


 ШТА ЈЕ БИЗНИС ПЛАН? 

  

Бизнис план представља дпкумент кпјим се дефинище 
Ващ бизнис, пнп щтп желите да радите и садржи нашине 
какп тп ппстићи.  

Садржи све пнп щтп је битнп за Ващ ппсап – структуру 
Ващег ппсла, ппис прпизвпда или услуга, пптенцијалне 
кприснике, пптенцијале развпја и финансије. 

 

 



 ЗАШТО ЈЕ  ВАЖАН БИЗНИС ПЛАН? 

  

Бизнис план садржи мнпгп битнијих питаоа на кпје ви кап 
предузетник мпрате знати пдгпвприти. Једини нашин да се 
супшите са свим мпгућим недаћама у будућнпсти те да на оих 
наушите ппзитивнп пдгпварати је прпцес писаоа ппслпнпг 
плана. Када једнпм зарпните у анализу тржищта и испитате све 
мпгуће фактпре кпји мпгу утицати на развитак ващег прпјекта 
бићете сигурни да сте на правпм путу.  

 



  

Највећа је грещка на тржищте пласирати саму идеју а да нисте 
предхпднп истражили све фактпре кпји би мпгли  на оу утицати. 
Идеја је мпжда и била дпбра, акп је не пбјасните мпгуће је да не 
предвидите све изазпве кпје вам тржищте мпже ппнудити. У 
тпм слушају ће ваща идеја бити пптрпщена, а мпжда је самп 
требала бити усмјерена у другпм смјеру. 

  

Пет разлпга защтп писати Бизнис план: 

  

1. Тестираое ппслпвне идеје 

2. Ппбпљщаое щанси за успјех 

3. Прикупљаое средстава 

4. Ппвећаое ефиксанпсти 

5. Увпђеое нпвих партнера 

 

 

 

 



  

ОСНОВНИ ЕЛЕМЕНТИ БИЗНИС ПЛАНА? 

  

САЖЕТАК 

- Шта је ппслпвна идеја кпју предузетник жели реализпвати? 

- Кплика улагаоа су пптребна да би ппслпвна идеја заживјела? 

- Кпји су пшекивани ефекти? 

                                                                      НАСЛОВНА СТРАНА 

                                                                       - назив тима/прганизације 

                                                                       - адреса 

                                                                       - телефпн 

                                                                       - факс 

                                                                       - e-mail 

                                                                       - кпнтакт пспба 

                                                                       - садржај 

 

 

 

 

 



  

МИСИЈА, ВИЗИЈА И ЦИЉЕВИ 

  

Мисија предузећа треба да дефинище защтп предузеће 
треба да ппстпји. Мисија предузећа представља пснпвни 
пквир ппслпваоа и развпја.  

Приликпм писаоа мисије треба бити креативан и при тпм 
впдити рашуна да буде пдређена:  

- сврхпм ппстпјаоа, 

- стратегијпм дејства, 

- ппкреташким пплугама кпје ппкрећу заппслене, и 

- стандардима ппнащаоа. 

 

 

 



  

 

Визија треба да буде такп састављена да јаснп ппказује куда 
предузеће има намјеру да креће. 

  

Грещке при писаоу и какп их избјећи: 

- не писати дуге истприје п фирми 

- не писати дпсаднп 

- не предугашкп 

- не запбилазити истину 

- не емпципналнп 

- не забправите да укљушите щтп вище заппслених 

  

 

 

 

 



  

Циљеви предузећа пдређују тежое предузећа у ппступцима 
задпвпљеоа мисије предузећа, жељена мпгућа будућа стаоа и 
резултате кпје је пптребнп птварити планираним и 
прганизпваним активнпстима структура предузећа. Циљеви 
представљају примарну планску пдлуку у ппступку развпја 
презузећа. 

 Циљевима су пдређене све друге планске пдлуке и 
ппјединашни планпви и прпграми. Циљеви су најзнашајнији 
ппкреташи укупне активнпсти предузећа и средствп кпнтрпле 
ефикаснпсти рада. 

  

 

 

 



  

Циљеви се, у пднпсу на временску пдредницу, мпгу ппдијелити на: 

- краткпрпшне  кпји се пднпсе на перипд  дп једне гпдине 

- средопрпшне  кпји пбухватају временски интервал пд једне 

   дп пет гпдина 

- дугпрпшне кпје се пднпсе на временски перипд  дужи пд пет гпдина 

 

Циљеви, такпђе мпгу бити пснпвни (ппщти) кап щтп су:  

- квалитет живпта заппслених,  

- ппстанак и развпј предузећа на тржищту и сл.;  

И ппсебни (специфишни) кап щтп су: 

- раст удјела предузећа на тржищту,  

- раст друщтвене пдгпвпрнпсти, пствариваое услпва за изградоу 
имича предузећа итд. 

  

 

 

 



ПРОИЗВОД/УСЛУГА 

 

У пвпм дијелу требате детаљнп пбјаснити Ващ прпизвпд/услугу. 

Важнп је да щтп јасније представите све карактеристике 

прпизвпда/услуге и да наведете инфпрмације кпје се пднпсе на 

функципналнпст, квалитет, изглед, велишину, пакпваое, нашин 

исппруке. 

 



Читалац би из пвпг дијела требап да дпбије пдгпвпре на сљедећа 

питаоа: 

 

- Кпја је намјера прпизвпда/услуге и кпје су оегпве пснпвне 

    карактеристике? 

-  Какп изгледа прпцес израде прпизвпда/услуге и кпје су најважније фазе 
(ппжељнп и графишки представити)? 

-  Кп је пдгпвпран за све укупни или дип прпцеса израде? 

-  Акп је дип прпцеса израде пребашен  на ппдугпвараше, кп су пни? 

-  Защтп су бащ ти ппдугпвараши изабрани? 

-  Кпја је ппрема и технплпгија неппхпдна за прпцес израде? 

-  Кпје су сирпвине пптребне за прпцес израде? 

-  На кпјпј лпкацији ће се пдвијати прпцес израде прпизвпда/услуге и 
ппстпје ли пдређена пгранишеоа изабране лпкације? 

 



     КОНКУРЕНЦИЈА ТРЖИШТА 

  

     Штп се тише кпнкуренције, вјерпватнп није ни пптребнп 
наглащавати да би сви бизнис планпви требали пажљивп  и 
темељитп ппкрити пву теритприју, а ипак неки тп не шине. Тп је 
пшигледан  прппуст.  

      Сваки би бизнис план требап пдгпвприти на сљедећа питаоа п 
кпнкуренцији: 

        - Кп су актуелни кпнкуренти нпвпг предузећа? 

        - Кпје ресурсе пни кпнтрплищу? Шта су оихпве снаге и   

           слабпсти? 

         - Какп ће пни реагпвати на пдлуку нпвпг предузећа да уђе у 

           бизнис? 

         - Какп нпвп предузеће мпже пдгпварати на реакције свпјих  

           кпнкурената? 

         - Кп јпщ мпже бити у стаоу да упши и искпристи исту  

           прилику? 

 



     Праћаоем кпнкуренције утврђујете кпнкурентске преднпсти. 
Имајући у виду жеље купаца, са једне стране, и присуствп и 
јашину кпнкуренције, са друге стране, Ви пдгпварете на 
питаоа: 

     - Шта нащ прпизвпд/услугу/ппслпваое шини јединственим? 

     - Кпји је циљни сегмент/тржищна нища? 

     - Кпликп смп ефикасни? 

     - Пп шему смп разлишити пд кпнкуренције? 

     - Пп шему би купци требали да нас памте и траже? 

     - Да ли купци купују све или самп неке наще прпизвпде? 

     - Кпји дип ппслпваоа је угрпжен кпнкуренцијпм? 

     - Защтп смп угрпжени? 

     - Да ли су нащи купци лпјални? 

 



     Врлп је важнп да будете ппрезни јер какп Ви ппсматрате 
кпнкуренцију и пратите оен рад, такп ће и пни ппсматрати 
Ващ бизнис и тражити оегпве слабпсти кпје ће се 
искпристити за унапређеое свпг ппслпваоа и ппстизаоа 
кпнкурентске преднпси на тржищту. 

  

     Већ сте пписали ващ прпизвпд или услугу. Сада мпрате 
свепбухватнп пписати људе кпји ће тп купити. 

     Дпле наведини фактпри ће Вам ппмпћи да дпђете дп циљне 

     пппулације, пптреба и велишине тржищта. 

 



     АНАЛИЗА ТРЖИШТА 

  

     Заппшните са пписпм пптребе ващег ппсла/бизниса.  

     Да бисте стварнп идентификпвали ваще тржищте, мпрате 
себи ппставити питаое: Кпје су пптребе нащих кприсника? 
Ппкущајте идентификпвати пдређене и уппщтене пптребе. 
Кпји прпизвпди или услуге нису тренутнп на распплагаоу у 
ващпј заједници или регији? Кпји су прпизвпди или услуге 
тренутнп на распплагаоу, али су слабп дизајнирани, или су 
мпжда прескупи, или је тещкп дп оих дпћи и купити их? Да 
ли ппстпје тржищни или наципнални трендпви кпји су 
резултирали прпщиреоем тржищта? 

 



     ОПИШИТЕ СВОЈЕ ЦИЉНО ТРЖИШТЕ 

  

      Накпн щтп сте пписали пптребу тржищта, ппищите и свпје циљнп 
тржищте. Размислите п људима за кпје сматрате да ће купити ващ 
прпизвпд или кпјима пшекујете пружити свпје услуге. Размислите п 
свим фактприма, укљушујући регију, прпфесију, гпдищте и ппл свих 
тих људи. 

      Размислите п циљнпј пппулацији кпја ће највјерпватније купити 
вас прпизвпд. Будите пдређени – неће бити пд велике ппмпћи акп 
самп напищете да су вам бпгати људи циљна пппулација. 

  

 



Мпгуће тржищте сашиоавају: 

- Мущкарци/Жене 

- Дјеца (исппд 12 гпдина) 

- Млади људи (13-18) 

- Стари људи/пензипнери 

- Ппјединци/Кпмпаније/Предузећа 

- Ппјединци са заврщеним факултетпм 

- Лпкалне/регипналне/наципналне/међунарпдне лпкације 

- Људи са здравственим прпблемима или инвалидитетпм 

- Студенти 

- Ппјединци кпји се враћају у Републику Српску накпн времена 
прпведенпг у другпј земљи 

- Заппслене жене 

- Људи заинтереспвани за куваое 

- Власници кућних љубимаца 

- Сппртисти 

- Остали 

 


