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ППРРИИЈЈААВВАА   ЗЗАА   ККООННККУУРРСС   ССАА   ББИИЗЗННИИСС   ППЛЛААННООММ    
ЗЗАА   ДДООДДЕЕЛЛУУ   ССУУББВВЕЕННЦЦИИЈЈЕЕ   ЗЗАА   ССТТААРРТТ   ААПП 

ЗЗАА   22002222 ..   ГГООДДИИННУУ 
**   ППрриијјааввуу   ппооппууннииттии   ииссккљљууччииввоо   ннаа   ррааччууннаарруу   

ОСНОВНИ ПОДАЦИ О ПОДНОСИОЦУ ЗАХТЕВА 

Име и презиме                 

ЈМБГ                                                      

Адреса становања  
( место, улица и број)                

 

Контакт телефон  

E-mail адреса   

Степен образовања, 

Факултет/средња школа 
 

Занимање  

Радно искуство     

(формално и неформално – 

ако има) 

 

Планирана врста 

делатности  
 

Да ли сте користили 

средства НСЗ по основу 

субвенције за 

самозашљавање? 

ДА  НЕ  

Да ли сте користили 

средства државне помоћи? 
ДА  НЕ  

Да ли сте користили 

средства  међународних и 

домаћих донатора? 
ДА  НЕ  

Да ли сте сагласни да се 

Ваш ЈМБГ користи за сврхе 

реализације овог Конкурса? 

ДА  НЕ  

 

 

1. ОПИС ПЛАНИРАНЕ ДЕЛАТНОСТИ И ПРОИЗВОДА / УСЛУГА 

1.1 Опишите делатност 

којом ће се бавити радња/ 

привредно друштво  
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1.2 Опишите производ/ 

услугу коју намеравате да 

пласирате  
(назив, основне 

карактеристике, намена, 

могућност проширења 

асортимана) 

 

1.3 Објасните предности – 

због чега би ваш 

производ/ услуга био 

бољи од других (истих 

или сличних) који постоје 

на тржишту 

 

 

 

 

 

2. АНАЛИЗА КУПАЦА ПРОИЗВОДА / УСЛУГА 

Ко ће бити ваши купци? 

Физичка лица 

(становништво) 

Циљна група: 
 

Привредни 

субјекти 

Навести конкретан назив привредног субјекта: 

1.  

2.  

 

3. АНАЛИЗА КОНКУРЕНЦИЈЕ 

Назив конкурента 
Наведите снаге и слабости 

конкурента 
Наведите своје предности у 

односу на конкурента 

 Снаге:  

Слабости: 

 Снаге:  

Слабости: 

 Снаге:  

Слабости: 
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4. АНАЛИЗА ДОБАВЉАЧА 

Назив добављача 
Наведите материјале/ услуге/ 

сировине које испоручује 
Наведите зашто сте се 

одлучили за добављача 

   

   

   

 

5. ЦЕНЕ, ДИСТРИБУЦИЈА И ПРОМОЦИЈА ПРОИЗВОДА/ УСЛУГА 

5.1 Објасните како ћете 

формирати цену 

производа. Колика ће 

бити цена? Колика је 

цена код конкуренције? 

 

5.2 Објасните како ћете 

дистрибуирати свој 

производ/услугу до 

крајњег купца 

 

5.3 На који начин ћете 

промовисати своје 

производе/услуге? 

 

 

 

6. ПОСЛОВНИ ПРОСТОР 

6.1  Заинтересованост за 

коришћење канцеларијског 

простора у старт ап центру  

                   ДА                                    НЕ     
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7. ОПРЕМА ЗА ОБАВЉАЊЕ ПЛАНИРАНЕ ДЕЛАТНОСТИ 

7.1 Опрема која је већ набављена – уколико је има 

Назив опреме Број ком. (а) Цена по ком. (б) Вредност опреме 

(аxб) 
У 

власништву 
У 

закупу и сл. 
      

      

      

      

      

      

УКУПНО      

 

7.2 Опрема која треба да буде набављена 

Назив опреме Потребан 

број ком. (а) Цена по ком. (б) Вредност опреме 

(аxб) 
Биће  

купљена 

Биће 

изнајмљена и 

сл. 
      

      

      

      

      

      

УКУПНО      

 

8. ФИНАНСИЈЕ И ФИНАНСИЈСКИ ПОКАЗАТЕЉИ 

8.1 Укупан износ инвестиције 

Назив улагања Износ (РСД) % учешћа 

Опрема    

Промоција   

Набавка резервних делова   

Набавка сировина и материјала   

Набавка софтвера   

Набавка нематеријалне имовине    

УКУПНО  100% 
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8.2 Потребна средства за инвестицију – извор финансирања 

Извор финансирања Износ (РСД) % учешћа 

Сопствена средства   

Кредити (навести банку)   

Остало (навести)   

Субвенција Иновациони бизнис 

центар Златибор 
  

   

УКУПНО  100% 

 

8.3 Пројекција укупних годишњих прихода од продаје 

Ред. 

бр. Назив производа/ услуга 
Јединица 

мере 
Цена по 

јединици (а) 
Годишња 

количина (б) 
Укупан приход 

(а x б) 

1.      

2.      

3.      

4.      

5.      

УКУПНО    

 

8.4 Пројекција укупних годишњих расхода  

Ред. 

бр. Назив расхода 
Јединица 

мере 
Цена по 

јединици (а) 
Годишња 

количина (б) 
Укупан расход 

(а x б) 

1. 
Материјални 

трошкови 

Гориво     

Репроматеријал     

Телефон     

     

     

2. 
Нематеријални 

трошкови 

Промоција     

Репрезентација     

3. Амортизација     

4. Бруто плате     

5. Камате     

УКУПНО    
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8.5 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             укупан  годишњи приход  
економичности  =    ---------------------------------------    
                                         укупан годишњи расход 

 

Време враћања      Предрачунска вредност инвестиције  
    улагања          = ---------------------------------------------------                        

(у годинама)                             Нето добит 
 

 

 

ДДООДДААТТННЕЕ  ИИННФФООРРММААЦЦИИЈЈЕЕ:: 

  

 

 

 

 

9. ПРИЛОЗИ 

Уз комплетно попуњен захтев са бизнис планом потребно је приложити следеће: 

 Изјава да нису коришћена средства по другом основу код државних и локалних 

институција и других донаторских организација – на крају овог документа. 

 Koпија личне карте или очитана лична карта, 

 потврда о неосуђиваности за кривична дела против привреде и кривична дела против имовине 

(издаје Министарство унутрашњих послова); 

 писмо препоруке или писмо о намерама (уколико постоји). 

 профактура/уговор/понуда са спецификацијом основних средстава, производа, софтвера или 

услуга за која се подноси пријава. 

 Извод са Завода за запошљавање о статусу кандидата 

 

 

10. НАПОМЕНЕ 

 

- Обавезно попунити сва поља у захтеву са бизнис планом и доставити сву тражену 

документацију. 
- Пријаве на Конкурс са потребном документацијом доставити електронском поштом на 

адресу radivoje.misovic@ibczlatibor.rs, или лично на адресу: Инованциони бизнис центар 

Златибор д.о.о. Миладина Пећинара 2, 31 315 Златибор, са назнаком – предмет “Пријава за 

старт ап конкурс”. 
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11. ИЗЈАВА ПОДНОСИОЦА ЗАХТЕВА 

На основу правилника конкурса који је расписао „Иновациони бизнис центар Златибор“  

под пуном кривичном и материјалном одговорношћу дајем: 

 

И З Ј А В У 

 

Да ја _______________________________________________________ као подносиоц пријаве 

на Јавни конкурс за доделу бесповратних средстава намењених за реализацију Програма 

подршке раду почетницима  стартап предузећа за 2022. годину за исту намену нисам 

користио/ла:   

 

1. У текућој фискалној 2022. години и у претходне две фискалне године ( 2021. и 2020. 

године) нисам примио нити конкурисао за друга средства и подстицаје код националних и 

међународних фондова за намене које су директно или индиректно повезане са овим 

конкурсом. 

 

2. Нисам до сада користио подстицајна средства од националне службе за 

запошљавање. 

 

 

3. Нисам у тешкоћама.  

 

4.        Овим путем изјављујем под пуном материјалном и кривичном одговорношћу да су 

тачни сви подаци који су у пријави и у бизнис плану наведени, осим оних који се односе 

на пројекције мог будућег пословања. 

 

 

Овлашћено лице   

 

------------------------------- 

(име и презиме) 

 

 

 ------------------------------- 

 (потпис) 

 

-------------------------------                                                                                                                                                                                                    

Место и датум 

 

 

*Давалац државне помоћи је Република Србија, аутономна покрајина и јединица локалне 

самоуправе, преко надлежног органа и свако правно лице које управља и/или располаже 

јавним средствима и додељује државну помоћ у било ком облику  

 

 

 

 

ПОТПИС ПОДНОСИОЦА ЗАХТЕВА 
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