
                                             

                                        

ЗАХТЕВ СА ПОСЛОВНИМ ПЛАНОМ                              Образац 2
за доделу бесповратних средстава  за суфинансирање почетницима у пословању у оквиру

ПРОЈЕКТА ЗА ДОДЕЛУ БЕСПОВРАТНИХ СРЕДСТАВА ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ
МЕРА ПОПУЛАЦИОНЕ ПОЛИТИКЕ ЈЛС У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ У 2020. ГОДИНИ

1. ОСНОВНИ ПОДАЦИ

Име и презиме               

ЈМБГ                                     

Адреса становања 

(улица и број, место)           

Контакт телефон, факс 

E-mail адреса 

Захтев се подноси на 
основу ЈАВНОГ ПОЗИВА 
за:

Незапослена лица

Почетник у пословању

Делатност у којој 
планирате започињање 
бизниса

Производња,
производно
занатство,

здравствене и
интелектуалне

услуге 

Услужно
занатство,

остале
услужне

делатности и
грађевинарство

Трговинске
делатности,

хотели,
ресторани и

остале
угоститељске

услуге

Остало

Правни облик 
организовања

(већ отворен  или 

Предузетник  Привредно друштво  

           



планиран)
Да ли планирате 
удруживање са другим 
незапосленим лицем?*

ДА НЕ 

Да ли сте користили 
средства државне помоћи?

ДА НЕ 

1.1. Подаци о предузетнику  и предузетничкој радњи*

Име и презиме предузетника:

Пребивалиште:

Број личне карте:

Лични број:

Назив радње:

Седиште радње:

Основна делатност (шифра и назив претежне 
делатности):

Матични број радње:
ПИБ број:

Датум оснивања радње:

Број запослених:

*Попуњава предузетник

1.2.  Подаци о привредном друштву**

Пун назив привредног друштва:

Скраћени назив:
Седиште привредног друштва:

Матични број:

Шифра делатности:

1.
Оснивачи: 2.

3.



Директор привредног друштва:

ПИБ број:

Датум оснивања привредног друштва:
Број запослених:

** Попуњава привредно друштво

2. КАТЕГОРИЈА АПЛИКАНТА

Супружник  из породице у којој су оба супружника незапослена

Супружник  из породице у којој је један од супружника незапослен

Самохрани родитељ

Родитељ са 3 или више деце

Родитељ са  1-2 малолетна детета

Супружник  из породице без деце

Родитељ који живи у ванбрачној заједници

3. ОПИС ДЕЛАТНОСТИ И ПРОИЗВОДА / УСЛУГА

1.1 Опишите делатност
којом ће се бавити радња/

привредно друштво

1.2 Опишите производ/
услугу коју намеравате да

пласирате 

(назив, основне
карактеристике, намена,

могућност проширења
асортимана)



4. АНАЛИЗА КУПАЦА ПРОИЗВОДА / УСЛУГА

Ко ће бити ваши купци?

Физичка лица
(становништво)

Циљна група:

Привредни
субјекти

Навести конкретан назив привредног субјекта:

(ако постоји)

1. 

2. 

4.1. Главни конкуренти

Ре д. бр
.

Назив конкурента 
(локација, величина)

Производи/ 
услуге

које се нуде

Предност у односу 
на конкурента

Слабост  у
односу  на
конкурента

1.

2.



3.

5. ПОСЛОВНИ ПРОСТОР

6.1 Адреса на којој се
планира обављање

делатности (улица и
општина) 

6.2 Које су предности/
недостаци локације

Вашег пословног
простора са аспекта

тржишта?

6.3 Пословни простор

Власништво                  ДА         НЕ   

Закуп                              ДА                   НЕ   

Није потребан простор за обављање делатности         

6.4 Да ли је потребна
адаптација пословног

простора?

НЕ   

ДА         Потребан износ: ____________________ динaрa

6. ОПРЕМА ЗА ОБАВЉАЊЕ ДЕЛАТНОСТИ

6.1 Опрема која је већ набављена

Назив опреме
Број ком. 
(а)

Цена по ком.
(б)

Вредност
опреме (аxб)

У
власништву

У

закупу и
сл.



УКУПНО

6.2. Опрема која треба да буде набављена

Назив опреме
Потребан
број ком.

(а)

Цена по ком.
(б)

Вредност
опреме (аxб)

Биће 

купљена

Биће
изнајмљен

а и сл.

УКУПНО

7. ФИНАНСИЈЕ И ФИНАНСИЈСКИ ПОКАЗАТЕЉИ

7.1. Укупан износ инвестиције

Назив улагања Износ (РСД) % учешћа

Опрема (већ набављена+нова) 

Адаптација/ куповина простора

Набавка резервних делова

Набавка сировина и материјала

Набавка нематеријалне имовине



УКУПНО 100%

7.2 Потребна средства за инвестицију – извор финансирања

Извор финансирања Износ (РСД) % учешћа

Сопствена средства

Субвенција по програму

Државна помоћ

Кредити (навести банку)

Остало (навести)

УКУПНО 100%

7.3. Пројекција укупних годишњих прихода од продаје

Ред
. бр.

Назив производа/ услуга
Јединиц
а мере

Цена по
јединици (а)

Годишња
количина (б)

Укупан приход

(а x б)

1.

2.

3.

4.

5.

УКУПНО



7.4. Пројекција укупних годишњих расхода 

Ре
д.

бр.
Назив расхода

Јединиц
а мере

Цена по
јединици

(а)

Годишња
количина (б)

Укупан расход

(а x б)

1.
Материјални

трошкови

Ел. енергија

Вода

Гориво

Репроматерија
л

Закуп

2.
Нематеријални 
трошкови

Промоција

Репрезентациј
а

3. Амортизација

4. Бруто плате

5. Камате

УКУПНО

7.5. Финансијски показатељи из пројекција укупних годишњих прихода и расхода

ЕЛЕМЕНТИ ИЗРАЧУНАВАЊЕ

Бруто добит = укупан приход – укупан расход     

Нето добит = Бруто добит – порез на добит 



  Коефицијент економичности  =   

  укупан  годишњи приход /укупан годишњи 
расход                                

Време враћања      инвестиције 

    Предрачунска вредност улагања /  Нето добит

8.  З А К Љ У Ч А К

Изјава: ( за све )

Потписивањем  овог  пословног  плана  тврдим,  као  овлашћени  заступник,  подносилац
захтева, да су сви наведени подаци тачни и потпуни, и  да у тренутку подношења пријаве
нисам кривично гоњен-а и осуђен-а. Сагласан-на сам да Комисија  није у обавези да враћа
приложену документацију.

Место и датум                                                 (потпис подносиоца захтева)
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