
 

 
 

- Пријавни образац за физичка лица - пољопривреднике 

  

З А Х Т Ј Е В 
за кориштење подстицаја за самозапошљавање – оснивање комерцијалног 
ППГ  из средстава  Фонда   Пројекта ''Партнерством до нових радних мјеста'' 

 

1. ОСНОВНИ ПОДАЦИ О ПОДНОСИОЦУ ЗАХТЈЕВА 

Име и презиме  

Датум рођења  

Адреса становања   

Општина становања  

Контакт телефон / e-mail адреса  

Занимање/степен стручне спреме  

Датум пријаве на евиденцију 
Завода за запошљавање РС Биро 
Теслић 

 

Радно искуство (трајање и врста)  

Радни стаж (пријављен)  

Да ли сте се до сада бавили 
самосталном дјелатношћу и 
којом? 

 

Да ли сте до сада били корисници 
било каквог вида подстицајних 
средстава, гранта, донације 
усмјерене на ваше радно 
ангажовање? 

 

                   2. САЖЕТАК ПОСЛОВНОГ ПЛАНА 

Назив бизнис плана  

У којој врсти пољопривредне 

производње ће Ваш бизнис 

дјеловати? 

 

Циљ пословног подухвата  

Кратак опис пословне идеје – 

пројекта и број запослених у 

периоду трајања Пројекта 

 

Власништво и структура посједа 

 

 
Ред. бр. 

Пољопривредно земљиште у употреби 
основ по којем се користи површина (hа) 

1. власништво  
2. закуп  
3. уступљено на коришћење без накнаде  

Укупно  
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Основна средства у употреби 

Ред. 
бр. 

Назив Јединица мере Количина 

1
. 

Земљиште 
2.1. Оранице и баште ha  
2.2. Ливаде ha  
2.3. Пашњаци ha  
2.4. Воћњаци ha  
2.5. Виногради ha  
2.6. Шуме ha  
2
. 

Објекти 
2.1.   m2  
2.2.   m2  

2.3.  m2  
2.4.  m2  
2.5.  m2  
2.6.  m2  
3
. 

Механизација 
3.1.  комада  
3.2.  комада  
3.3.  комада  
3.4.  комада  
3.5.  комада  
3.6.  комада  
3.7.  комада  
3.8.  комада  
3.9.  комада  

3.10.  комада  
3.11.  комада  
3.12.  комада  

4
. 

Сточни фонд 
4.1.  комада  
4.2.  комада  
4.3.  комада  
4.4.  комада  
4.5.  комада  
4.6.  комада  
4.7.  комада  
4.8.  комада  

 
 

Укупна инвестициона улагања 
 

Ред. бр. 
 

Опис 
Досадашња 
улагања 

Пла нових 
улагања 

Укупна 
улагања 

Учешће у 
укупним 
улагањима (%) 

 

I 
Основна 
средства 

    

2. механизација     
 

II 
Обртна 
средства
* 

    

Укупно (I+ II)    100,00 
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 Извори финансирања 
 

Ред. 
бр. 

 
Опис 

 

Нова 
улагањ
а 

 

Укупна 
улагањ
а 

Учешће у укупним 
улагањима (%) 

I Сопствени извори    
II Туђи извори    
1. -    

Укупно (I+II)   100,00 
3. МЕНАЏМЕНТ 

Које вјештине и знања недостају 

члановима менаџментског тима и 

на који начин ће их стећи? 

 

Објасните на који начин ћете 

учинити бизнис успјешним. 

Постоји ли потреба за 

запошљавањем стручњака из 

области у којој ће се реализирати 

бизнис како би Ваш бизнис 

учинили успјешним? 

 

4. ПРОИЗВОД/УСЛУГА 

Карактеристике производа / 

услуге (функција, квалитет, 

изглед, величина, итд.) 

 

 

Како ћете произвести своје 

производе / услуге? 

 

Гдје ће бити смјештена Ваша 

производња/гдје ћете пружати 

Ваше услуге?  

 

Које сировине / материјали су Вам 

потребни и како ћете их 

набавити? 

 

5. АНАЛИЗА ТРЖИШТА 

Начин истраживања тржишта 

(описати) 

 

Ко су Ваши купци – циљно 

тржиште (њихова доб, гдје живе, 

колико зарађују, шта желе, 

требају)? 

 

Зашто ће они купити Ваш 

производ / услугу? 
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Колико потенцијалних купаца 

имате? (Како бисте ово 

израчунали, узмите број људи 

који се налазе на подручју у којем 

ћете дјеловати и процијените 

постотак популације који стварно 

може купити Ваш производ / 

услугу.) 

 

Који се трендови могу очекивати 

на том тржишту? 

 

Које су ваше кључне предности у 

односу на конкурентске 

производе или услуге? 

  

6 ЦИЈЕНЕ, ДИСТРИБУЦИЈА И ПРОМОЦИЈА ВАШИХ ПРОИЗВОДА ИЛИ УСЛУГА 

Објасните како ћете формирати 

цијене ваших производа или 

услуга? 

 

На који начин ћете вршити 

дистрибуцију ваших производа 

или пружања услуга? 

 

Да ли планирате промоцију 

(рекламирање) ваших производа 

или услуга? Уколико је одговор 

позитиван наведите начине на 

које ћете то вршити? 

 

 

 

 

7.ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН  

 

ПРОДАЈА  

Наведите све производе и услуге које ћете производити/пружити (годишње) 

Врста 

производа/услуге 
Цијена Количина 

Цијена x 

количина 

    

    

    

    

    

    

    

Укупно продаја    
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ТРОШКОВИ ПРОДАЈЕ 

Наведите директне трошкове продаје за горе наведене производе/услуге 

Назив Трошкови укупно (годишње) 

  

  

  

  
  
  
Плате и доприноси 
Број радника: 1 

1.500,00 

Трошкови укупно  
Укупна маржа (приходи-расходи)  

 

 

Буџет утрошка средстава која се додјељују из Фонда 

Бр. 
 Пројектна активност Јединица  

Број 

јединица  

Јединична 

цијена (КМ) 

Укупно 

(КМ) 

1. Доприноси за лице које 

оснива комерцијално 

газдинство 

Мјесец 12 125,00 1.500,00 

2.      

3.      

 Укупно    3.000,00 

 

 

ДАТУМ:  ПОДНОСИЛАЦ ЗАХТЈЕВА 

МЈЕСТО: Теслић  

 

 

 

ПРИЛОГ: 

 

______________________________ 

- копија личне карте;           

- потврда о евиденцији незапосленог лица на Бироу Теслић 


