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ПРИЛОГ ОБРАСЦА ПРИЈАВЕ 

(попуњава се електронски) 

.................................................................................................. 

                    Подносилац пријаве (пословно име задруге) 

................................................ 

                                                                 Седиште задруге 

................................................ 

                                                         Место реализације пројекта 

АНАЛИЗА ПРОЈЕКТНИХ АКТИВНОСТИ 

                        

Место и датум: _______________________________  
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1. Финансијска конструкција и очекивани ефекти пројекта 

Редни 

број 

Опис 

 

1.1 Укупна вредност пројекта (са ПДВ-ом)  

1.2  Износ средстава који обезбеђује 

Министарство за бригу о селу 

 

1.3  Износ средстава који улаже задруга из 

сопствених средстава 

 

 

• Сви износи у табели се обавезно наводе у динарској противвредности, са ПДВ-ом 

 

2. Досадашње искуство задруге или чланова задруге у обављању делатности 

задруге  

2.1 Кратак опис делатности задруге (највише 500 карактера) 

 

 

 

2.2 Опис производно/услужног програма који задруга нуди и постојећих техничко-

технолошких услова за рад (навести постојеће производе и/или услуге, опрему и објекте 

које задруга поседује или закупљује-највише 1000 карактера) 

 

 

 

 

2.3. Досадашње искуство чланова задруге из области делатности задруге (да ли су 

задругари носиоци пољопривредног газдинства, производе сировину или готов производ 

који пласирају за познатог купца или учествују на сајмовима) 

 

  

    3.  Очекивани ефекти бесповратних средстава 

         (Заокружити да или не) 

3.1 Проширење асортимана производа и 

услуга 

Да Не 

3.2 Увођење новог производа/услуге Да Не 
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3.3 Унапређење постојећег производног 

асортимана/услуга 

Да Не 

3.4 Повећање броја запослених задругара  Да Не 

3.5 Повећање прихода Да Не 

 

 

4. Подаци о инвестицији и пројекту 

4.1 Опис пословне идеје-пројекта (навести за шта задруга конкурише на Јавном конкурсу, који је 

циљ пројекта са којим задруга конкурише, опис технологије производње, навести производне 

објекте и опрему која је у вези са реализацијом пројекта, описати организацију производње и 

пласмане производа)- максимално до 2000 карактера 

 

 

 

 

 

 

• Туристичке задруге у оквиру тачке 4 наводе и садржину туристичке понуде коју 

планирају да формирају реализацијом пројекта као и да ли се у близини налази 

историјски локалитет или локација од значаја за туризам 

• Занатске задруге чији је циљ увођење серијске производње наводе у оквиру тачке 4 

и који су позитивни ефекти преласка са мануелне производње на серијску 

производњу 

 

 

5. Финансијски план 

5.1 Формирање укупног прихода 

Година 

реализације 

Производ/услуга Јед. 

мере 

Цена по 

јед.мере 

Количина 

у јед.мере 

Укупан износ 

прихода 

I година      

II година      

III година      

IV година      

V година      
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5.2. Структура трошкова 

 

Пословни расходи 

Опис   Период 

I година II година III година IV година V година 

Трошкови материјала (директан 

материјал и електрична енергија 

и гориво-очекивани трошкови на 

годишњем нивоу) 

     

Трошкови радне снаге 

(очекивани годишњи трошкови 

бруто зарада за стално и 

привремено-сезонски 

ангажоване раднике) 

     

Трошкови производних услуга 

(очекивани годишњи трошак за 

услуге транспорта и превоза, 

одржавање објеката и опреме, 

закупнина, реклама итд.) 

     

Нематеријални трошкови 

(очекивани годишњи трошак за 

услуге рачуновође, осигурање, 

таксе и сл.) 

     

Укупно пословни расходи (збир 

трошкова материјала, трошкова 

радне снаге, трошкови 

производних услуга и 

нематеријални трошкови) 

     

Трошкови камате (уколико 

постоје унети збир годишњих 

камата из обрачуна који је 

добијен из банке 

     

Трошкови амортизације 

(трошкови амортизације објеката 

и опреме) 

     

Напомена: 

Амортизација се обрачунава на годишњем нивоу по стопама амортизације за објекте 2,5% а за 

опрему у просеку 15% на годишњем нивоу: 

 

  

(............................................ + .......................................) *2,5% = ...................................... 

 (вредност објеката у власништву 
или закупу задруге који су у вези 
са реализацијом пројекта) 

  (вредност објеката 

који ће се изградити 

 и /или вредност 

радова на адаптацији 

 постојећих објеката) 

 (трошак амортизације 

 објеката) 
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(............................................ + .......................................) *15% = ...................................... 

  (вредност већ постојеће 

 опреме у власништву или 

закупу задруге која је у вези са 

реализацијом пројекта) 

      (вредност опреме 

        која ће се набавити доделом 
бесповратних средстава) 

 (трошак 

амортизације опреме) 

      

 

5.3 Пројекција биланса успеха 

Опис  Период 

I година II година III година IV година V година 

Укупно приходи (унети податке о 

очекиваним приходима по годинама 

из дела 5.1) 

     

Укупно расходи ( збир пословни 

расходи из дела 5.2, трошкови 

камата уколико постоје и трошкови 

амортизације) 

     

Бруто добит (разлика укупни 

приходи-укупни расходи) 

     

Порез (бруто добит x 15%)      

Нето добит (разлика бруто добит-

порез) 

     

 

 

Директор задруге: 

 

_________________________                                                                                                                                                      

Датум и место: 

 

_________________________ 


