТИЧКЕ ПОНУДЕ 

  Пун назив подносиоца захтева:

                                                       

  

 Лице овлашћено за заступање:

 Матични број:

 ПИБ:

Место:

Улица и број:

Поштански број:

Општина:

Телефон:

Факс:

Е- mail адреса:

Претежна делатност (шифра):

Власник привредног друштва, 
предузетник, пољопривредно 
газдинство:

Повезана лица (уписује се само податак 
има/нема): 
 Напомена: Уз захтев се прилаже 
попуњена изјава о повезаним лицима, 
ако их има. Изјава се преузима са сајта 
Фонда за развој 
(www.fondzar  azvoj.gov.rs);
Просечан број запослених у току 
последњих 12 месеци:
Планиран број новозапослених радника:



Текући рачуни:

Назив пројекта: 

Намена улагања (кратак опис пројекта):

Потребно време за реализацију пројекта:

Место улагања:

Општина улагања:

Поштански број:

Предрачунска вредност улагања у 
пројекат (изражена у динарима):

 - основна средства:

 - трајна обртна средства:

Средства која се траже од министарства
(изражена у динарима):
Инструмент обезбеђења кредита:    

ИЗЈАВА О ДОДЕЉЕНОЈ ДРЖАВНОЈ ПОМОЋИ
 

Упознат/а сам са чињеницом да, уколико се одобре, кредитна средства се додељују
у виду државне помоћи мале вредности (de minimis), и с тим у вези, под пуном
кривичном  и  материјалном  одговорношћу,  изјављујем  да  је
______________________________________________________(корисник  кредита),
додељена државна помоћ мале вредности (de minimis)  у последње две године и
то:
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
___ (навести годину, даваоца државне помоћи и износ додељене државне помоћи) *

*У  случају  доделе  државне  помоћи  од  стране  више  давалаца,  неопходно  је
набројати све даваоце државне помоћи



И З ЈА В А

Овим изјављујем да под пуном кривичном и материјалном одговорношћу
гарантујем  за  тачност  свих  напред  наведених  података  у  обрасцу  захтева  за
коришћење  кредитних  средстава  за  подстицање  квалитета  туристичке  понуде  и
изјави о додељеној државној помоћи. Потписивањем овe  изјаве тврдим да су сви
наведени подаци тачни  и потпуни.

Место и датум                                                                           Подносилац захтева

                                                                                                 _______________________
                                                                                                 ( Потпис овлашћеног лица)


