ПРЕДГОВОР

Овај приручник је настао као израз потребе пружања елементарних информација
везаних за управљање и вођење фирме, свима онима који су одлучили да крену
путем приватног бизниса. Наравно, он неће послужити само онима који су на
самом почетку свога бизниса већ може бити од користи и предузетницима који
већ, мање или више успјешно, воде своја предузећа. Овај приручник треба да има
инструктивни карактер у смислу да објасни елементарне појмове и правила која се
односе на сами старт бизниса (предности и недостатке властитог бизниса, идеје,
захтјеве и

потребу планирања,

начина прављења бизнис плана),

затим

потенцијалну организацију бизниса, одлуку о локацији бизниса, начине и
могућности финансирања бизниса, порески третман. Посебно подручје коме је
посвећена значајна пажња се односи на начин управљања бизнисом (менаџмент). У
оквиру тога су објашњена основна питања вођења фирме односно услови за добар
''менаџмент'',

комуникацију,

односе

са

јавношћу,

оперативно

управљање

предузећем, управљање производњом, обртним капиталом фирме, управљање
рачуноводством, маркетингом, информационим системом фирме. Дужна пажња је
посвећена и основним аспектима управљања кризом фирме. За предузећа која
имају озбиљније амбиције на плану евентуалног изласка са локалног тржишта,
презентоване су глобалне карактеристике савременог

производа,

заштита

производа и права, иновације, патенти и лиценце те је указано на могућности за
подстицање

бизниса

путем

предузетничких

инкубатора,

франшизинга,

технолошких паркова и других форми. Учињен је и осврт на услове савременог
електронског пословања које је од посебног значаја, како за нови тако и за ''стари''
бизнис који жели одржати достигнуту конкурентску позицију.
Потпуно је јасно да овакав приручник не може пружити све одговоре на бројна
питања и изазове са којима се суочавају приватни предузетници, поготово они који
још увијек немају довољно искуства у предузетништву уз додатно оптерећење које
им долази од врло турбулентних услова тржишта и општих транзиционих процеса
кроз које домаћа економија пролази.
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Приручник би постигао свој циљ уколико би бизнисмени ''почетници'' у старту
спознали елементарна правила приватног бизниса, не би сувише лутали око
тражења основних рјешења и начина постизања својих циљева, те не би правили
грубе, почетничке грешке које би их сувише коштале. Опет треба упозорити
кориснике да су многи значајни аспекти пословања и управљања послом овдје само
назначени у грубим цртама јер треба имати у виду да је савремена економска наука
о бизнису веома напредовала те да за сваки озбиљнији посао, рјешења
(конструкције) и информације морају консултовати шире

изворе информација.

Приручник дакле не даје готов рецепт за вођење бизниса него само објашњава
основна правила и принципе вођења приватне фирме.
Треба на крају посебно похвалити иницијативу Завода за запошљавање Републике
Српске који је био иницијатор пројекта израде оваквог приручника који ће бар на
старту многим предузетницима олакшати посао уласка у своје предузетничке
подухвате.
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I ДИО
ОПШТИ УСЛОВИ

1.ОПШТИ УСЛОВИ ЗА ПРЕДУЗЕТНИЧКЕ АКТИВНОСТИ

1.1.Предузетништво и предузетнички дух.
У савременом добу, добу системске и економско-развојне транзиције, све
веће значење добија предузетничка активност и то како са становишта повећања
производње, тако и са становишта подмирења потреба у потрошним добрима,
развоја услуга,итд. Јачање тржишних односа и новог начина економског мишљења
и резоновања, развој иницијативе и предузетништва, без обзира на облике својине
и привређивања, јесу најбољи знак да се нешто дубоко мијења у економском ткиву
нашег друштва и најбоља потврда да смо на правом тржишном путу који тражи
жртве али и награђује.
Предузетништво представља, уз рад, капитал и природне ресурсе, четврти
фактор производње, фактор који организује и комбинује наведене факторе с циљем
остварења профита. Њега карактерише тражење нових могућности и комбинација
у послу, а не толико сам посао , затим ризик, односно ризиковање да се неће
остварити одређени резултати и уопште да се неће успјети, те стремљење ка
профиту који није ништа друго него награда за преузети ризик.
Историја

предузетништва

датира

од

Средњег

вијека,

а

пуни

процват

предузетништво добија с развојем капитализма у коме се сједињују преференције
за

личним

богаством

и

жеље

за

максимизацијом

профита.

Временом,

предузетништво и предузетничке активности добијају тврди професионални и
цивилизовани карактер. Иначе, сам појам предузетник и предузетништво први је
употребио Ричард Кантилон, енглески економиста с краја 17. и почетка 18. вијека,
и све до данас, предузетником је сматран иницијатор и организатор посла,
иноватор, енергичан пословни човјек који дјелује у условима бар умјереног ризика
и под својом имовинском одговорношћу.
Нећемо погријешити ако кажемо да је предузетништво сложен процес стварања
нечег новог, тј.нове вриједности у производној, комерцијалној, финансијској и
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консултационој сфери, а предузетник-човјек који на то троши све своје снаге и
вријеме, преузима на себе финансијски,имовински,психолошки и социјални ризик
и зато бива награђен новцем, задовољством постигнутим успјехом и угледом у
својој средини.
Као

што

се

види,

најважније

карактеристике

предузетништва

су:

самосталност и независност привредног субјекта, односно предузетника, што у
коначном значи његову слободу у доношењу одлука у границама закона, даље,
економску мотивисаност или заинтересованост, која води до профита, а преко
профита и до користи и за друштво, те на крају, ризик и властиту одговорност
предузетника.
Из горе наведених основних обиљежја предузетништва може се закључити у чему
је силина духа предузетништва и зашто управо тај дух чини срце духа тржишног
економског система уопште. Једне могућности имају системи с духом уравниловке,
или с духом традиције и традиционализма на примјер, а сасвим друге, тј.веће (веће
перформансе)-предузетнички тржишни системи. Узгред напоменимо овдје да је
Зомбарт сматрао да су дух, форма-поредак и супстанција три кључна формативна
елемента сваког економског система.
Савремена држава, законодавно и на друге начине, регулише предузетништво и
предузетничку активност.
То чини, с једне стране, да би створила и одржавала потребну и фер конкуренцију,
штитила фирме једне од других, заштићивала потрошаче од нефер пословне
праксе, а с друге стране да би штитила стратешке интересе друштва и највише
друштвене вриједности од, понекад, разузданих, неконтролисаних и себичних
предузетника.

1.2. Експанзивни раст улоге малих предузећа
Огромно значење за развој тржишног сектора привреде и тржишних односа у
економији земље има стварање малих предузећа или тзв.малог бизниса.
Мала предузећа јесу мала гледано са становишта броја запослених, обима
производње или трговине, економске и финансијске снаге итд. али је њихов
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допринос рјешавању најважнијих

општих привредних и социјалних задатака

изузетно велики.
Тај се допринос прије свега огледа у овим подручјима:
-преструктуирање привреде и сатурирање ( засићавање) робног тржишта, јер мала
предузећа брзо настају и, што је нарочито значајно, брзо реагују на измјене
потрошачке тражње,
-ломљење монополских позиција одређених предузећа и ширење конкуренције,
чему мала предузећа дају допринос зато што су животно способнија, бржих и
бољих реакција и с израженом компаративном предношћу у погледу брзине
поврата уложених средстава,
-повећање извоза земље,
-повећање запослености,
-јачање економских перформанси локалног развоја,
-технолошка модернизација привреде, реализација иновационе стратегије и
еколошке стратегије земље,итд.
Мала предузећа практички могу пословати у свим сферама привредне дјелатности
и на основама различитих облика власништва, под условом да су у законским
оквирима за њих испуњени

потребни економски, социјални, правни и други

услови.

1.3. Мотиви властитог бизниса
Звучи примамљиво-започнете властити бизнис, овладате послом, зарадите стан и
новац, стекнете пријатеље и даље живите као независан човјек. Али, није то све
тако, поготово не тако једноставно и само лијепо. Да ли ћете успјети или не
зависи од Вас самих и од Ваших мотива, колико сте здрави, иницијативни,
талентовани, радини и марљиви...,те од економске ситуације у земљи или регији и
од економске политике државе.
Када је ријеч о личним мотивима који побуђују људе да се баве властитим
бизнисом, онда су то прије свега сљедећи мотиви:
-Незадовољство постојећим послом и радним мјестом, што људе мотивише да сами
покушају рјешити себи егзистенцију и радну средину,
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-Велика зарада , да би се боље и лакше живјело. Људи често само из тог разлога,
који је јасан сам по себи и не треба га овдје шире образлагати, улазе у огромне
жртве, неизвјесности и ризике,
-Независност личности , што је у коначном повезано са слободом одлучивања и
утицаја на сва пословна рјешења. Ту је још и тежња

ка промјенама и већој

динамици живота и бизниса, што неупоредиво више генерише властити бизнис.
Понекад, као мотиви за властити бизнис могу се некритички узети и мотиви да се
тако дистанцирамо од

једне групе људи, да је властити бизнис лакши и

једноставнији него рад у најамничком односу код других власника, да властити
бизнис у принципу брже и сигурно награђује власника и улагача итд., али при том
треба рачунати с тим да таква поједностављења могу бити, и често јесу, опасне
заблуде. Једно је сигурно, ако желите да будете бизнисмен, предузетник прво
добро упознајте и изучите своју личност и друго, научите се да већ у старту
мислите перспективно, тј.на дуг рок, на ефекте које ћете имати

у дужем

временском интервалу. У кратком року понекад и срећа послужи предузетника, али
у перспективи-ствари се могу показати сасвим другачије.

1.4. Које особине треба да красе предузетника
Некад се каже, свакако поједностављено, да предузетника треба да краси-осмјех на
лицу, алудирајући да је осмјех увијек бољи од суза. Да, то је пожељно, али власник
властитог бизниса, односно предузетник мора да испољи и низ других особина, као
што су:
-предузимљивост, са стално "добром формом" и здрављем,
-способност мишљења, критицизма и анализе,
-способност изражавања својих мисли,
-хладнокрвност,
-упорност у обављању посла,
-чврст став и чврстина карактера,
-спремност на рад у свих 24 сата,
-умјеће "прављења новца" на бази знања свог заната. Робни карактер
привређивања, попут Дамокловог мача изнад главе предузетника, стално га
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подсјећа да није довољно,на примјер, знати правити каишеве, него знати правити
новац из умјећа прављења каишева. Уз горе наведено,бизнисмена треба да красе
још нека својства,а нарочито.
-компетентност,
-професионалност,
-одговорност,
-жеља за успјехом,
-сигурност у себе и самопоуздање,
-животна енергија,
-иницијативност,
-лична част,
-емоционална равнотежа и усклађеност личности,
-храброст наспрам ризика и неизвјесности,
-интелектуалност и општа писменост,и сл.

1.5. Предности и недостаци властитог бизниса
Властити бизнис доноси собом читав низ предности, али и обавеза. Свакако,
предности су што Вам он даје осјећај независности и персоналитета, осјећај да сте
нешто постигли својим напорима, да сте домаћин, да сами одређујете колико
ћете радити и зарађивати, колико трошити, а колико издвајати за инвестиције
у будућност посла. Није неважно ни то да од Вас, прије свега, зависи како ће Вас
купац и Ваша клијентела сретати и доживљавати. На другој страни, с друге стране
медаље, ваља имати у виду да је Ваш бизнис повезан с исплатама плата
запосленим,

ануитета

кредиторима,

пореза

држави,

одговарајуће

противвриједности добављачима сировина, материјала, роба,итд. Осим тога, Ви сте
носилац пословних одлука. Од Вас зависе трошкови и профит, радна клима и
мотивациони стимули у колективу. Уз све то, није лако развити професионалне
навике код себе и својих упослених, научити управљати својим бизнисом или знати
одабрати професионални менаџмент, дисциплиновати се наспрам закона, услова и
стандарда посла.
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1.6. Ризици и награде од властитог бизниса
Пракса отварања и управљања властитим бизнисом у свијету показује да
предузетници у том моменту не виде никаве ризике-виде само факторе који воде
успјеху. Но, истина је неумољива-у бизнису вребају ризици, тј.разне опасности
које људи не воле, али често од њих побјећи не могу. Најчешће су то:
-Ризик финансијских проблема, све до финансијског краха, ако се не одмјери
бизнис, не сачине добре процјене, не примјере улагања, не добије одговарајући
ниво профита. Ако дође до проблема ове врсте, бизнисмен и његова породица су
осуђени дуже времена на нижи стандард живљења док фирма не стане на ноге,
-Ризик уништавања каријере-бизниса. Могућа је и опасност тоталног промашаја
(високи трошкови, изневјереност купаца и сл), који не допушта повратак у
"солидно стање" бизниса,
-Ризик психичких растројстава и недаћа,
-Ризик запостављања и рушења породице,итд.

Бизнис носи са собом опасности, које се морају знати предвидјети и осујетити, али
он доноси-награде и радости. Ево оних најпознатијих:
-задовољство послом,
-финансијска награда,
-осјећај успјеха,
-слобода одлучивања и пословног избора,
-признање средине и друштва

2.ОПШТИ УСЛОВИ ЗА УЛАЗАК У БИЗНИС

2.1.Којим послом се бавити
На самом почетку потребно је размислити којим послом би се ви могли бавити и
који је то простор рада који бисте ви могли попунити. При томе треба поћи од
властитих потреба и ићи даље до потреба ужег и ширег окружења. Најбоље је, кад
већ о томе размишљате, да све ставите на папир. Прво саставите списак
дјелатности које долазе у обзир да се њима бавите, друго формирајте списак
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предузећа и других купаца који би чинили тражњу Ваших производа и услуга,
треће, сачините списак својих способности, својих могућности, интереса и жеља.
Провјерите себе: шта ви и колико можете, колики је ваш пословни домет, а колике
су могућности потенцијалних радника и сарадника. У томе је најбоље сачинити
списак ваших слабих и јаких страна, а напосе Вас као руководиоца бизниса. У
генерисањ

потенцијалних

идеја

добро

је

посавјетовати

се

с

локалним

предузетницима, члановима породице, пријатељима и рођацима и, свакако,
бизнисменима који се баве истим или сличним пословима на ширем простору
националног тржишта.

2.2.Предузетничка идеја и први кораци
За бизнис, дакле за настанак предузећа битно је избарати предузетничку идеју из
скупа потенцијалних варијаната. То треба да буде роба или услуга за којом постоји
тражња у Вашем непосредном или ближем окружењу. То би требао да буде први
корак у Вашем формирању као бизнисмена. Други корак треба бити испитивање
законитости тог посла, да ли је тај посао као предузетничко подручје допуштено
законом и како се добија лиценца. Трећи корак би био провођење једноставног
испитивања тржишта. Што можете обавити сами нема потребе да плаћате и
ангажујете било кога. Четврти корак односи се на идентификацију и оцјену снаге
конкуренције.Има ли је, колика је, ко се тиме бави, стање супститута и директне
конкуренције. Пети корак обухватио би израду реалистичне слике продаја и зараде,
а шести-састављање списка и величине трошкова. Наредни корак требао би да
значи израду стратешког, перспективног плана бизниса који је важан између
осталог јер може свједочити банкама и другима о озбиљности пословних намјера и
правцима развоја Вашег предузећа. Даљи корак тиче се избора добрих савјетника
(консултаната), посредника у продаји и начина рекламе.
У избору идеје и прављењу бизнис плана мора се увијек имати у виду-нема
моменталног и сигурног успјеха; бизнис није нити смије бити хазардна игра. И
још једно, у конституисању Вашег бизниса потребно се посавјетовати са искусним
банкаром, адвокатом, економистом, порезником и агентом осигурања.
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2.3.Спајање идеје и капитала
Ово питање практички у једном ширем смислу означава стартовање с бизнисом. У
оквиру њега ваља доћи до одговора на питања колико Вам новца треба за
покретање бизниса, је ли пројект или нови бизнис ефикасан (извршити посљедње
провјере), одговара ли мјесто локације бизниса, да ли се мијења и шта се мијења у
претходној одлуци о дизајну и интеријеру пословних просторија бизниса, како брзо
и по одређеној процедури доћи до лиценце и отварити нови бизнис, итд. Спајање
предузетничке идеје и капитала свој пуни израз налази у Бизнис плану.

2.4. Какве су Ваше шансе за успјех
Ово је питање свих питања. Одговор на њега треба потражити на крају, када
изаберете

предузетничку идеју, кад се упознате с јаким и слабим странама

властитог посла, када изанализирате свој карактер и оцјените да ли сте Ви човјек за
бизнис, када оцјените имате ли сав потребан новац за покретање бизниса, итд.
При томе, треба да знате да се велики број нових предузећа отвара, али и гаси;
ток затварања фирми расте у периоду економске рецесије, а раст броја фирми које
се наново отварају расте у периодима економског просперитета. Генерално
гледано, експанзији бизниса доприноси раст становништва, повећање благостања и
сл., мада сам број фирми не мора говорити о процвату привреде. Млада предузећа
имају већу смртност него она нешто старија. Огроман проценат бизниса страда већ
у својој првој години. Нека истраживања проведена у САД од америчког удружења
малог бизниса показала су да је у првих пет година тек 40% бизниса успјешно и да
је у 90% случајева главни разлог краха бизниса-лоше управљање од стране
власника и менаџмента.
Много је објективних, али и субјективних фактора који утичу на судбину бизниса.
Објективни фактори утичу на бизнис неовисно од воље и жеље власника бизниса:
промјена потрошачких навика и преференција, шокови тражње, појава нових
технологија, итд.
Ипак, бизнис у највећој мјери зависи од Вас самих, тј.будућих власника-колико
волите тај бизнис, колико сте савладали тајне управљања бизнисом, можете ли
задовољити тражњу клијената, да ли можете ојачати властите конкурентне
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способности, у којој мјери ћете моћи изграђивати себе и економски потенцијал
фирме, поштовати законе, итд.

2.5.Најчешћи узроци фијаска бизниса
Истраживања провођена у свијету су указала на низ основних узрока фијаска
бизниса. Дајемо Вам их на знање да бисте изградили потребну предострожност и
одговарајуће мјере у властитом бизнису.

а) Основни узроци краха нових бизниса
1. Лоше планирање бизниса.
2. Лоше планирање бизниса
3. Лоше планирање бизниса
4. Дефицит капитала у првој пословној години
5. Погрешна процјена тражње робе или услуге
6. Испољена неспособност у продаји робе
7. Недостатак менаџерских и управљачких способности
8. Погрешне процјене потреба у капиталу у току раста бизниса
9. Нискоквалитетне прогнозе кретања трошкова

б)Основни узроци краха старих бизниса
1. Недораслост конкурентима
2. Неефикасна контрола трошкова
3. Дефицит капитала
4. Лоше управљање залихама
5. Формирање превише ниских цијена
6. Непослован однос с добављачима и купцима
7. Управљачка неспособност
8. Лоши међуљудски односи
9. Одлазак из фирме кључних кадрова
10. Слабе тржишне прогнозе
11. Неодговарајуће осигурање од ризика
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12. Неконтролисање и губљење контроле над готовином
13. Нетачно књиговодство
14. Прекомјерно кредитирање клијената
15. Неквалитетно управљање дебиторским потраживањима
16. Узимање великих кредита,итд.
Сигурно,овим се не исцрпљује списак могућих разлога пословних неуспјеха, јер је
њих пуно и зависни су од врсте дјелатности, локалитета, специфичности тржишта.
3. Избор правног облика организовања сопственог бизниса
3.1. Како основати сопствено преузеће?

Да би сте почели потребни су вам новац и људи – тим редом, а
да би сте трајали, потребно је обрнуто: људи и новац

Уколико сте прошли главни дио пута ка организацији фирме, изабрали
идеју, производ или услугу, имате капитал и програм, онда је вријеме да донесете
одлуку о избору посла и облику фирме. Према прописима Републике Српске ова
материја је регулисана Законом о предузећима (''Службени гласник'' Републике
Српске, број 24/98)

гдје можете наћи све информације о основним облицима

оредузећа и начинима њиховог оснивања.
Оснивачки акт предузећа је уговор о оснивању.
Једночлано друштво (предузеће које оснива један оснивач) се оснива
одлуком о оснивању. Остала предузећа се оснивају уговором. Уговор мора бити
сачињен у писменој форми и потписан од свих чланова друштва. Оснивачки акт
(односно статут предузећа) као и његове измјене и допуне, сачињени су у писменој
форми са потписом оснивача.
Предузеће се дефинише као правно лице које обавља дјелатност ради
стицања добити, а предузетник је физичко лице које обавља дјелатност ради
стицања добити у своје име и за свој рачун.
Облици предузећа су Привредна друштва и Јавна предузећа.
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Привредно друштво се оснива као друштво лица или друштво капитала
(компанија или корпорација).
Друштво лица се оснива као ортачко друштво или командитно друштво.
Друштво капитала се оснива као акционарско друштво или друштво са
ограниченом одговорношћу.
Предузеће стиче својство правног лица уписом у судски регистар.
Фирма је назив под којим предузеће послује. Фирма још садржи ознаку
дјелатности и сједиште предузећа.

Ако си се упутио према циљу и путем почео застајкивати да камењем
гађаш сваког пса који лаје на тебе, никад нећеш стићи до циља.

3.2. Предузетничке фирме
Предузетничка фирма или индивидуално предузеће је најједноставнија
правна форма предузетног организовања у тржишним привредама. То је таква
форма законског организовања у којој привредну дјелатност обавља само један
власник. То је дакле фирма коју оснива и води појединац или прецизније речено
појединачни предузетник. Он улаже свој капитал у њу и води је као сопствени
бизнис.
За обављање дјелатности предузетник оснива радњу. Под радњом се
подразумијева одговарајући облик пословања ( радионица, канцеларија, биро,
агенција, студио, пансион, апотека, атеље, лабараторија и сл).
Физичко лице које намјерава да оснује радњу подноси пријаву надлежном
општинском органу за послове привреде

у општини гдје ће имати пословно

сједиште. Надлежни општински орган у року од 15 дана од дана подношења
пријаве издаје рјешење којим се констатује да ли су испуњени услови за обављање
предузетничке дјелатности.

3.3. Ортачко друштво
Ортачко друштво као друштво лица оснива се уговором два или више
физичких лица која се обавезују да уз сопствену неограничену одговорност
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(потпуно одговорни свом својом имовином) за обавезе друштва, обављају
одређену дјелатност под заједничком фирмом.
Члан ортачког друштва може у друштво да уложи новац, ствари (опрема,
намјештај, машине, објекти итд), права (право проналазаштва, право кориштења
туђег патента), рад или услуге. Вриједност неновчаног улога чланови друштва
споразумно процјењују и исказују у новцу. Минимална средства потребна за
оснивање друштва нису прописана, али се за регистрацију овог друштва захтијева и
потврда о уплати износа сваког појединачног члана.
У доношењу одлука сваки члан ортачког друштва има један глас, ако
уговором о оснивању друштва није другачије утврђено.
Добит

друштва се расподјељује међу члановима друштва у складу са

уговором о оснивању.
За обавезе ортачког

друштва солидарно одговара сваки члан друштва

својом имовином.

3.4.Акционарско друштво
Акционарско друштво (у даљем тексту АД) је друштво које оснивају правна,
односно физичка лица ради обављања дјелатности, чији је основни капитал утврђен
и подјељен на акције одређене номиналне вриједности. АД се оснива уговором о
оснивању, а ако га оснива један члан одлуком о оснивању.
Оснивачи могу основати АД откупом свих акција приликом оснивања, без
упућивања јавног позива за упис и уплату акција – симултано (истовремено)
оснивање и упућивањем јавног позива трећим лицима за упис и уплату акција –
сукцесивно (постепено) оснивање.
Када је у питању минимални основни капитал он је код истовременог
оснивања не мањи од 10.000 КМ а код постепеног не може бити мањи од 20.000
КМ.
Битна карактеристика АД је раздвајање власништва од управљачке функције
(власници акција не могу управљати друштвом

без обзира на проценат

њиховог учешћа у укупном капиталу друштва) .
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Скупштина АД има хијерархијски највише мјесто у друштву. Скупштину
АД чине акционари са правом гласа, власници уложеног капитала односно њихови
представници. Скупштина доноси правила предузећа, статут, програм рада, план
развоја и утврђује пословну политику.
Као и свака друга правна форма организовања предузећа, тако и акционарско
друштво има своје предности и слабости.
Предности овог друштва чине:
-

могућност прибављања огромног капитала од низа ситних инвеститора;

-

право да се организује бизнис, а да сами партнери не учествују у њему;

-

ограничење одговорности, односно ризика партнера на висини улога;

-

право управљања по основу власништва – улога у друштво;

-

могућност преноса власништва, односно продаје акција.

Слабости акционарског друштва су следеће:
-

високи трошкови оснивања;

-

немогућност учествовања свих власника – имаоца акција у управљању
друштвом;

-

несигурност чланова управе, поготово онда кад не располажу контролним
пакетом акција друштва (више од 51% акција друштва).

3.5. Друштво са ограниченом одговорношћу
Друштво са ограниченом одговорношћу комбинује карактеристике друштва
лица и друштва капитала. Оно се дефинише као друштво које ради обављања
дјелатности оснивају правна или физичка лица која не одговарају за обавезе
друштва, а сносе ризик за пословање друштва до висине свог улога, с тим што
улози чланова друштва чине основни капитал друштва.
Друштво са ограниченом одговорношћу оснива се уговором о оснивању, а
ако га оснива један оснивач – одлуком о оснивању. Након закључења уговора, или
доношења одлуке о оснивању, врши се упис улога чланова друштва, њихова уплата
и уношење у имовину друштва.
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Друштво има своју имовину одвојену од имовине његових чланова којом
обавља своју дјелатност и одговара за преузете обавезе. Одвојеност имовине
друштва од персоналне имовине чланова друштва и због тога нема одговорности
чланова за обавезе друштва па то чини да повјериоци друштва нису истовремено и
повјериоци чланова друштва и обрнуто.
Новчани оснивачки дио основног капитала ДОО не може бити мањи од
5.000 КМ. Оснивачки улог појединог члана не може бити мањи од 500 КМ.
Органи друштва са ограниченом одговорношћу према Закону о предузећима
РС су: директор, управни и надзорни одбор и скупштина (ако је то предвиђено
уговором о оснивању друштва).
Због својих бројних преимућстава, као што су: многоструке могућности
измјене облика тј. трансформације у други правни облик, флексибилности
руковођења и заступања, могућности ограничавања ризика итд. Ово друштво је
врло популарно и раширено у земљама тржишне привреде, и то прије свега код
малих и средњих предузећа

4. ГДЈЕ ЛОЦИРАТИ БИЗНИС

Стећи много пара тражи храброст, паре сачувати тражи мудрост, а паре добро
утрошити права је вјештина

Као што су производ или услуга и запослени унутар фирме битни за
пословни успјех, тако је и локација веома битан фактор за пословни успјех фирме.
Када се доноси одлука о локацији, положај фирме се мора засновати на
врсти производа или услуга да би се продавали на тржишту гдје постоји тражња за
тим производима тј. на циљном тржишту.

''Како пронаћи праву локацију за фирму?''
Локација није независна варијабла: она зависи од тога како предузетник
координира

друге

маркетиншке

напоре

(комбинација

главних

елемената

маркетинга производа, цијене, промоције и дистрибуције).
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Уколико се деси да при избору имате више локалитета , онда се можете
послужити једном једноставном методом вредновања.
Наредна листа садржи низ фактора. Ти фактори су вредновани по својој
важности при чему се дају вредносни бодови од 1 до 10. при овоме је 10 – веома
важно, 7 – важно, 5 – мање важно и 1 – неважно.
Међустепени нису могући. Онда се боравишни фактори различитих
сједишта вреднују оцјенама. ( на примјер 5 је одлично, 4 добро, 3 осредње, 2 лоше
и 1 јако лоше).
Ово вредновање поенима ће се онда са пријашњим додијељеним бројевима
вриједности помножити. Тако се могу израчунати резултати за свако боравиште.
Боравиште са највећим бројем бодова најбоље одговара захтјевима.

Локалитет А
Утицајни фактори
Близина купаца
Прометни положај
Паркинзи за купце
Обезбјеђење енергије
Стручне снаге
Конкуренција
Трошкови
Обезбјеђење материјалa
Могућности проширења

Важност

Вреднов.

Поени

Локалитет Б
Вреднов.

Поени

Локалитет Ц
Вреднов.

Поени

Збир поена
Ранг мјесто

Избор добре локације за малопродајне објекте зависи од типа бизниса и
циљног тржишта. Да ли ће малопродавци лоцирати свој бизнис у великом граду,
предграђу, неком мањем мјесту; у главној улици или у шопинг центру зависи од
типа бизниса којим се бави предузетник, а то зачи: од потражње производа, роба
или услуга које он нуди на тржишту.
Чак ни велики град не мора неминовно бити добар за бизнис, он може бити
лош за предузетника који није свјестан тржишне динамике и кретања на тржишту.
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Избор одговарајуће локације је важан за производну фабрику исто као и за
робну кућу или продавницу. Произвођач који је вољан да станује било гдје,
морао би размислити о селекцији региона који ће обезбједити максимум
користи за нову производну компанију.
Супротно већини

малих независних малопродаваца,

код услужног

бизниса као што су фотографске радње, фризерски салони, копирнице и сл.
избор гдје лоцирати бизнис би требало везати за шеталишта, велике шопинг
алеје итд. Код оваквог типа бизниса не захтијева се велики простор, а ако се
добро води, може генерисати довољно висок обим продаје који може покрити
високе закупнине

5. КАКО САЧИНИТИ БИЗНИС ПЛАН

Бизнис план је ''путна мапа'' Вашег посла
Вријеме је новац говорило се раније. За предузетника новац и вријеме су
ресурси, и то оскудни ресурси. Сваки предузетник покушава да контролише своје
вријеме. У том и поставља себи питање: како доћи до новца?
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Одговор је: реализујући своју бизнис идеју. Али да би реализовао бизнис
идеју мора набавити новац! Како?
Основно средство за контакт са сваким инвеститором је бизнис план. То је
универзални вид комуникације између предузетника и инвеститора. Урађен
бизнис план није никаква гаранција да ће се новац добити, али уколико не
постоји бизнис план засигурно неће.
Бизнис план представља конкретизацију бизнис идеје, метод како да се
бизнис идеја стави на папир.
Најбитнији корак у цијелокупном прелажењу пута је израда Бизнис плана

као основног оруђа предузетника, којим се дефинисани циљеви пословања
претварају у стварност, провјерава оправданост уласка у конкретан бизнис,
количина и динамика каналисања новца потребна за улагање у нови или
експанзију већ постојећег посла, путоказ и планирања за будућност.
Бизнис план не треба да буде обиман, максимум 30 страница. Треба да
буде урађен естетски, без граматичких грешака, правописних и штампарских. Сам
бизнис план оставља утисак и о предузетнику, и о самом бизнису. Неуредан
бизнис план одмах рефлектује лошег бизнисмена.
Форма и садржај Бизнис плана нису дефинисани законима и проиписима већ
интерним актима банака, фондова, донатора и већих фирми и ако унапријед знате
коме се обратити са својим Бизнис планом, препоручљиво је питати их да ли имају
своју методологију, а ако немају коју признају, јер ћете тако олакшати њихову
оцјену и убрзати процес добијања кредита.

Бизнис план треба да садржи:
I

насловну страну

II

садржај

III

резиме

IV

главни дио

V

прилоге
I. Насловна страна је прво што се види када се бизнис план узме у руке.
Првенствено треба да је естетски сређена и да посједује све потребне
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информације: коме се подноси, када се подноси, ко подноси бизнис план са
свим контакт подацима (телефон, "e – mail", адреса), заштитни знак или
логотип предузећа уколико постоји назив бизнис идеје. На насловној страни
обавезно треба ставити и тзв. Non disclosure statement, тј. клаузулу о
забрани кориштења података из бизнис плана у друге сврхе.
II. Садржај треба да омогући преглед бизнис плана, на првом мјесту да би се
видјело шта садржи бизнис план, а уједно и да олакша инвеститору да
пронађе поједини дио који га интересује.
III. Резиме је ''пресудни'' дио бизнис плана. Пресудни, јер сваки инвеститор
прво чита резиме, и уколико га заинтересује, прелази на анализу бизнис
плана. У том смислу је он веома важан. Резиме мора да садржи све
неопходне информације, али мора да буде кратак, максимум двије странице,
као и довољно јасан. У њему треба да се изложи шта је бизнис идеја, какве
су њене перспективе на тржишту, каква је технологија, менаџерски тим који
треба да је реализује, колико новца је потребно за њену реализацију и
колико профита се очекује. Уз све ово нормално је да се наведе и колико се
новца тражи од инвеститора.
IV. Главни дио се састоји од сљедећих сегмената:
1. Основни подаци
2. Презентација предузећа односно идеје
3. Финансијски подаци

1. Основни подаци
Подаци о предузећу - носиоцу идеје
У овом дијелу презентују се следећи подаци:
-

назив предузећа,

-

име власника и директора,

-

датум оснивања предузећа,

-

жиро-рачун

-

адреса,

-

телефон-фах,

20

-

"e-mail", web-site.

Сврха реализације бизнис идеје
На старту је непходно дати одговор на питање шта заправо желите
постићи реализацијом бизнис идеје, јер на основу тога прецизирате и правац
дјеловања.
Разлози за стартовање сопственог бизниса су различити: жеља за
независношћу, самостално одлучивање, жеља да се бавите одређеном дјелатношћу
или да произведете одређени производ, а могуће да је ријеч и о сплету више
околности, укључујући наравно и жељу за стицањем новца.
Циљеви морају бити тачно одређени, како бисте утврдили путеве њиховог
остваривања и били досљедни у њиховој реализацији.

2. Презентација предузећа - идеје
Прецизно и сажето описује се бизнис план којим предузетник намјерава да
се бави, дјелатност предузећа, његов организациони облик, карактеристике и
досадашња пословна каријера власника и менаџера. Уколико предузеће већ
послује, презентују се и основни билансни показатељи за последње двије године
пословања.
2.1. Анализа окружења
Иако је предузеће економски субјект који самостално послује, правци
његових активности условљени су окружењем, његовим мјестом у грани и
дјелатности.

Веома важно је сагледати факторе макро средине који су ван

могућности и контроле предузећа.
Највећи број предузећа у анализи средине у фокус ставља анализу гране(а) у
којој обавља своју пословну активност. Из тог разлога неопходно је урадити кратку
анализу, односно дати одговоре на следећа питања:
-

Колика је величина и структура гране (могућности уласка и изласка)?

-

Колики је обим продаје у задње три године?

-

Какве су могућности за даљи раст и развој гране?

-

Најзначајнији конкуренти?

21

2.2. Производ (услуга)
Када је у питању производ неоходно је дати следеће податке:
-

Потребно

је

описати

производ,

његове

основне

карактеристике,

специфичности, односно предности у односу на конкуренцију,
-

Преглед постојеће производње уколико постоји (по производима или
групама производа) њихове количине и карактеристике,

-

Неопходно је презентовати нови производни програм за цјелокупан вијек
експлоатације пројекта (вријеме од почетка до краја трајања пројекта).

-

Навести податке о технологији за коју сте се опредјелили, назначити њене
основне карактеристике и предности.
Посебно треба анализирати елементе конкурентности производа и трошкове

побољшања квалитета производа ако је то услов повећања продаје. Огромну
пажњу треба посветити дизајну и паковању производа, јер код неких производа
то може бити пресудно.
2.3. Локација
Избор локације условљен је основном дјелатношћу предузећа, предметом,
близином набавног и продајног тржишта. Лош избор може бити ''гаранција''
неуспјеха. Не постоји ствар као универзално добра или универзално лоша локација.
Избор локације може бити једна од одговарајућих потреба и циљева предузећа.
2.4. Тржиште
Анализа тржишта обухвата анализу продајног и набавног тржишта, као и
анализу конкуренције на тржишту. Овај процес захтијева вријеме, будући да
представља критичан дио бизнис плана, како би се ризик од пропадања реализације
намјераване бизнис идеје минимизирао.

2.4.1. Продајно тржиште
Анализирати тржишта продаје подразумјева сагледавање ефективне тражње
за производима и услугама и кретање понуде истих или сличних производа.
Питања на која треба дати одговор су следећа:
-

Ко су купци производа (услуга)?

-

Које потребе задовољавају производи?
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-

На којем се подручју планира пласирати производ?

-

Колико је процентуално учешће на тржишту?

-

Ко су главни конкуренти?

-

Какав је план пропаганде?

-

На који начин ће се продавати производи – посредством сопствене продајне
мреже или то за Вас ради неко други?
Начин плаћања је питање које се намеће када је у питању продаја.

Размотрити могућност продаје у готовини и (или) на кредит и изабрати ''добитну''
комбинацију.

Приликом

предвиђања

продаје

треба

озбиљно

анализирати

конкуренте. Ко су најближи конкуренти? Ваше учешће на тржишту, а колико је
учешће

ваших

конкурената?

Предности

Вашег

производа

у

односу на

конкуренцију? Ово су само нека од питања на која се мора дати одговор.
2.4.2. Набавно тржиште
У оквиру анализе тржишта набавке, питање које се намеће је да ли постоје
поуздани добављачи. Уколико постоје, потребно их је набројати, упоредити цијене,
квалитет и продајне услове и, наравно, извршити избор. На основу предвиђеног
обима производње неопходно је направити план набавке робе да би се утврдило
колико је залиха непходно за нормалан ток производње.
2.4.3. Конкуренција
Треба бити свјестан постојеће конкуренције, али и оне потенцијалне, тј.
оних који би сутра могли ући на исто тржиште гдје радите. Конкуренција је борба
за потрошача, борба за Ваш извор прихода. Реално је очекивати да нисте једини на
тржишту који нудите тај производ. Случајеви кад сте монополиста су јако ријетки.
Конкуренцију са једне стране треба доживјети као извор информација, као репер за
упоређивање. У сваком моменту треба бити свјестан чињенице да ''пред бољим
производом падају све силе овога свијета'', па тако и да можете изгубити своје
лојалне и вјерне потрошаче.

2.5. Менаџмент и запосленост
Ефикасно пословање предузећа подразумијева добру организацију и вођење.
Представљање организационе структуре подразумијева:
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- биографске податке и референце директора и менаџмент тима предузећа,
- број тренутно запослених радника и њихову квалификациону структуру,
- број радника који би се требао запослити (у стални радни однос или повремено),
- могућности организовања обуке или усавршавања кадрова,
- плате и систем награђивања радника.
Веома је важно благовремено уочити своје слабости и ангажовати
стручњаке из области у којима Вам је потребна помоћ.

2.6. Извори финансирања
Овдје треба дефинисати износ средстава неопходних за реализацију бизнис
идеје.

На основу

утврђене предрачунске вриједности и

нерасположивих

сопствених средстава прилика је да се дефинишу и потенцијални кредитори и
износ срестава која се од њих очекују (уз дефинисање услова под којима се
средства одобравају

- камата рок отплате и слично, уколико су познати ови

подаци).
Овај сегмент бизнис плана највише интересује оцјењивача, односно
потенцијалног кредитора па због тога треба презентирати и план трошења
средстава да би се доказала способност предузећа да врати позајмљена средства.

3. Финансијски подаци
Финансијски подаци су најважнији дио сваког бизнис плана. С обзиром да
финансијска анализа почива на основним финансијским извјештајима – билансу
стања и билансу успјеха, за предузећа која послују, поред почетног биланса стања и
пројектованог биланса успјеха, неопходно је доставити билансе за последење три
године пословања.
У склопу финансијске анализе састављају се почетни биланс стања, плански
биланс успјеха и планирају се токови готовине. Када се све то заврши рачунају се
основни

финансијски

показатељи:

стопа

добити,

рок

повраћаја

и

праг

рентабилности.
Почетни биланс стања даје приказ основних средстава, обртних средстава и
извора финансирања. Он служи као преглед онога што преузеће посједује (имовина
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или средства у активи) и одакле потиче то што се посједује (извори средтава или
извори финансирања у пасиви.
Пројектовани биланс успјеха даје преглед прихода, расхода и добити. Он говори
о будућности пословања датог пословног субјекта. Овдје се уносе основне
категорије расхода и прихода, сходно важећој рачуноводственој класификацији.
Планирање тока готовине се ради са циљем да се види како ће се кретати
финансијско стање у предузећу то јест ликвидност. На основу тока готовине се
утврђује вишак или мањак готовине, на основу чега се доноси одлука да ли да се
узме неки краткорочни кредит, да ли пласирати средства или рецимо извршити
неку инвестицију.
Основни финансијски показатељи говоре о квалитету пословања предузећа.
Стопа добити говори о профитабилности бизниса тј. колику зараду доноси бизнис,
тј. колико сте добити остварили уложеним средствима.
Нето добит је добитак који остаје после плаћања пореза. Овај податак се добије из
биланса успјеха
Рок повраћаја је показатељ који говори за који временски период ће се
повратити укупна сума новца која је уложена у бизнис.
Анализа пословања на прагу рентабилности је контролни инструмент
менаџмента. Праг рентабилности (преломна тачка) показује колики је промет
потребно остварити да би се покрили трошкови пословања и постигао неутралан
финансијски резултат.

4. Прилози:
На самом крају у бизнис плану се стављају прилози. Они треба да допуне бизнис
план и да појасне све оно што није детаљно прецизирано. Да бизнис план не би био
преобиман документ, у прилозима се обично дају фотографије, проспекти, нацрти,
цјеновници, упутства за употребу итд.
Овако заокружен бизнис план треба да послужи као водич кроз пословање, да
омогући контролу Вашег бизниса, тј. да видите да ли се све одвија по плану, треба
ли вршити неке корекције и зашто.
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У даљем дијелу текста приказана је структура бизнис плана која је
објашњена у претходном дијелу. Изложени су главни елементи бизнис плана и
подаци које би требало обухватити.
Дата је дакле једна скраћена методологија која обухвата основне податке о
предузетнику, планове маркетинга и продаје, оперативни план, план кадрова као и
посебан дио гдје су приказани основни финансијски извјештаји који би требало да
буду заступљени у бизнис плану.
На крају су дати и кључни индикатори пословања предузећа, као и
дугорочни план гдје су изложени циљеви као и временски оквир за њихово
остварење.
БИЗНИС ПЛАН
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

САЖЕТАК
ПОСЛОВНО ОКРУЖЕЊЕ
ПЛАН МАРКЕТИНГА И ПРОДАЈЕ
ОПЕРАТИВНИ ПЛАН
ПЛАН КАДРОВА
ФИНАНСИЈСКИ ПОДАЦИ
ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ
КЉУЧНИ ИНДИКАТОРИ
ДУГОРОЧНО ПЛАНИРАЊЕ

САЖЕТАК
Име предузетника (предузећа)
Пословна адреса
Телефон
Врста предузећа
Датум и рјешење регистрације
Мисија

Кућне пословне активности

Производи и услуге

Састав менаџмента и савјетници
Име и презиме

Адреса

Функција

Године искуства

% власништва
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ПОСЛОВНО ОКРУЖЕЊЕ
ТРЕНДОВИ
Главни трендови

Утицај на бизнис и фактори ризика

Планирана "одбрана"

1.
2.
3.
4.
5.

СЕГМЕНТАЦИЈА ТРЖИШТА
Производи и услуге

Купци

У комадима

У KM

1.
2.
3.
4.

ПЛАН МАРКЕТИНГА И ПРОДАЈЕ
ПЛАНИРАНА ДИФЕРЕНЦИЈАЦИЈА ОД КОНКУРЕНЦИЈЕ
Конкуренција и врста
конкуренције

Величина компаније/
тржишно учешће

Конкурентска снага

Планирана
диференцијација

1.
2.
3.
4.
АНАЛИЗА КУПАЦА И ПРОДАЈНА СТРАТЕГИЈА
Производи и услуге

Тип купца

Разлози за куповину

Продајни циљ

Продајна стратегија

1.
2.
3.
4.
РЕКЛАМНА И ПРОДАЈНА ПРОМОЦИЈА
Група купаца

Рекламна стратегија

Промотивна стратегија

Циљ

Буџет

1.
2.
3.
4.

ПРОЈЕКТОВАНА ПРОДАЈА
2004 (тренутно)
Производ/услуга

у ком

у км

2005 (план)
у ком

у км

2006 (план)
у ком

у км

1.
2.
3.
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4.

ОПЕРАТИВНИ ПЛАН
ОСНОВНА СРЕДСТВА
Опис постојеће опреме

Вриједност

Потребна опрема, датум куповине

Вриједност и начин финансирања

1.
2.
3.
4.

ДОБАВЉАЧИ И ИЗВОРИ МАТЕРИЈАЛА

Производ и услуга

Добављач

У комадима

У КМ

Услови

Коментар

1.
2.
3.
4.

УСЛУГЕ
Име и адреса

Природа услуга и сервиса

Значај и утицај на предузеће

1.
2.
3.
4.

ПЛАН КАДРОВА
ПОЛИТИКА ЗАПОШЉАВАЊА И ПРОЦЕДУРЕ

Број часова на раду
Политика годишњих одмора
Оцјењивање и развој запослених
Тренинг и развој запослених
Бенефиције и помоћ запосленим

ЗАПОСЛЕНИ
Радно место

Одговорност

Захтјевана знања

Мјесечна плата

1.
2.
3.
4.
5.
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Остали

ФИНАНСИЈСКИ ПОДАЦИ
ИЗВОД ИЗ БИЛАНСА СТАЊА
Износ

СТАВКА БИЛАНСА СТАЊА
1.

Стална имовина

2.

Обртна имовина

3.

Пословна актива

4.

Ванословна актива

I

УКУПНА АКТИВА

1.

Капитал

2.

Дугорочне обавезе

3.

Краткорочне обавезе

4.

Пословна пасива

5.

Ванпословна пасива

II

УКУПНА ПАСИВА

2002

2003

2004

ИЗВОД ИЗ БИЛАНСА УСПЈЕХА

СТАВКА БИЛАНСА
УСПЈЕХА
I

УКУПНИ ПРИХОДИ

1.

Пословни приходи

2.

Финансијски приходи

3.

Непословни и ванредни приходи

II

Износ
2002

2003

2004

УКУПНИ РАСХОДИ

1.

Пословни расходи

2.

Финансијски расходи

3.

Непословни и ванредни расходи

III

БРУТО ДОБИТ (I – II)

ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ
2004
(тренутно)

2005
(планирано)

2006
(планирано)

Кеш из редовне продаје
+кеш из продаје из претходних године
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+остали кеш (продаја ОС, рефундирање...)
= УКУПАН ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ
Плаћање радника, гориво материјал
Закуп
Трошкови продаје
Комуналије
Остали оперативни трошкови
Тплата кредита
Отплата камата
Услуге и консалтинг
Куповина основних средстава
Остала плаћања
= УКУПАН ОДЛИВ ГОТОВИНЕ
НЕТО КЕШ = ПРИЛИВ-ОДЛИВ
+ почетно стање кеша
= вишак мањак кеша на крају периода
Неопходно финансирање

КЉУЧНИ ИНДИКАТОРИ
2002
(trenutno)

Финансијски индикатори

2003
(planirano)

2004
(planirano)

Нето профит / продаја (%)
Бруто маржа / продаја (%)
Нето профит / инвестиције (% РОИ)
Текући рацио
= краткорочна средства / краткорочне обавезе
Потраживања – просјечан број дана
Обавезе – просјечан број дана
Залихе – просјечан број дана
Дуг према капиталу (рацио)
% повећање продаје / годишње

ДУГОРОЧНО ПЛАНИРАЊЕ
Циљеви компаније

Временски оквири

ДОДАТНА ЗНАЊА И ПОМОЋ НЕОПХОДНА ДА СЕ ПОДРЖИ РАСТ
Додатна менаџмент, производна или маркетиншка знања

Коментар

Финансирање или финансијска асистенција неопходна

Коментар

30

6. СИСТЕМ ОПОРЕЗИВАЊА

6.1.Опште информације
У законском смислу порез је свако плаћање Буџету: Републике Српске,
града, општине и фондова које се мора извршити по пореским законима
За спровођење пореских закона надлежна је Пореска управа. Предузетници,
правна лица и грађани све активности везане за испуњавнје своје пореске обавезе
извршавју у подручним јединицама Пореске управе распоређеним у свакој од
општина Републике Српске.
Основни приступ код испуњавања пореске обавезе у пореском систему
Републике Српске јесте принцип самопријављивања. То значи да грађани,
запослени, предузетници или власници предузећа сами пријављују висину својих
пореских обавеза.. Дужност Управе је да формално исправну пореску пријаву
прихвати као истиниту све док различитим методама контроле не утврди супротно.
У том случају порески обвезник је у обавези да докаже да нетачна пореска пријава
није чињење кривичног дјела избјегавања плаћања пореза. Порески обвезник
одговара за истинитост својих навода, а Пореска управа је провјерава.
6.2.Порез на добит
Порез на добит је директни порез који се убире из добити привредног
субјекта, предузетника или власника предузећа. Добит настаје када се од
укупних прихода одузму укупни расходи пословања. Дакле, порески обвезник на
основу сопствене процјене прихода и расхода пријављује основицу за плаћање
пореза на добит. Ставке прихода и расхода обвезника које је процјенио
предузетник, односно власник предузећа усклађују се и уносе у посебни
формулар који штампа пореска управа - порески биланс. Како се увећавањем
расхода пословања (плате запосленим, трошкови материјала, смањење
вриједности зграда и опреме, трошкови репрезентације и рекламе и сл.) утиче
на смањење добити, а према томе и износ пореске обавезе, Пореска управа је у
пореском билансу тачно утврдила износе и врсте расхода који се порески
признају. Подаци исказани у пореском билансу служе за утврђивање коначне
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пореске обавезе за претходну годину, а на основу истог се подноси пореска
пријава за утврђивање и плаћање мјесечних аконтација за текућу годину.
Стопа пореза на добит је 10 %, што значи да је порески обвезник дужан да
10% износа своје добити уплати у Буџет Републике Српске. Према критеријуму
стопе пореза на добит РС је у односу на уже окружење и најконкурентнија за
стране инвестиције.
Пореска олакшица представља уступак који држава чини у погледу
пореског обвезника, пореске основице, пореских стопа или износа пореског
прихода. Република Српска, у односу на земље из окружења и развијене тржишне
економије, има уску листу пореских повластица и исте се своде на:
•

Умањење пореске основице за висину улагања обвезнику који изврши
улагања у основна средства, куповину акција или удјела у капиталу у
сопствено или друго правно лице. Када је у питању набавка аутомобила, као
основног средства, пореска олакшице се даје само за теретна возила, а
изузетно и путничка возила под условом да су намјењена за такси превоз,
“rent-a-car“, обуку возача.

•

Ослобађање од плаћања пореза на добит, правног лице које је регистровано
и обавља дјелатност радног оспособљавања, професионалне рехабилитације
и запошљавања инвалидних лица.

Пореска олакшица се не даје: за запошљавање нових радника или у вези са
убрзаном амортизацијом којом се одгађа плаћање пореске обавезе, набавку
канцеларијског намјештаја, тепиха, умјетничких дијела и украсних предмети за
уређење просторија.

6.3. Опорезивање зарада, односно плата
За послодавца исплаћене плате су расход који директно утиче на висину
добити. Плате су оптерећене порезом и доприносом за: пензијско-инвалидско
осигурање, здравствено осигурање, доприносом за запошљавање и доприносом за
дјечију заштиту. Доприноси на терет послодаваца и на терет запослених су дати у
наредној табели:
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Допринос

1. Пензијско инвалидско осигурање
2. Здравствено осигурање
3. За запошљавање
4. За дјечију заштиту

Из личних примања
исплаћен на терет
осигураника (у %)
12,0
7,5
0,5
1,0

На лична примања
исплаћено
на терет послодавца
(у %)
12,0
7,5
0,5
1,0

У исто вријеме плате су оптерећене и порезом на доходак грађана те се на
одговарајућу пореску основицу примјењује линеарна стопа од 10%.

6.4. Паушални порез на приход од обављања самосталне дјелатности
Власник самосталне трговинске радње, самосталне угоститељске радње,
самостлне занатске радње може порез на приход да плаћа паушално. Предузетник
који се одлучи да порез на приход од вршења самосталне дјелатности плаћа
паушално мора о томе обавјестити Пореску управу. Овај порез се плаћа мјесечно у
12 једнаких рата и то:
1. За предузетнике који мјесечно плаћају порез на лична примања и
обавезне доприносе минимални годишњи порез износи 600 КМ.
2. За предузетнике који не плаћају порез на лична примања и обавезне
доприносе минимални годишњи порез износи 1.200 КМ.
Такође, предузетник током једне године плаћа и посебну републичку таксу
и то у два једнака дијела, а износ таксе зависи од врсте регистроване дјелатности.

6.5. Акцизе
Акцизе су порези на потрошњу којим се појединачно опoрезују одређени
производи, а нарочито они који су предмет широке потрошње. Обвезник плаћања
акциза су предузетници и власници предузећа која се баве трговином: кафе,
цигарета, алкохола и горива.
Основица за акцизу је: количина, за производе за које се акциза плаћа у
апсолутном износу или малопродајна цијена у коју није укључен порез на промет
за дуван.
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Табела: Стопе на промет акцизних прозивода
Горива

од 0.30 КМ/л до 0,40 КМ/л зависно од врсте горива.

Дуван

стопа од 35%.

Пића

вино 0,25 КМ/л, пиво 0,20 КМ/л,

Алкохолна пића

15,00 КМ/л(по литру апсолутног алкохола)

Безалкохолна пића
Кафе

0.10 КМ/л
од 1,00 до 3,50 КМ/кг зависно од врсте

Ослобађања. Акциза се не плаћа на : 1. производе који се извозе, 2. обвезник
има право на умањење обрачунате акцизе за износ плаћене акцизе на производе
који су као репродукциони материјал употребљени у процесу производње
производа на које се плаћа акциза.

6.6. Порез на промет роба и услуга
Порез на промет производа плаћају власници трговине на мало и власници
услужних објеката. Продавац је дужан да приликом продаје својих производа и
услуга купцу приликом издавања рачуна на продајну цијену зарачуна и наплати
износ пореза на промет, те да исти на крају мјесеца уплати на рачун буџета
Републике Српске. Уколико је купац регистровано правно лице које поднесе
одговарајући документ - изјаву да ће набављене производе користити за даљу
продају, као основно средство или репродукциони материјал, порез се не
обрачунава и не наплаћује.
Пореске стопе. Постоје само двије стопе пореза на промет роба и услуга:
општа стопа пореза на промет производа од 20% и посебна стопа од 10%, која се
примјењује углавном на продају основних животних потрепштина и вршење
услуга.
Пореска ослобађања од пореза на промет производа се односе на све
производе који се извозе, те углавном на: основне прехрамбрене артикле, љековита
средстава, књиге и часописе, дјечију обућу и одјећу и производе од стратешког
интереса (нпр. наоружање за Војску РС и сл.).
Пореска ослобађања од пореза на промет услуга углавном се односе на:
кредитне услуге, услуге превоза у међународном саобраћају, извозне услуге,
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здравствене и ветеринарске услуге, услуге у области просвјете и културе, услуге
што их обављају хуманитарне организације.

6.7. Порез на додату вриједност
Од 01.06.2005. године планирано је увођење пореза на додату вриједност у
порески систем. Закон о порезу на додату вриједност важиће подједнако за све
пореске обвезнике на територији БиХ и замјениће садашње ентитетске законске
прописе и прописе Брчко Дистрикта.
Да ли је порез на додату вриједност додатни намет? Порез на додату
вриједност није «још један у низу пореза» који ће оптеретити пословање. Ријеч о
савременијем и ефикаснијем начину опорезивања промета роба и услуга који ће да
замјени постојећи малопродајни порез на промет роба и услуга .
Како израчунати додату вриједност? Дефинисање и израчунавање додате
вриједности битно је само за економску теорију. У пракси, додата вриједност се
никада не израчунава. Наиме, пореска обавеза се утврђује директно тако да се на
крају обрачунског периода (мјесеца) од збира пореза који је обрачунат и наплаћен
од купаца (порез исказан у продајним фактурама) одузме збир пореза који су
исказали и наплатили од добављача (порез исказан у у набавним фактурама).
Утврђена позитивна разлика је износ који је потребно уплатити буџету.
Табела: Израчунавање пореске обавезе код пореза на додату вриједност
НАБАВКА

ПРОДАЈА

Набавна
цијена
без пдв-а

ПДВ
17%

Набавна
цијена са
пдв-ом

П.П. «ВИТЕЗ»
П.П. «РОБОТ»
Д.О.О.
«ВЕЛЕПРОМ»

1.000 КМ
2.000 КМ

170 КМ
340 КМ

500 КМ

А.Д. «МЕТАЛ»
УКУПНО (У КМ)

Добављач

Продајна
цијена
без пдв-

ПДВ
17%

1.170 КМ
2.340 КМ

800 КМ
1.200 КМ

136 КМ
204 КМ

936КМ
1.404КМ

85 КМ

585 КМ

1.500 КМ

255 КМ

1.755КМ

1.500 КМ

255 КМ

1.775 КМ

2.500КМ

425 КМ

2.925КМ

5.000 КМ

50 КМ

5.850 КМ

6.000 КМ

1.020КМ

1.620 КМ

Пореска обавеза =
Уплата буџету

Цијена са
пдв-ом

1.020КМ – 850КМ = 170 КМ
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Уколико је збир износа пореза обрачунатог на продајним фактурама мањи од
пореза исказаног у набавним фактурама, тада је Управа за индиректно
опорезивање дужна да врати износ преплаћеног пореза.
Шта је ново у систему опорезивања порезом на додату вриједност?
Прије свега:
1. Порез се обрачунава и наплаћује приликом продаје производа и услуга
купцу, али се истовремено и плаћа кроз набавну цијену добављачу.
2. Порески обвезник, за потребе плаћања пореза, мора да води књиговодствену
евиденцију и за набаке и за продаје.
3. Смањује се број пореских обвезника. Порески обвезници ће бити само они
који имају (или планирају да ћ имати) годишњи промет већи од 50.000 КМ.
4. Фаворизовани су извозници. Предузећима која се баве извозом враћа се сав
износ пореза плаћеног кроз набавке, тако да ће извозни производ бити
јефтинији и тиме конкурентији на ино-тржишту.
5. Услуге се опорезују, као и производи, општом стопом, а не као код
малопродајног пореза на промет нижом пореском стопом.
6. Престаје могућност условних ослобађања на основу давања одговарајућих
изјава да ће се производ користити за даљу продају или као репроматеријал.
7. Престаје да важи разлика између унутарентитетског и међунтитетског
промета.
8. Долази до промјене цијена роба и услуга. Услијед већег броја производа и
услуга који се опорезују мијењају се и њихове цијене.
9. Смањује се могућност пореске утаје и повећава ефикасност наплате. У
систему пореза на додату вриједност предузеник, да би остварио право на
одбитак пореза плаћеног добављачима кроз набавну цијену, мора
посједовати набавне фактуре са обрачунатим порезом. Како је фактура за
продавца пореска обавеза, а за купца порески одбитак, тешко да се могу
договорити

око

лажирања

износа

фактуре,

јер

су

им

интереси

супростављени.
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Приједлог Закон о порезу на додату вриједност има следеће битне
карактеристике:
Порески обвезник пореза на додату вриједност је свако лице које
самостално обавља привредну дјелатност и које је у години прије увођења пореза
на додату вриједност имало промет већи од 50.000 КМ.
Пореска основица промета добара и услуга јесте опорезиви износ накнаде
коју обвезник прими или треба да прими за испоручена добра или пружене услуге,
укључујући субвенције које су непосредно повезане са цијеном тих добара или
услуга, у коју није укључен порез на додату вриједност. У основицу се урачунавају
и: акциза, царина и друге увозне дажбине, као и остали јавни приходи, осим пореза
на додату вриједност; сви споредни трошкови које обвезник обрачунава примаоцу
добара и услуга (провизије, трошкови паковања, превоза, осигурања и други
ванредни трошкови које испоручилац обрачунава купцу);
Стандардна стопа пореза на додату вриједност, која је истовремено и
једина и јединствена, на опорезиви промет добара и услуга и увоз добара у Босну и
Херцеговину износи 17%.
Ослобађања. Код ослобађања у систему пореза на додату вриједност треба
разликовати ослобађања са и без права одбитака пореза који је плаћен кроз набавну
цијену. Стварно ослобођење је само ослобођење са правом на порески одбитак (или
тзв. нулта стопа) када се пореском обвезнику враћа цјелокупни износ пореза
плаћеног кроз набавке. Законом о порезу на додату вриједност у БиХ, ослобађање
од пореза на додату вриједност са правом на порески одбитак (или тзв. нулта
стопа), предвиђено је једино за извоз производа и услуга.Ослобођења без права на
порески одбитак, нису у суштини стварна ослобођења од плаћања пореза. Наиме,
порески обвезник, иако није дужан да на своје испоруке обрачунава и наплаћује
порез на додату вриједност, плаћа порез кроз набавну цијену у којој је садржан
порез на додату вриједност. Пореска ослобађања без права на порески одбитак
предвиђена су за: дјелатности у јавном интересу (јавне поштанске услуге,
медицинске услуге ,услуге социјалног осигурања, услуге образовања и сл.) и
финансијске и новчане услуге
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ПРИЛОГ:
1. Шема функционисања пореза на додату вриједност
Пољопривредник

Пшеница
1.000кг x 0,20 KM=
200 KM цијена без пореза +
34КМ (17% ПДВ-а) =
234KM продајна цијена
Уплата фискусу: 34 КМ

Управа за индиректно
опорезивање
34 КМ
УКУПНО
145 КМ

Млинар
51 КМ

Порез на додату
вриједност, као и
малопродајни
порез, преваљује се

Брашно
1.000 кг x 0,50 KM=
500 KM цијена без пореза+
85КМ (17% ПДВ-а)
585 КМ продајна цијена
Уплата фискусу: 85КМ ––34КМ = 51 КМ

на крајњег
потрошача који
плаћа цјелокупни
износ пореза

60 КМ
Хљеб
855кг x 1КМ =
855 КМ цијена без пореза +
145 КМ (17% ПДВ-а) –
1.000КМ продајна цијена
Уплата фискусу: 145 –85=
60 КМ
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2. Табела: Ко, када и како извршава пореску обавезу
Врста
пореза

Ко је порески обвезник?

Када се плаћа?

Законска регулатива

ПОРЕСКЕ ПРИЈАВЕ И ВАЖНИ ДАТУМИ ЗА ГРАЂАНЕ
ПП-ГОД

Сваки грађанин РС-а који је у току једне године дана
остварио доходак већи од четири просјечне нето плате у
Републици
Сви власници непокретне имовине која се налази на
територији РС

ПП-ПНИ

ПП-ПНП

Свако лице које уз накнаду преноси право на непокретност
или које наслеђује или на поклон прима имовину
Ову пореску пријаву подноси свако лице које уз накнаду
преноси право на непокретностима, право кориштења и
градње или право на интелектуалну својину.
Лице које остварује приход издавањем у закуп или
подзакуп покретне или непокретне имовине
Физичко лице које је као власник, ималац права кориштења
или плодоуживалац земљишта уписаног у катастар
земљишта
Власник оружја

ПП-ФДГ

ПП-ПОК
ПП-ПШП

ПП-РО

Годишње. Пореска пријава за 2003. подноси се до 15 марта 2004.
године

Закон о порезу на доходак грађана, «Службени
гласник РС-а» број 51/01, 68/01, стр. 1046-1047.

Годишње и мјесечно.Пореска пријава се подноси до 28. фебруара
2004. за имовину коју је обвезник имао на дан 31.децембар 2003
године, а за све промјене настале у току године пријава се подноси
у року од 10 дана од датума промјене
Мјесечно. Порез се плаћа у року од 15 дана од дана настанка
пореске обавезе
Мјесечно. Пореска пријава се подноси најдаље до 10. у мјесецу
уколико је у претходном мјесецу настала пореска обавеза.

Закон о порезима на имовину, «Службени гласник
РС-а» број 51/01, стр. 1039-1041.

Мјесечно. Пореска пријава се подноси најдаље до 10. у мјесецу за
претходни мјесец
Годишње. Пореска пријава се подноси до 15. фебруара текуће
године

Закон о порезу на доходак грађана, «Службени
гласник РС-а» број 51/01, 68/01, стр. 1045-1047.
Закон о порезу на доходак грађана, «Службени
гласник РС-а» број 51/01, 68/01, стр. 1043-1044.

Годишње. Пореска пријава за 2003. се подноси до 15. марта 2004.
године

Закон о порезима на употребу, држање и ношење
добра, «Службени гласник РС-а» број 37/01, стр. 805807

Закон о порезима на имовину, «Службени гласник
РС-а» број 51/01, стр. 1039-1040.
Закон о порезу на доходак грађана, «Службени
гласник РС-а» број 51/01, 68/01, стр. 1046.

ПОРЕСКЕ ПРИЈАВЕ И ВАЖНИ ДАТУМИ ЗА ПРЕДУЗЕТНИКЕ
ПП-ГОД
ПП-ГРТ

Предузетник који одлучи да приход од самосталног
обављања дјелатности плаћа самостално
Регистровани предузетник

ОП-МОП

Регистровани предузетник

ОП-ГОП

Регистровани предузетник

Мјесечно у дванаест једнаких рата до 10. у мјесецу за претходни
мјесец
Годишње. Пореска пријава за 2003. се подноси до 30. марта 2004.
године
Мјесечну обавјештајну пријаву за порез по одбитку предузетници
подносе по исплати били које врсте личног примања појединцима
Годишњу обавјештајну пријаву предузетници подносе до 10.марта
2004. године за претходну годину

Закон о порезу на доходак грађана, «Службени
гласник РС-а» број 51/01, 68/01, стр. 1044.
Закон о посебним републичким таксама «Службени
гласник РС-а» број 8/94, 29/00, 18/01 и 22/01
Закон о порезу на доходак грађана, «Службени
гласник РС-а» број 51/01, 68/01, стр. 1047.
Закон о порезу на доходак грађана, «Службени
гласник РС-а» број 51/01, 68/01, стр. 1047.

ПОРЕСКЕ ПРИЈАВЕ И ВАЖНИ ДАТУМИ ЗА ПРАВНА ЛИЦА
ППАПП

Сви обвезници акцизе и пореза на промет

Тромјесечно. До 15. у мјесецу по истеку тромјесечја

Закон о акцизама и порезу на промет, «Службени
гласник РС-а» број 25/02 стр. 7

ПБ
ПП-ПКД
ПП-ТПЛ
ОП-ГОД
ПП-ГРТ

Сва лица регистрована у РС која продајом производа и
услуга остварују приход

Годишње. До 10.марта 2004. године за претходну годину

Закон о порезу на добит, «Службени гласник РС-а»
број 51/01 стр. 1038

Сва лица регистрована у РС

ПП-АПД

Обвезник пореза на добит који на основу сопствене
процјене прихода и расхода пријављује основицу за
обрачун аконтације пореза на добит

Годишње у двије рате. Прва рата -до 28. фебруара, а друга рата
до 30. јуна 2004. године за претходну годину
Годишње. До 10.марта 2004. године за претходну годину

Закон о посебним републичким таксама «Службени
гласник РС-а» број 8/94, 29/00, 18/01 и 22/01
39
Закон о порезу на добит, «Службени гласник РС-а»
број 51/01 стр. 1038

Ознаке:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

ПП-ГОД---Пореска пријава за порез на доходак грађана,
ПП-ПНИП---Пореска пријава за порез на имовину,
ПП-ПНП---Пореска пријава за порез за пренос непокретности,
ПП-ФДГ---Пореска пријава за порез на капиталну добит,
ПП-ПОК---Пореска пријава за порез на приход од капитала,
ПП-ПШП---Пореска пријава за порез на приход од пољопривреде и шумарства,
ПП-РО---Пореска пријава за порез на регистровано оружје,
ПП-ПОП---Пореска пријава за паушални порез на приход од самосталног обављања
дјелатности,
9. ПП-ГРТ---Пореска пријава за порез за посебну републичку таксу,
10. ПП-МОП--- Мјесечна обавјештајна пријава за порез по одбитку,
11. ОП-ГОП--- Годишња обавјештајна пријава за порез по одбитку,
12. ПБ--- Порески биланс,
13. ПП-ПКД--- Пореска пријава за капиталне добитке и губитке,
14. ПП-ТПЛ--- Пореска пријава за трансферне цијене,
15. ПП-ГРТ --- Пореска пријава за посебну републичку таксу,
17. ПП-АПД--- Пореска пријава за плаћање аконтације пореза на добит
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7. ФИНАНСИРАЊЕ

7.1.Колико је новца потребно за бизнис?

Са питањем колико је новца потребно за финансирање властитог бизниса
суочава се сваки предузетник.
О томе се мора озбиљно размислити јер је добро рјешавање проблема
финасирања темељни услов за успјешно пословање и напредак у послу.
О тим питањима вриједи поразговарати са финансијским савјетником и својом
банком.
Висина неопходних инвестиција се утврђује кроз три важна дијела улагања:
1. Процјена финансијских средстава која ће предузетнику требати у дужем
року (улагање за плац, у објекат, машине и алате, возила и слично).
2. Процјена средстава која ће требати у кратком року (одмах) и у средњем
року (пар или више година). То су средства нпр. за опремање првог
складишта, набавку материјала и роба, за трошкове приликом оснивања
фирме и сл.
3. Треба планирати резерве за непредвиђене трошкове.
Поред овога, веома је важно процијенити висину текућих трошкова које треба
финансирати. Често се деси да се ови трошкови подцијене. Веома је битно да се
зна када ће доћи ''прве паре'' да би се до тог момента имао унапријед
обезбијеђен новац. Не смију се занемарити ни трошкови ни вријеме везано за
оснивање фирме што се иначе често чини. Дешава се да се не узимају увијек у
обзир сви могући трошкови и таксе а понекад се и само оснивање фирме одужи.
Какве су могућности уштеда при улагањима?
Прва могућа уштеда је да се умјесто нове купи половна опрема и машине.
Пазите, неодговарајућа опрема и машине могу довести до губитка купацаклијената.
Оснивачка улагања се могу значајно умањити набавком возила, машина и
опреме на лизинг што неке домаће банке већ нуде?
Пажња: набавка на лизинг је обично скупља (али је зато лакша него путем
добијања кредита од банке). У сваком случају треба направити рачуницу.

БОГАТСТВО СЕ МНОГО ВИШЕ САСТОЈИ У УПОТРЕБИ НЕГО У
42

ПОСЈЕДОВАЊУ
Аристотел

Текућа плаћања и трошкови уређења простора могу се смањити уколико се дио
послова обавља код куће или ако се унајмљују радници по уговору о раду.
Провјерити да ли се може сарађивти са неком другом фирмом која производи
исте производе или има исти положај на тржишту, у смислу добијања
повољнијих услова куповине.
Треба добро размислити, уколико постоје могућности за коришћење разних
услужних сервиса како би се неке услуге обезбјеђивале изван властите фирме.
Пажња: Озбиљан предузетник у старту мисли на снижавање свих могућих
улагања (на уштеде).
Да би знали колико вам финансијских средстава треба за улагање потребно је
сачинити сљедећи
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План потребног капитала

Инвестициона улагања

КМ

Набавка плаца и трошкови уређења земљишта

______________

Објекат

______________

Трошкови адаптације простора

______________

Набавка машина и уређаја

______________

Опрема за пословни простор, канцеларију и сл.

______________

Возило

______________

Резерве за додатне инвестиције

______________

Непредвиђена улагања

______________

Укупно

Потребе за обртним капиталом

Сировине- помоћни материјал, гориво и сл.

______________

Недовршени производи, односно услуге

______________

Готови производи и роба

______________

Наша потраживања од других

______________

Резерве за посебна оптерећења

______________

Заштита околине

______________

Укупно

______________

Трошкови регистрације и такси
Трошкови добијања савјета

______________

Разне пријаве и одобрења

______________

Регистрација

______________

Укупно

______________

Трошкови капитала
Трошкови камата и отплата

______________

Поврат (добит) на властита уложена средства

______________
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______________

Укупно

Који су облици финансирања и како се могу обезбиједити средства?

Када се израчуна колико је финансијских средстава потребно слиједи
размишљање

о

могућим

изворима

средстава

и

њихово

коначно

обезбјеђивање.

Извори средстава су :

•

Властити капитал- значи средства која сам предузетник посједује као и
капитал са којим учествују други;

•

Спољни капитал – капитал који долази са стране, претежно од банака,
микрокредитних

институција

или

неких

фондова

за

подстицај

предузетништва.

Коришћење властитог капитала значи самофинансирање бизниса.

45

Што више властитог капитала то значи већу сигурност за предузетника.
То посебно у случају да посао пропадне или уколико дође до проблема у
финансирању онда је предузетнику лакше доћи до додатних средстава.
Важно је знати да онај који посједује већи обим властитих средстава буди много
веће повјерење код банака од којих очекује да га кредитирају а исто тако и код
пословних партнера који треба да му нпр. дају робу на повјерење.

Колико и како се може обезбједити властитих средстава сваки предузетник мора
''бацити на папир''. Ту ће прибиљежити:
•

колика му је уштеђевина?

•

колико може још уштедити до планираног оснивања фирме?

•

колико му је средстава краткорочно доступно?

•

може ли му

и колико новца позајмити

родбина под повољнијим

условима, за оснивање фирме?
•

која се средства (опрема, машине, алати, возила) могу донијети у
фирму?

•

да ли се жели узети партнера или сувласника, који је спреман уложити
властита средства у фирму?
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Сматра се да учешће властитог капитала у укупном капиталу не би требало бити
ниже од 20%. Боље је да је веће. Све изворе властитих средстава треба добро
провјерити.

БЕЗ КРИЛА НИ СОКО НЕ ЛЕТИ
Народна пословица

Властити капитал се може прибавити и од родбине и пријатеља али углавном у
невеликим износима.
Од партнера који би били практично сувласници се може прибавити капитал
али они ће заузврат тражити да одлучују скупа са предузетником о чему треба
водити рачуна приликом избора партнера.
7.2. Спољни извори финансирања
Када се зна са колико се властитог капитала располаже онда онај остатак
до укупно потребних средстава се дакле мора позајмити.

Средства се могу позајмити код банака и код других кредитних институција.
Средства се траже обично од “своје” банке дакле банке код које имате отворен
рачун или неке од рачуна (текући , жиро, штедни, орочени и сл.).
Кредитна средства се обично траже на рок који одговара дужини инвестиције
односно посла који се жели финансирати.

Ако је у питању почетак бизниса може се тражити дужи рок отплате јер се тако
појачава платежна моћ предузетника. Не смије се заборавити да свако
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продужавање рока отплате поскупљује кредит, вуче за собом више трошкове
камата.
Кредити се дају на кратак рок, средњи рок и дуги рок.
Крткорочне кредите одобравају банке или испоручиоци роба и услуга (давање
робе на почек). Кредит се може користити и издавањем мјенице. Дуг се након
истека рока (обично 3 мјесеца) исплаћује последњем уписаном повјериоцу.
Средњорочни кредит се даје на рок дужи од 12 мјесеци па све до 5 година.
Инвестициони кредит је уствари дугорочни кредит. Средства се користе за
финансирање имовине (плац, објекат, машина, возила и друга трајна добра). За
добијање инвестиционог кредита банка тражи од фирме да припреми
инвестициони пројекат који доказује финансијску оправданост улагања
(рачуницу која показује да ће се уложени новац вратити).
О чему треба водити рачуна када се финансирање врши задуживањем?
Приликом избора банке најбоље је обраћати се ''својој'' банци. Свакако је
потребно добро се распитати код што више банака о условима које оне нуде
приликом давања кредита.
О условима кредита се мора благовремено договорити.
О кредиту треба разговарати са људима који доносе одлуке о кредиту –
руководиоцима (пословне јединице, филијале, кредитног одјељења..).
Код разговора треба дати на увид предузетнички план (бизнис план), преглед
рентабилности посла, план финансирања.
Предузетник треба да код свог саговорника створи осјећај да је добро
промислио свој план и да има изгледе на успјех.
Предузетник се не смије поставити у улогу молиоца средстава.
Ако се одбије кредитни захтјев ( банка треба да објасни разлоге одбијања) онда
је нужно прерадити предузетнички концепт уз помоћ стручног савјетника.
Треба имати у виду да је посао банака да дају кредите а да се устручавају једино
онда када нису сигурне да ће се средства повратити.
Колико ће дати кредита то прије свега зависи од ЛИЧНОСТИ тражиоца
кредита (његове способности, поштења и угледа).
Друга битна ствар за банку је да сврха односно пројекат за банку изгледају
поуздано и сигурно. То значи да пројекат обећава добру зараду и да су уложена
средства на неки начин обезбјеђена.
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Обезбјеђење поврата средстава банка врши на бази узимања хипотеке на
имовину предузетника односно његове фирме. У обзир долазе и одређена
јемства (жиранти, гаранције инститиуција које то могу дати).
Као гаранција се могу заложити и одређене хартије од вриједности које
предузетник посједује (државне обвезнице и акције предузећа). Обвезнице се
признају као гаранција до 75% износа њихове тренутне вриједности. Код акција
је тај проценат 50%.
Банци се , евентуално, могу

уступити потраживања предузетника (нпр. од

купаца) које ће банка наплатити уз зарачунавање одређене провизије.
Мањи износи средства се могу добити код микрокредитних институција. Ради
се о мањим обимима кредита који се одобравају лицима која нису кредитно
способна (обично су на дну љествице сиромаштва) односно која не могу добити
кредит од банке. Микрокредитна институција

испитује карактер клијента

(његову спремност да враћа дуг), његово материјално имовинско стање, могућа
комерцијализација његове производње или услуге и покриће кредита (залог).
Међутим због ситуације у којој су тражиоци кредита највећи нагласак је на
испитивању карактера тражиоца кредита (''поштењу'' и искрености и намјерама
и спремности да врати кредит).
Да би се дошло до кредита веома је важно бити припремљен за разговор са
банкарима. То значи да је пројекат ''сазрео'' и у глави и на папирима. Мора бити
јасно да је пројекат рентабилан и да ће се планирани производи и услуге моћи
продати.
Неопходно је претходно знати које све формуларе треба попунити па их и
припремити прије разговора. Прво у што се банкар мора убиједити то је да ће
намјеравани пројекат бити рентабилан. Затим је потребно објаснити за што су
потребне намјераване инвестиције. Колики ће бити промет и приход. И на крају
треба објаснити по чему се овај посао разликује од конкуренције. Добро је,
уколико га имате, повести са собом и савјетника.
Веома је важан наступ код банкара. Дакле, тај наступ мора бити сигуран. Банка
се мора увјерити да предузетник у потпуности стоји иза намјераване
инвестиције (''да зна шта хоће''). Зато је потребно понудити и што више
информација банкару о понуђеној инвестицији. Све то претпостваља да се
добро размисли и проблемима и могућим рјешењима. Захтјеве и разговоре треба

49

обавити у више банака јер се не може рачунати да ће банка бити аутоматски
спремна да вам финансира пројекат.

7.3. Процедуре прибављања средства и избор савјетника
Приликом формалних процедура код банака траже се одређени документи за
фирме које већ послују (попуњени обрасци банке-намјена и износ кредита, рок
враћања, затим подаци о фирми, подаци из завршних рачуна и периодичних
извјештаја, подаци о кредитној способности-прилив и одлив средстава, начин
обезбјеђења стедстава и одређени документи везани за регистрацију предузећа,
акцептни налог и сл.)
Комуникацију са банком треба почети тек након савјетовања са неким ко може
мјеродавно дати своје мишљење о вашем подухвату. Савјети помажу да се
донесе правилна одлука. Информације су за посао од непроцјењивог значаја.
Недостатак информација је други разлог за пропадање већине послова.
Савјети и информације се добијају од комора (привредних и струковних),
банака,

иностраних

кредитих

институција,

одговарајућих

консалтинг

институција, Завода за запошљавање.
Подручја важна за савјетовања су правна (правник, адвокат), порескофинансијска, и привредне информације о купцима и добављачима. Уговоре
обрађују адвокати и судови.
Код избора савјетника треба се руководити степеном међусобног разумјевања
односно да ли добро разумијете оно што вам савјетник објашњава и предлаже.
Савјетници, адвокати и други се траже преко одговарајућих огласа и адреса у
публикацијама (телефонски именици са ''жутим'' страницама). Важно је
распитати се о препорукама пријатеља и познаника о потенцијалним
савјетницима. Треба тачно знати потребе и могућа средства која се могу
издвојити за сврхе савјетовања.
Важно је распитати се код банака, или у надлежном министарству о различитим
програмима унапређења и подршке одређеним дјелатностима које пружа
држава из њених фондова или фондова међународних институција за подршку
развоју

одређених

дјелатности

(развоју

малих

и

средњих

предузећа,

пољопривреде, и сл.).
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7.4. Прибављање ризичног капитала
Свугдје у свијету оснивачи фирми и млади предузетници имају велики проблем
да прибаве капитал за веће и ризичније пројекте. Великим и познатим фирмама
то није тешко. Оне додатни капитал лако набављају емисијом својих хартија од
вриједности које се релативно лако пласирају па тако и лако долазе до капитала.
Код нових и младих фирми проблем је што се ради о јако ризичним улагањима.
Међутим, ако посао успије, онда ће они који су уложили своја средства извући
велике зараде. Поготово ако фирма ојача и оствари велике зараде па њене акције
постану предмет препродаје онда ће улагачи моћи много више зарадити. Зато
постоје и приватни даваоци финансијског капитала.

7.7. Читање и разумјевање финансијских извјештаја о бизнису
Сваки предузетник мора водити рачуна о неколико најважнијих аспеката
свог пословања уколико жели да влада финансијама своје фирме односно
уколико жели да ''позитивно'' послује.
Ти аспекти његовог пословања су :
-

Ликвидност фирме

-

Структура (састав) извора финансирања фирме

-

Активност (ефикасност коришћења средстава)

-

Профитабилност (''исплативост посла'')

Да би правилно процјенио квалитет свога пословања предузетник мора да води
рачуна о наведеним аспектима пословања. Оцјене се доносе на бази одређених
показатеља који се израчунавају дијељењем појединих финансијских елемената.
Добијени количник (однос) се пореди са претходним (прошлогодишњим или
показатељем из претходног мјесеца нпр.) као и са истим показатељима других
сличних фирми.
1. Показатељ ЛИКВИДНОСТИ се рачуна:
Текућа средства подијељено са текућим обавезама (дуговима)
Нпр. 25.000 КМ / 32.000 КМ = 0,78
Већина фирми преферира да има више текућих средстава него текућих обавеза
Прецизнији (оштрији) индикатор ликвидности се рачуна:
Текућа средства минус залихе (роба, сировина и др.) подијељено са текућим
обавезама (дуговима)
Нпр. 25.000 КМ минус 13.000 подијељено са 32.000 = 0,37
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Обезбјеђење одговарајуће ликвидности (способност
уредног измиривања доспјелих обавеза-плаћања) је за
свако предузеће од највећег значаја јер му то омогућава
нормално пословање, задуживање, пословни углед.
Да би се добро управљало ликвидношћу од највећег је
значаја да се не дозволи гомилање залиха. Залихе су
''умртвљена''-''залеђена'' средства фирме па уколико се те
залихе финансирају из кредита то је за фирму значајан и
сувишан трошак.

2. СТРУКТУРА (САСТАВ) ИЗВОРА ФИНАНСИРАЊА бизниса је за
предузетника важна да би могао тачно знати да ли му његов профит може
покрити камате које мора плаћати на дугорочне кредите које је нпр. узео од
банке за финансирање властитог бизниса.
Показатељ задужености се рачуна када се подијели износ укупног дуга са
властитим уложеним средствима.
За предузетника је важно да израчуна у којој мјери

му остварени (или

планирани) профит може покрити кредитне обавезе (отплате и камате).
Ради се о КОЕФИЦИЈЕНТУ ПОКРИЋА КРЕДИТНИХ ОБАВЕЗА.
Израчунава се:
Профит подијељено са каматни трошкови плус отплате кредита

(у једној

години нпр.)
Примјер:

Профит

20.000 КМ

Камате

3.000 КМ

Отплата главнице дуга

6.000 КМ

Укупно обавезе по кредитима

9.000 КМ

Покривеност кредитних обавеза

2,2 пута

Што је овај резултат већи тиме је покривеност отплата кредита и камата већа.
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За предузетника се исплати да у већој мјери користи кредитна средства у односу
на властити капитал једино у случају да оствари задовољавајући обрт
средстава.
Уколико је предузеће превише задужено онда профит неће бити довољан да се
отпаћују дугови плус камате. Последице могу бити непријатне (неликвидност,
губљење пословног угледа и клијената, немогућност новог задуживања и
друго).

3. ПОКАЗАТЕЉИ АКТИВНОСТИ (ЕФИКАСНОСТИ) управљања средствима
фирме.

Овај показатељ говори о обрту средстава фирме. Ту се прије свега ради о
показатељу обрта залиха, односно показатељу који показује колико просјечно
времена се залихе ангажују (задржавају) у фирми. Овај показатељ се израчунава
када се:
укупна вриједност годишње продаје подијели са просјечним стањем залиха.
Нпр. 150.000 КМ подијељено са 13.000 КМ = 11.5 пута

Циљ је што бржи обрт залиха.
Брзина обрта се може израчунавати и за фиксну имовину (укупна продаја
подјељена са вриједносшћу фиксне имовине-зграда, опреме, машина) и за
укупну имовину фирме - активу (укупна продаја подијељено са укупном
имовином).
Пажња: Добар предузетник ће настојати да има што веће показатеље
(коефицијенте) обрта и текуће и фиксне имовине (активе) фирме.
Да би обрт средстава био бржи наплата од купаца мора бити ефикасна односно
бржа. То се процјењује на бази показатеља о броју просјечних дана
потраживања од купаца што се израчунава када се подијеле потраживања од
купаца са вриједношћу продаје по једном дану.
Предузетник би дакле настојао да своја потраживања од купаца што брже
наплати а своје дугове добављачима да измирује у што дужим роковима.
Наравно при томе мора водити рачуна да не претјера са растезањем измирења
својих обавеза према добављачима како не би кварио своје пословно- трговачке
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односе са добављачима и да ови не би помислили да фирма има проблема са
ликвидношћу (нема довољно средстава плаћања).

4. ПОКАЗАТЕЉИ ПРОФИТАБИЛНОСТИ

Да ли је и колико је зарадио из свог посла за предузетника је најважнија ствар
јер је то његова награда за напоран рад . Да би утврдио да ли је тај обим зараде
одговарајући уложеним средствима односно да ли се добро управљало
средствима користе се три показатеља.
Први показује какав је однос профита фирме и вриједности укупног обима
продаје. Дакле остварени профит се дијели са годишњом продајом.
Нпр. 20.000 КМ подијељено са 150.000 КМ = 13,3%
Други показује колико укупна имовина (актива) фирме ''одбацује'' профита
односно колика је стопа приноса активе. Добија се када се профит подијели са
вриједношћу укупне имовине (активе) фирме.
Нпр. 20.000 КМ подијељено са 97.000 (фиксна имовина) и 32.000 текућа
имовина (актива) = 15,5%
Трећи показује

принос у односу на властити капитал предузетника. Дакле

стопа приноса на власнички капитал се израчунава када се профит подијели
са нето имовином (властитим капиталом који представља разлику између
вриједности укупне имовине фирме и свих обавеза фирме према другима).
Први показатељ говори да ће се са порастом обима продаје повећати и обим
профита фирме.
Други показатељ нам каже да ако фирма остварује исту висину профита коју
подржава нижи ниво укупне имовине (активе) фирме то значи да ће се
профитна стопа фирме повећати. Циљ је дакле да се за исту зараду ангажује
релативно мање укупних средстава у фирми.
Трећи показатељ који посматра профит у односу на нето имовину (власнички
капитал) говори да ће профитна стопа, при истом обиму профита а смањеном
власничком капиталу, значити да је профитна стопа у том случају већа. То
упућује да би за власника фирме при одговарајућим и повољним пословним
карактеристикама фирме било боље да се у већој мјери финансира задуживањем
(да користи тзв. ''финансијску полугу'') јер би онда на свој властити капитал
остваривао већу пофитну стопу.
54

ЗНАЊЕ КОЈЕ СЕ НЕ НАДОПУЊУЈЕ СВАКОГ ДАНА- СМАЊУЈЕ СЕ
СВАКОГ ДАНА
Кинеска народна пословица
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II ДИО
УПРАВЉАЊЕ БИЗНИСОМ

1. Вођење фирме

1.1.Увођење фирме на тржиште

Kako и када кренути у увођење фирме на тржиште, како одабрати неки
бизнис а да убрзо не банкротирате – веома је озбиљно питање. Ово тим прије
што је та врста одлуке лични подухват предузетника, његов властити ризик
којега нема с ким подијелити. Ипак, свијест да постоји ризик не би требало да
одврати предузетника од тог подухвата.
Када дођете до тренутка увођења фирме на тржиште ви сте већ прешли главни
пут уласка у посао, ви имате идеје, ви знате како да претворите идеје у производ
и програм, како да их уведете на тржиште, ви знате како да оснујете фирму.
Није нимало препоручљиво доносити одлуку о увођењу фирме на тржиште
олако, с површним размишљањем и на брзину. Они који спознају шта и како
треба и могу да ураде и при томе обезбјеђују плански приступ у увођењу
фирме, имају право на оптимизам у вези са њеним успјехом у будућности.
Према томе, одлука о увођењу фирме на тржиште треба да је усмјерена према
будућности. Она треба да се заснива на оптималној процедури. Слиједећи
ставови могу помоћи да се процијени у ком правцу може да се развија тај
процес.
Цијели процес увођења фирме (почев од саме идеје о томе до завршних фаза)
треба да је прожет рационалношћу. То значи да предузетничку амбицију треба
да прати строга анализа и провјера стварних могућности за њено остварење. Ту
се мисли на низ фактора, као што су властите менаџерске, стручне,
комуникативне и друге способности предузетника, затим на могућа друга
објективна и субјективна ограничења. Без тог сагледавања амбиције и
подухвати би могли бити узалудни. Свјест о тржишном ограничењу и
могућностима пласмана робе или услуге, затим спознаја о конкуренцији или
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постојање других амбициозних људи, натјераће вас да додатно учите,
размишљате и тражите властити пут успјеха. Зато кажемо да амбицију треба да
прати озбиљна припрема као мото сваког подухвата, па и када се ради о
увођењу властите фирме на тржиште.

1.2.Промоција фирме

Ваша комуникација с
окружењем у коме живи и
дјелује ваша фирма, насушна је
потреба.
Она

је

претпоставка

ваше

активности, узимајући у обзир
чињеницу да је окружење то
које вреднује резултате рада ваше фирме.
С окружењем размјењујете информације без којих пословни процес не може да
се реализује. Тежиште те размјене све се више помјера ка информационој
сфери, на тај начин предузећа остварују комуникацију са окружењем и
извјештавају јавност о себи и тако активно учествују у тржишној утакмици.
Оглашавање и обавјештавање јавности само по себи не може ријешити сложене
проблеме пословања фирме.
Обавјештавајте јавност о вашој фирми и вашем пословању, али обавезно уз
квалитетан производ, приступачне цијене и добро организовану продају. Није
више довољно само произвести квалитетан производ и/или услугу, одредити
популарне цијене и учинити све то приступачним тржишту које вас интересује
него је нужно да информацију о томе саопштите посредницима, купцима и
јавности. На тај начин, ваша комуникација с окружењем постаје исто толико
значајна, као производња и пружање услуга. Немојте заборавити да ваша фирма
постоји у мјери у којој се о њој зна, преко производа , услуга и информација.
Постоји много начина комуницирања и промоције који вам стоје на
располагању. Међу најзначајније форме промоције спадају: лична продаја,
економска пропаганда, унапређење продаје и публицитет.
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Користите их појединачно или заједно и бирајте оптимални модел промоције у
зависности од садржаја поруке, промоционог медија примаоца поруке и учинка
који желите остварити.
При избору промоционе мјешавине (микса), посебно посветите пажњу врсти
производа који промовишете (производна добра, трајна потрошна добра,
нетрајна потрошна добра), фазе животног циклуса производа ( увођење, раст,
зрелост,опадање), фазе припремљености купца за куповину (познавање,
разумјевање, увјерење, наручивање), избору одговарајуће стратегије продаје
(стратегија гурања или стратегија привлачења) и др.
Прецизно одредите публику с којом желите успоставити комуникацију
(потрошачи, дио тржишта, јавност), одредите циљеве, осмислите поруку коју
желите послати, изаберите преко којих канала ћете поруку пренијети публици
коју желите заинтересовати (телевизија, радио, новине, штампа, интернет и сл.).
Одлучите о висини трошкова за промоцију (буџет), изаберите најбољу
комбинацију инструмената промоције. Све то треба ускладити (координисати) и
контролисати како би сте постигли жељени ефекти.
Одабрану промоциону мјешавину треба увијек комбиновати са осталим
инструментима маркетинга (производ, цијена, дистрибуција). Уколико је
изабрана оптимална комбинација једино у том случају можете остварити
позитивне резултате.

1.3. Добри односи са јавношћу
Односи с јавношћу се заснивају на планском програму комуникације са
тржиштем са циљем да се ваше предузеће прихвати у јавности.
Основне фазе у спровођењу ове активности су :
-

Препознавање свих група или дијелова јавности чија су мишљења и ставови
за предузеће важни,

-

Треба, надаље оцијенити какви су основни ставови јавности према вашем
предузећу,

-

Одредити такав облик комуникације који ће оставити најбољи утисак на
јавност,

-

Објаснити и упознати јавност са политиком и пословањем предузећа. Ту су
и остале активности за које је јавност заинтересована или о којима има
погрешно мишљење.
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Потреба за оваквом врстом активности јавља се посебно у фази развоја
предузећа, када је велика разлика између представе коју јавност има о предузећу
и његовог стварног мјеста и значаја на тржишту.
Односи с јавношћу стварају на одређени начин повољну климу у којој се тада
много лакше лансирају и продају производи и услуге. Групе, односно сегменти
према којима треба усмјерити ову активност варирају од једне привредне гране
до друге.
У сваком случају обухватају : потрошаче, трговце, лица у радном односу са
предузећем, добављаче, банке, локалне власти и уопште јавност.
У његовању односа с јавношћу, пођите од своје мисије у друштву, од чињенице
да ту своју мисију можете реализовати квалитетно, само под претпоставком
респектовања интереса потрошача и друштва, те њиховог сталног довођења у
хармонију са својим интересима.
Тиме доприносите досезању оног степена друштвене равнотеже и оног нивоа
квалитета живота који укључује задовољеног потрошача, профитабилну фирму
и развијено друштво.

1.4.Власник као добар менаџер

Један од најважнијих услова развоја
малог

бизниса

предузетништво.

јесте
Пошто

слободно
у

пракси

постоји безброј занимања, аналогно
томе јавља се велики број типова знања
и

вјештина

за

њихово

обављање.

Истовремено се јавља велики број
оригиналних типова предузетника који на различите начине испољавају своје
предузетништво и стилове понашања у развоју свог бизниса и односа према
пословним људима и клијентима.
Стога предузетништво, знање и образовање иду упоредо у правцу остваривања
постављеног циља.
Оно подразумијева дух, марљивост и идеје.
Радите пуно, радите дуго, радите паметно!
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И. Адижес

Међутим, не значи да само образован човјек може бити успјешан предузетник и
да су иновацијски процеси само њима својствени.
Многи људи су без довољно образовања, али са добрим познавањем свога
посла уз таленат и мотив стварали нове производе, маркетиншка рјешења или
развијали успјешна предузећа.
Знање се стиче образовањем уколико је образовање добро структуирано и
квалитетно подређено пракси, тада се брзо ствара основа за предузетничке
подухвате и ефикасне активности. Али знање се стиче и на друге начине. Кроз
додатно учење, кроз самообразовање, уз праксу и угледајући се на друге
успјешне појединце. Тако настају предузетници који имају јасну визију, прави
циљ и образац како да га остваре.
Никада иновативни рад и предузетнички дух није имао такво снажно значење
као данас.
То много значи за наше прилике јер се налазимо у фази транзиције и развоја
тржишне економије, којој је неопходно предузетништво.
Способност нових менаџера да брзо усвајају нова знања, идеје и информације
омогућује им да ''дижу кајмак'' у пословним процесима и да у свом бизнису буду
лидери, за разлику од оних који их успорено прате и оних који ``отпадају`` или
одлазе (``пропадају``).
Уз то, бизисмени морају хватати корак са ритмом који се одвија у развијеним
земљама.
У супротном, заостајаће на тржишту за иностраним партнерима који брзо стижу
са својим квалитетом, знањем и предузетничким мотивима на свако
потенцијално тржиште.
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1.5.Циљеви

и

стратегија

фирме- ``расти или не``?

Прво

и

основно

што

треба да се уради јесте да
одредите

јасан

циљ

ваше

фирме. Одређивање циља је ваше
опредјељење,

али

погрешно

Брзо

опредјељење може ваш посао
довести у тешкоће! Нико вам не

одлучујте
♦Теоретичари менаџмента су мишљења да је брзина доношења

може гарантовати да ће циљ бити

исправних одлука једна од најважнијих карактеристика које

остварен, али одређивањем циља

треба да посједују менаџери и предузетници футуристичке

ви

орјентације. О исправности таквог мишљења говори и анегдота

смањујете

вјероватноћу

о Јапанцу и Американцу који су се након авионског удеса нашли

неуспјеха на минимум.
Осим тога, ви помоћу циља лакше

у џунгли. Након дугог пробијање кроз сво растиње спустио се
мрак и њих двојица су исцрпљени и уморни некако нашли

и ефикасније управљате фирмом,

``сигурно`` мјесто за спавање.У неко доба ноћи пробудила их је

он

и

рика гладног лава. Јапанац је одмах почео да обува своје патике

инструмент

спремајући се да бјежи. Американац, који га је гледао,

координације. Циљ треба да буде

подсмјешљиво му се обратио:-Ако мислиш да ћеш успјети да

је

уједно

флексибилан

ефикасан

заснован

на

непристрасној

информацији, он мора да буде
познат

сарадницима,

да

буде

будеш бржи од лава, ти си луд.

♦Јапанац му је смирено одговорио:- Не, нисам луд. И не
мислим да могу бити бржи од лава. Морам само бити бржи од
тебе.

прегледан и да омогућава алтернативне методе одлучивања. Такође, циљ не
смије да буде метод притиска нити средство ривалства у коме се губи снага и
важност појединца и изазива сумња у способност сарадника.
Када сте одредили циљ наредни корак кога треба да направите јесте да
дефинишете стратегију фирме. Ако сте се опредијелили за брзу зараду
профита, онда треба користити стратегију ``пословних ниша``. У оваквим
ситуацијама потребан је агресиван наступ, брза и ефикасна понуда.Ако
производња и продаја опадају дужи период, онда улазак у ново подручје може
бити ефикасан начин да фирма преживи (нулта стратегија раста и развоја).
Предузетничка стратегија је стратегија прављења и коришћења шанси.
Атрибути предузетничке или bottom-up стратегије фирме је у томе што:
-

користи указане шансе,
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-

тражи нова тржишта,

-

окренута је према потрошачу, и што

-

вјерује у краткорочан (али и дугорочан) успјех.

Ваша енергија, одлучност, ентузијазам, умјешност, способност и упорност се
морају стварати. Па ипак, када се научите да ``играте на тржишту`` , да се
понашате према правилима моћи и концентришете се на основне предузетничке
активности, управљање постаје много лакше и успјешније.

Човјек би могао учинити више дјела када их не би сматрао немогућим.
Конфучије

2. Комуникација

Менаџери/предузетници проводе око осамдесет посто времена у комуницирању.
Истраживања су показала да је комуницирање суптилна и изненађујуће сложена
активност. Просјечна особа може задржати само половину онога што чује, а
кроз 48 сати, тај проценат пада на 20%. За савременог менаџера/предузетника,
особе која по природи посла мора да ради са другим особама да би остварила
циљеве предузећа, способност комуницирања је од животног значаја и
вјероватно представља појединачно најважнију вјештину коју мора да
посједује.Менаџери у предузећима све више схватају да сваки одређени ниво
комуницирања захтјева одређени стил. На једном нивоу могуће је разговарати
апстрактно, а на другом врло конкретно. Комуницирање у предузећу своди се на
то да се утврди шта треба рећи ком сараднику да би он боље разумјео своју
улогу у процесу производње или пословања. Као менаџер Ви постојите преко
комуницирања, њим одржавате личне односе и ефикасно преносите поруке
сарадницима и клијентели. У суштини Ви управљате фирмом преко
комуницирања.
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2.1.Комуникација са сарадницима

Добро информисани службеник је
најбољи комерцијалиста кога
компанија може да има.
E.J.THOMAS

Запослени размишљају о томе колико имају
прилике да утичу на пословање компаније, да ли
се њихов глас чује да ли се виде промјене које су
резултат њиховог рада. Ево како их можете подстаћи на комуникацију ка вишем
нивоу:
-

Подстакните људе да комуницирају са Вама. Шетајте около нека Вас виде,
побрините се да сарадници могу лако доћи до Вас.

-

Слушајте оно што сарадници имају да Вам кажу. Слушајте их да бисте их
разумјели, не да бисте их одбили.

-

Питајте сараднике за мишљење. Захваљујући таквим потезима, људи имају
осјећај да су цијењени, а то утиче на њихов одговоран однос према послу.

-

Примјените идеје сарадника, да бисте их на тај начин подстакли да активно
учествују у послу. Ако не можете да их примјените, објасните разлог што је
прије могуће.

-

Захвалите сарадницима на сугестијама, чак и ако се увијек не слажете са
њима.Дајте себи задатак да размишљате о томе како би идеја могла ду
успије, радије него о томе зашто не би могла да успије.

-

Немојте сарадницима говорити само шта треба да раде, кажите им зашто то
треба да раде.

-

Лоше вијести саопштавајте у четири ока; на тај начин (и још боље у
неформалној атмосфери) ствари звуче мање страшно.

-

Водите рачуна о свом стилу комуникације. Негативно ћете утицати на
комуникацију ако:


држите проповједи: моралне придике наговјештавају да се други не
владају по истим или сличним моралним начелима,
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се понашате покровитељски: онда имају осјећај да се према њима
понашате као према дијетету.

Ко је неупотребљив човјек? Онај који не зна ни заповједати ни слушати.
Гете

2.3. Комуникација у писаном облику

Писати , а не размишљати,
исто je што и пуцати, а не нишанити.

ARNOLD GLASGOW

Mногим људима је тешко да своје мисли
јасно ставе на папир, што проузрокује лошу
комуникацију.

Ево

како

се

то

може

поправити:
-

Размислите о томе шта и зашто треба да саопштите. Одлучите који начин би
био најефектнији – усмени или писмени. Писмени облик је повољнији ако:

-

-



Је потребно донијети неку значајну одлуку,



Се ради о неком сложеном питању,



Одређено питање треба проучити прије него што се донесе одлука.

Ствари саопштавајте логичним редом:


Почните са разлогом због чега пишете,



Затим, констатујте шта се очекује од сваког учесника.



Потом наведите одговарајуће информације или одлуке.

Будите увијек кратки и одређени: водите рачуна о шницли, а не тигању. Онај
ко чита то што сте написали не треба да ``трага`` за Вашим кључним
мислима.

-

Први пасус нека буде кратак. Привуците читаоца лаким стилом писања.
Прилагодите дужину каснијих пасуса да би и они били што сажетији.

-

Немојте текст оптеретити сувишним детаљима. За потребне информације
користите прилоге и у тексту се позовите на њих: ``в.Прилог А``.
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-

Потрудите се да Вас људи схвате, а да им за то није потребан ријечник
страних ријечи.

-

Чувајте добро написане материјале да бисте их користили као модел.

-

Избјегавајте формулације које се могу схватити као дискриминација пола и
немојте често користити ријечи он или она. Ево како ћете превазићи овај
проблем:


Користите, ми нас, нама или наш. На примјер, ``Никоме ово не треба да
се дешава`` може писати ``Нама ово не треба да се дешава``.



Пишите у множини. На примјер, ``Менаџер треба да припреми свој
састанак`` може се промјенити у ``Менаџери треба да припреме своје
састанке.``



Избјегавајте присвојне замјенице, ако је могуће. На примјер, ``Менаџер
треба да каже својим радницима`` може се промјенити у `` Менаџер
треба да каже радницима``.
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Избјегавајте званичан тон.
користите стил разговора,
као да се обраћате
пријатељима.
Ако Вам се учини да нека
реченица не звучи добро,
прочитајте је наглас.
прочитајте је још једном
и још једном, па је
мјењајте све док не буде
звучала како треба.

Колега, ја
сам стварно
најбољи !!!

♦ Успјешан пословни лидер у једној од земаља
транзиције, одлучио је да напише службено писмо другом
познатом лидеру, у сусједној земљи, ради успостављања
сарадње. Позвао је секретарицу да му то писмо откуца.
Међутим, прије него што је почео да диктира, дубоко се
замислио, а затим упитао секретарицу:
-Како да га ословим? Можда ``господине`` или
``поштовани господине``. Шта ви мислите?
-``Поштовани господине``? Ама не. Он није ни
поштовани , нити је господин. Он је један обичан лопов и
гуликожа. Али, имам ја одговор који је најбоље рјешење
за вашу одлуку. Ословите га са ``Драги колега``. То ће
бити сасвим одговарајуће.

Људима се управља на тај начин што им се служи! То правило нема
изузетака.
В. Кузен

2.4.Комуникација у усменом облику
Комуникација је одувијек била, а и даље ће бити проблем број један у
пословним срединама.
Као особа која има улогу лидера, морате бити у стању да другима јасно
пренесете своју визију будућности, своја очекивања у погледу начина обављања
посла и у погледу резултата.
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-

Јасно и прецизно формулишите оно што желите.

-

Обратите пажњу како људи реагују на оно што им саопштавате. Оно о чему
размишљају људи углавном не изражавају наглас. Научите да читате њихове
мисли кроз израз лица, покрете ногу и руку. Прије свега, покушајте у
њиховим очима да ``прочитате`` знаке збуњености, неслагања, невјерице,
отпора или разумјевања.

-

Да бисте задржали пажњу људи, подешавајте свој глас. Више ће их
заинтересовати оно о чему говорите ако изненада нешто кажете гласније или
тише, брже или спорије, ако застанете прије или послије неке суштинске
констатације.

-

Људе којима се обраћате гледајте право у очи. Ипак, водите рачуна одакле
потичу, јер у неким културама, претјеривање у директном погледу тумачи се
као непоштовање.

-

Посветите пажњу особи са којом разговарате. Избјегавајте да, за вријеме
разговора, прихватите телефонске позиве или да Вас нешто стално прекида.
Немојте водити два разговора истовремено.

-

Разговор почните у позитивном тону. Ако постоји могућност конфликта,
почните с нечим о чему се слажете. Припремите терен тако што ћете
успоставити позитивну атмосферу разговором о питањима о којима мислите
исто, да бисте касније прешли на проблематичне теме.

-

Избјегавајте али за повезивање реченица. Ова ријеч код људи одмах изазива
одбрамбени став. Боље је користити везник и .

-

Користите прво лице једнине. Ако користите друго лице, људи ће заузимати
дефанзиван став.

3. Оперативно управљање фирмом
Оно што је неопходно и што не смијете заборавити уколико желите успјешно да
управљате вашим предузећем јесте планирање. Планирање је антиципирање
(предпостављање)

будућности

вашег

предузећа,

које

је

додијељено

менаџерима/предузетницима да би одредили шта је све потребно за постизање
задатог циља и начина његовог остварења. Планирање је изузетно важна потка у
свим добро управљаним предузећима. У малим, предузетничким предузећима
често наилазимо на тактичко планирање које прилично личи на стратегијско.
Међутим, срж планирања предузетничког предузећа је оперативно планирање.
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Њиме се одређују конкретни задаци који морају бити обављени у предузећу.
Оно што је важно за предузетнике јесте да оперативни план постане саставни
дио њихове пословне културе и да он буде главни водич њиховог оперативног
управљања предузећем. Планирајте свој радни дан! Планирајте га на обичном
комадићу папира или у вашим дневним биљешкама! Ако нема плана, нема ни
успјеха! Планирај рад, па ради по плану!
Сви ови клишеји су преживјели само зато што су истинити.
Сваки нови догађај на тржишту, у технологији, у државној регулацији или било
чему другом, представља дио вашег плана. Ако се догоди овог мјесеца појавиће
се у плану за наредни период, тако да је то непрекидан процес и да нема
изнанеђења. Ви сте стално у току с оним што се догађа и имате времена да се
припремите и да предузмете потребне мјере да реагујете на промјене, када до
њих дође и на концу, не заборавите да је данашња тендеција ``дисконтинуитет
пословања``, односно стање када промјене стварају промјене.

3.1. Састанци

У САД сваког дана се одржи 20
милиона пословних састанака.
Већина

људи

се

прибојава

састанака, јер су непродуктивни
и не постижу циљ. Ево шта
можете да урадите да бисте своје
састанке учинили квалитетнијим:

Прије састанка
-

Запитајте се да ли је састанак неопходан или да ли постоји неки бољи или
лакши начин да постигнете оно што желите.

-

Испланирајте дневни ред састанка. План састанка треба да садржи циљ, теме
разговора, вријеме трајања и начин на који ће се одвијати састанак.
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-

Позовите само кључне људе. Људи, који нису заинтересовани за састанак
само ће успорити ток разговора.

-

Учесницима пошаљите дневни ред неколико дана раније како бисте им
омогућили да се припреме.

-

На вријеме обезбједите салу за састанке и постарајте се да сва потребна
опрема буде обезбјеђена.

На састанку
-

Држите се дневног реда, од тачке до тачке. Водите рачуна да је свака тачка
до краја обрађена прије него што пређете на сљедећу.

-

Организујте се како треба. Замолите некога да води рачуна о времену, другу
особу да брине о записнику и трећу да основне идеје биљежи на паноу.

-

Установите основна правила (начин понашања), нарочито ако је предмет
састанка такав да може узбуркати страсти. На примјер, присутни се могу
договорити да:

-



слушају једни друге,



поштују туђе идеје,



сваком дају могућност да изрази своје мишљење,



се одлуке доносе путем консензуса.

Подијелите присутнима материјал који се односи на тему о којој се
разговара. Ако материјал подијелите одмах на почетку састанка, људи се
често концентришу на читање и мање активно учествују у разговору.

-

На крају, резимирајте састанак, тако да свима буде јасно о чему се
разговарало, договорило или одлучило.

Послије састанка
-

Записник пошаљите свима који су присустовали састанку. Записник ставите
и на огласну таблу да би га видјели и остали запослени.

-

Оне, који су прихватили одређене одговорности, подсјетите тако што ћете у
њиховом примјерку записника подвући дијелове који се односе на њихове
обавезе.
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3.2. Добра атмосфера у фирми
Добри међуљудски односи представљају важну детерминанту успјешности
ваше фирме. На састанцима, формалним и неформалним, најприје треба
отклонити односе ``претпостављеног-потчињеног`` и међусобну нетрпељивост.
Настојте да ваше одлуке буду прихваћене од стране оних који их остварују,
водите рачуна о проблему личности, њиховој склоности ка групном или
индивидуалном раду. Немојте постављати претјеране и нереалне задатке,
немојте приказивати претјерано уљепшану ситуацију.
Проблем организације је важан, запослени у фирми или групи морају да
знају у ком правцу иду.
Ако је атмосфера у фирми затегнута, организујте излет са запосленим или
друге облике рекреације.Уз игру или ``добру капљицу`` људи ће сами
разријешити своје конфликте!
Ако постоји затегнута атмосфера међу члановима руководства, неформални
састанци при крају радног времена могу послужити релаксацији и подстаћи
нове идеје.

3.3.Преношење одговорности

Пламен једне свијеће неће бити
ништа слабији ако освјетљава
и другу свијећу.
JAMES KELLER
Са људима ћете постићи највише ако се према њима понашате као према
партнерима и ширите њихова овлашћења упоредо са њиховим личним
усавршавањем.
-

Помирите се са чињеницом да нисте непогрешиви. Учите од других,
нарочито од оних који се редовно баве неким послом.

-

Брините о томе на који начин људи обављају посао, исто колико и о
резултатима које постижу.

-

Подстичите људе да преузму одговорност за своје одлуке, тако што ћете им
пружити могућности да сами исправе своје грешке и уче на њима.

-

Поставите јасне границе. Будите спремни да их постепено ширите упоредо
са све већим повјерењем у људе и њиховим све већим способностима.
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-

Развијајте и његујте однос који се заснива на међусобном поштовању,
узајамном допуњавању и повјерењу. Понашајте се према људима онако како
бисте жељели да се они понашају према Вама.

-

Усмено делегирање може да буде драгоцјено за развој сарадника.

-

Као опште правило треба да важи да менаџер/предузетник мора да води
једнократну акцију и да мора да обучи сараднике да воде акције које се
понављају.

-

Успјешне фирме преносе довољно права и компетенција које су потребне за
акције сарадника; код ових фирми важи правило `` што више одлука доноси
појединац то је веће његово лично задовољство``.

3.4. Телефонски разговори

Да бисте обавили успјешан
телефонски разговор потребно је да
се за њега припремите. Сврха ове
припреме је да телефонски позив
буде што ефикаснији тако што ћете
поштовати

вријеме

онога

кога

зовете. Ако позив потиче од Вас то
вам дозвољава да усмјерите разговор на самом почетку. Особа коју сте позвали
увијек ће Вас једно вријеме слушати без прекида и то је прилика да јасно
објасните шта је разлог вашег позива. Неучтиво је, брбљати пар минута прије
него што пређете на ствар.
Учтиво обраћање и ваш наступ у котакту с људима из друге фирме није само
слика ваших манира, већ и куће за коју радите. Ако се јављате телефоном
некоме кога не познајете, врло је важно да се на почетку представите и кажете
шта је разлог позива. Телефонски позиви треба да буду дијалози и зато увијек
треба да особи коју зовете пружите могућност да коментарише и реагује на оно
о чему Ви причате. Настојте да се разговор заврши у пријатељском тону.
Приватна димензија разговора има мјеста у многим телефонским разговорима
јер јача пријатељски однос. Али водите рачуна коју сте особу позвали и када.
Можда она нема времена, због тога ваши коментари треба да буду кратки и
сажети. Немојте заборавити да кажете ``молим вас`` и ``хвала`` кад год треба у
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телефонском разговору. Када Ви примате позив понашајте се на сличан начин
као и када зовете.
Ако сте заузети, секретарица треба да Вас заштити пригодним изговором:
``Господин Перић је тренутно заузет.
Да ли да га замолим да се јави чим буде слободан?``
Непословно је рећи ``Радоване, јеси ли овде?``, а не покрити руком преко
слушалице или ``Господин Радован је превише заузет да разговара с вама``.

4. Управљање производњом
Управљање производњом подразумијева одржавање и контролу производње, да
би се омогућило њено одвијање што више у складу са планом производње и
такође реаговање у отклањању свих препрека како би се производња наставила
према устаљеном распореду.
План производње је основни инструмент за управљање производњом Ваше
фирме. Помоћу њега Ви ћете подесити многобројне захтјеве у погледу набавно
– продајних послова, наравно све то повезано са ресурсима фирме, тако да она
функционише ефикасно и профитабилно.

Управљање производњом би
требало да обавља стручњак
за производњу- производни
менаџер.

Битно

напоменути

о

је

каквој

се

фирми ради у смислу њене
величине. Наиме, код малих
фирми

спојена

власничка

и

је

и

менаџерска

функција. Без обзира о каквој се фирми ради кључно питање за успјешно
управљање производњом се своди на питање одређивања редослиједа :
-

наруџби

-

приоритета (који су поредани према неким специјалним захтјевима)

-

потреба у погледу одговарајућих квалификација радника, потребних
машина, материјала итд.
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-

трошкова, све у смислу њиховог смањивања и остварења веће
профитабилности

Неминовно је ипак, да се у свему овоме наилази и на проблеме како у погледу
потребе за оспособљеним кадровима, тако и у погледу одвијања самог
производног процеса, проблема са снабдјевачима итд.
По питању саме контроле требало би предузети неопходне кораке како би се
производња одвијала несметано, а то се прије свега односи на провјере
материјала , стања залиха , исправности машина итд.
Извјештај о стању машина у случају веће фирме

би се требао подносити

руководиоцу производње прије почетка рада како би се евентуални кварови
отклонили, или извршио закуп машине ако је то неопходно. Све ово је помало
специфично када је у питању фирма гдје немамо одвојене поједине функције , и
гдје сам власник надгледа производни процес. Било како онај ко руководи
призводњом мора да обезбиједи производни учинак који се може изразити
количински (квантитативно).
У свему овоме је такође битно да се стално прате и савремена достигнућа науке
технике , наравно уз координацију укупних потенцијала фирме са тим
достигнућима, са више алтернативних рјешења по питању самих производних
планова.

4.1.Животни циклус производа
Савремена концепција животног циклуса производа је развијена полазећи од
одговарајућег поређења са

биолошким циклусом – настајања , развоја , и

одумирања. По овом упоређивању производи који се једном појаве на тржишту
пролазе неколико фаза и послије одређеног времена нестају са тржишта.
Под животним циклусом се подразумијева временски период од увођења
новог производа у сталну производњу и на тржиште све док наилази на
продају под условима који обезбјеђују минимум рентабилности.
У зависности од врсте производа сваки је животни циклус специфичан,
полазећи од тога коју врсту потреба задовољава, начин производње итд.
Врло је важно пратити криве животних циклуса производа из своје гране,
ради припреме и благовременог убацивања нових производа на тржиште.
Познавање ове проблематике је важно због чињенице да произвођач треба да
изврши '' лансирање '' правог производа у право вријеме. Иако не постоји
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потпуно слагање аутора по питању броја фаза животног циклуса, оне би се
могле свести на сљедеће четири фазе :
-

увођење

-

раст

-

зрелост

-

опадање

Према мишљењу неких аутора, осим ове четири фазе треба укључити и фазу
развоја производа која претходи набројаним фазама. Све ово бисмо могли
представити и на сљедећем графикону :

Увођење
Типична крива
животног
циклуса
производа

Раст

Зрелост

Опадање

Продаја

Време
Типичан раст производње
Издаци за пропаганду (као % од продаје)
Добит по јединици производа

Карактеристике појединих фаза

Фаза увођења- За ову фазу карактеристично је то да имамо мали обим продаја,
скромну добит , а релативно високе трошкове. Неко би помислио да ли се
уопште треба упуштати у ову авантуру кад већ на почетку постоје одређене
препреке . Међутим, морате издржати да би касније побрали плодове
активности из ове фазе.Овдје предузеће треба да појача промотивне радње како
би се освојило планирано учешће на тржишту. Ради се једноставно о томе да
произвођач на неки начин мора да '' упозна '' потенцијалне купце са производом,
јер се он по први пут налази на тржишту.
Фаза раста – Уовој фази предузеће које је лансирало производ обично почиње
остваривати значајан ниво добити. Ова је фаза преломна за судбину

74

производа. Поставља се питање : да ли форсирати производ, или га повући из
програма? Чим конкуренција примијети да сте ви освојили значајно тржишно
учешће,покушаће да уђу у ''игру''. На све то треба обратити будну пажњу , јер је
ова фаза у животном циклусу производа најважнија.
Фаза зрелости - У овој фази се остварује максимални ниво обима продаје која
временом почиње да пада. Суочавате се са оштром конкуренцијом и ниво
добити неминовно пада. Све снаге су овдје усмјерене на то да се одржи
тржишно учешће. Пошто ова фаза траје дуже од претходних, она представља
велики изазов управљања маркетингом. Овдје се могу вршити промјене на
производу, снижавати цијене, вршити репозиционирање марке на нова тржишта
итд. Битно је истаћи да сви произвођачи настоје да подстакну селективну
тражњу, тј. тражњу за својим производом не би ли га што боље позиционирали
у односу на конкуренцију.
Фаза опадања – У овој фази опада обим продаје и ниво добити. Трошкови
скоковито расту и производ временом одумире. Маркетинг циљ је повлачење са
тржишта, или ако се већ на њему остаје, минимизација трошкова пословања.
Будите увијек у току тржишних и технолошких промјена, јер су оне најбитнији
разлози застаријевања производа. У суштини у овој фази би требало постојећи
производ замијенити новим, иако се доста често настоји постојећи производ
одржати што дуже. У све оштријим тржишним условима ниједан произвођач
који се жели озбиљно бавити одређеном врстом производње не смије остати
равнодушан на појаву нових производа из своје групације. Мора се прихватити
''игра'', па макар то за почетак било мање или више

успјешно. Немојте

беспомоћно гледати како поједини производ пролази у свом животном циклусу,
него њиме свјесно управљајте.
Знајући да сваки производ има свој животни вијек мора се стално планирати
како бисте утицали на продужење његовог ''живота'' , вршити сталне промјене
на производу да би он у све немирнијим тржишним условима уопште опстао на
тржишту.

5. Управљање обртним капиталом фирме
5.1.Калкулација и планирање
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Када је предузетник успјешно реализовао своју идеју за бизнис у смислу да је
производња или пружање неких услуга отпочело, његова главна брига је како да
оствари што већи профит. Шта је профит?
Када се од прихода који су добијени на основу продаје производа и услуга,
одузму трошкови (трошкови продаје, трошкови производње производа,
амортизација опреме и некретнина и административни
трошкови) добија се износ добити предузетника односно
профит.
Из профита се мора платити камата и порез. Остатак
припада предузетнику.
Приходи од продаје (продавати се може за готов новац и
на почек-кредит) се могу искористити за трошења тек
када се наплате у новцу. С друге стране обрачунати
трошкови захтијевају издатке новца како би се платили
нпр.: материјал, енергија, услуге других и сви други
новчани издаци.

Међутим, сви обрачунати трошкови не захтијевају аутоматски новчане издатке.
Тако нпр. обрачуната амортизација опреме и некретнина је ставка само у
калкулацији. За тај обрачун трошка не мора се никоме ништа платити.
Вриједност опреме и некретнина плаћена је приликом набавке.
Профит је основни извор капитала фирме. Укупни чист новчани ток (износ) је
већи од профита за износ амортизације. Због тога је амортизација врло битна
ставка калкулације јер она омогућава да се врати позајмљени новац и
инвестиција.
Предузетник има велики број калкулација. Процјеном опреме и некретнина
добила се вриједност фиксне имовине (основна средства) која је потребна за
пословање. Она се морала одједном прибавити а враћа се током година. Због
тога се мора обезбиједити коришћење цјелокупне имовине током дужег
периода. Новац се морао прикупити за улагање на дуги рок. На тај начин он је
дугорочно везан. Други дио везане имовине на дужи рок, која је потребна за
пословање фирме је дио текуће имовине, односно обртних средстава.
Шта сачињава обртна средства? Обртна средства чине новац који је
потребан за текућа плаћања (за набавку материјала и сировина) затим залихе
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тих материјала и сировина и залихе готових а непродатих производа. У обртна
средства улази и новац који је дат добављачима прије него што су испоручили
робу. Ту улазе и потраживања од купаца од тренутка када им је испоручена роба
па све до наплате. Сва та средства се непрестано обрћу током производног
процеса. Једним дијелом обртних средстава потребно је увијек располагати како
би се процес њиховог обрта могао несметано одвијати. За тај дио обртних
средстава (трајна обртна средства) неопходно је обезбиједити финансијска
средства на самом почетку улагања и та средства треба да су на располагању
дужи временски период.
Обим обртних средстава зависи од вриједности улагања у пословање током
одређеног времена и дужине трајања пословања. Што је већа вриједност
улагања, потребна је већа вриједност обртних средстава. Међутим уколико се
средства током године обрну више пута (имају дакле већи коефицијент обрта)
потребан је мањи обим обртних средстава. Што се из неновчаних облика
(залихе и потраживања) новац брже ослобађа, пословање фирме је успјешније.

5.2.План прилива и одлива новца (планирање ликвидности)
Свака фирма уколико жели да остане на тржишту мора у свако доба бити у
могућности да плати своје текуће трошкове и рачуне који јој се испостављају.
Треба знати да и предузеће које је иначе рентабилно може доћи у ситуацију да
је платежно неспособно-неликвидно. То се може десити у случају да купциклијенти тог предузећа не плаћају на вријеме.
У пркаси је познато да су тешкоће које фирме имају са неликвидношћу,
представљају највеће проблеме и уједно су и најважнији узроци банкрота
младих предузећа.
То је разлог због којег ликвидност једне фирме мора бити праћена и
контролисана на врло систематичан начин. Из тих разлога се прави план
(рачуна) ликвидности који се ради за најмање три мјесеца.
Тај план подразумјева да се на папир ставе очекивани приходи насупрот
очекиваним расходима. На основу разлике прихода и расхода добија се
мјесечни вишак који фирма има на располагању за плаћање рачуна. Могуће је
да ће се установити и мањак новца који треба покрити.
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Да би се утврдило да ли фирма има вишак или мањак новца односно да би се
оцијенила њена ликвидност неопходно је сабрати све њене текуће обавезе и
упоредити је са текућом имовином.
Текућа имовина и обавезе – подаци из биланса стања

1. Залихе
-сировине и материјал, резервни дијелови,
ситан инвентар

________________

-производња у току

________________

-готови производи

________________

-трговачка роба

________________

2. Потраживања (од купаца и сва друга)

________________

3. Готов новац (у каси и на банкарском рачуну)

________________

4. Краткорочни вриједносни папири (мјенице и сл.) ________________
Збир текућих средстава

________________

5. Текуће обавезе (дугови)

________________

Стопа текуће ликвиднпости се рачуна : Текућа средства подијељено са текућим
обавезама.
Ако су текућа средства већа од текућих обавеза онда је њихов количник већи од
јединице. То значи да предузеће има вишак. Ако су текућа средства мања од
текућих обавеза онда се ради о мањку.
Да би се ликвидност планирала и обезбједила потребно је направити план
одлива и прилива новца у одређеном временском периоду од најмање 3 мјесеца
па до 12 мјесеци.
Укупно расположива новчана средства се добију када се сабере почетно стање
новца у каси и на рачуну у банци са приливима новца у одређеном периоду и од
тога одузме укупни одлив средстава.
''План ликвидности''

1 мјесец

2 мјесец

План (треба) Стање План Стање

3 мјесец ......

План

Стање
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А. ЛИКВИДНА СРЕДСТВА
Благајна
Средства на рачуну код банке
Збир ликвидних средстава
Б. ПРИХОД
Приход од промета робе
Узети кредити
Поврат неке позајмице
Приватне уплате
Збир прихода
Расположива средства А + Б

В. ИЗДАЦИ – плаћања
Плате
Социјална давања
Роба
Кирија –закупнине
Управа
Продаја
Порези
Осигурања
Камате
Отплате кредита
Давање позајмице
Инвестиције
Приватни издаци

Укупни издаци (плаћања)

Укупни издаци
Вишак (пребачај) (+)
Мањак (подбачај) (- )
Ако се појави мањак он се мора покрити узимањем кредита
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Ликвидност = (А + Б) : В

Годишњи план пословања фирме се ради по појединим мјесецима јер обично
промет робе није једнак по мјесецима.
Поред тога могу се у неким мјесецима појавити релативно велики одливи новца.
За подмирење тих одлива потребно је унапријед планирати или обезбиједити
одговарајући износ новца. Почетно стање новца могу исказати само фирме које
већ послују. Фирме које тек почињу то не могу.
Податак о стању новца у фирмама које већ послују једнак је збиру стања новца
на ликвидним рачунима и у свим благајнама фирме а према документима с
последњим датумом у претходној години (мјесецу) или неком одговарајућем
датуму од ког се полази у планирању токова новца.
Прилив од продаје се утврђује на бази планиране продаје роба и услуга у
одређеном планском периоду.
Уколико се уочи да ће се у неком периоду појавити вишкови новца на жиро
рачуну требало би наћи поузданог корисника позајмице и та му средства
позајмити, или још боље - уложити у краткорочне сигурне хартије од
вриједности (уколико их има на тржишту новца).
Ако се уочи да ће недостајати новца за покриће планиранмог одлива мора се
планирати узимање кредита од банке (што ће представљати прилив новца у
фирму).

5.3.Како наплатити потраживања?
Проблем наплате потраживања од купаца је свугдје присутан а посебно код нас.
Иако постоје уобичајени рокови плаћања (15 дана до 2 мјесеца) многе фирмекупци отежу да измире своје обавезе што изазива велики проблем за предузећа
а посебно нове фирме.
Рачуни које фирма испоставља ријетко буду одмах плаћени. У том случају
фирма је присиљена да своје купце и корисника услуга кредитира. Проблем је
што се при томе предузетници ријетко понашају као професионални кредитори
(банке нпр.). То значи да младе фирме и преудзетници не смију давати кредите
без добре процјене ризика наплате кредита.
Неколико битних правила предузетници не би смјели кршити приликом одлуке
да неког свог купца-клијента кредитирају.
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1.

Провјера бонитета односно кредитне способности купаца.
То подразумјева да се провјери његово имовинско стање, карактер

(поштење) спремност и способност да исплати дуг.
2.

Врло пажљиво доносити одлуку о повољним условима плаћања.
Не давати робу под неуобичајеним начинима плаћања. Подстицати

готовинско плаћање код купаца (дисконт на исплату у готовини). Код већих
износа кредита тражити банкарску гаранцију.
3.

Рачуне издавати што прије.
Не одуговлачити са издавањем рачуна. Провјерити да ли је све у рачуну

потпуно и тачно. Свака грешка може послужити купцу за одуговлачење са
исплатом.
4.

Контролисати уплате
Рокови и износи плаћања

се морају редовно контролисати

у

рачуноводству. Купац очекује уредну испоруку робе. Тражите од њега да се и
он држи договорених рокова плаћања.
Прије него се почну опомињати купци треба провјерити да ли је
испорука робе била уредна, да ли су рекламације оправдане, да ли је исправан
рачун послат купцу, који је начин плаћања договорен и сл.
Уплате и исплате треба врло пажљиво планирати. И не треба са
превише оптимизма узимати морал и одговорност купаца. Треба знати тачно
рокове у којима купци плаћају и у складу са тим планирати финансије. Ако
купци не плаћају на вријеме потребно је обезбједити на вријеме додатне изворе
финансирања (банка). Уколико не плаћају ни након треће опомене најбоље је
овластити некога да у ваше име изврши наплату (банку нпр.уколико то иначе
ради).
НЕУСПЈЕХ ЈЕ ПРЕДАХ ЗА БУДУЋУ ПОБЈЕДУ
М. Пупин

6. Управљање рачуноводством фирме

Рачуноводством се у принципу прати цјелокупно пословање фирме
изражено финансијским подацима. Све што се у предузећу догађа, од улагања
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капитала, набавки па до наплате продатих производа или роба, обухвата се
рачуноводственом евиденцијом и извјештајима.
Сва правна лица и предузетници, односно сви субјекти који обављају
дјелатност регистровану код надлежних органа дужни су да воде пословне
књиге.
Законом о Рачуноводству који је објављен у службеном гласнику
Републике Српске бр. 18/99 и његовим измјенама и допунама које су објављене
у службеном гласнику Републике Српске број 62/02

прописана је државна

регулација и саморегулација у области рачуноводственог, ревизорског и
финансијског извјештавања у Републици Српској.
Улога рачуноводства да помаже доносиоцима одлука путем вредновања,
обраде и преноса информација се обично дијели у двије категорије и то:
-

Управљачко рачуноводство и

-

Финансијско рачуноводство

Иако постоји знатно преклапање у функцијама управљачког и финансијског
рачуноводства, основна разлика међу њима се огледа у томе ко су главни
корисници информација које они пружају.

Управљачко рачуноводство обезбјеђује интерној управи, доносиоцима
одлука, која је задужена за остваривање циљева профитабилности и
ликвидности, податке о финансијским, инвестиционим и оперативним
активностима.

Финансијско рачуноводство пружа извјештаје и даје их вањским
доносиоцима одлука како би они могли процјенити да ли је неко предузеће
постигло зацртане

пословне циљеве. Ти извјештаји намјењени вањским

корисницима се називају Финансијски извјештаји.

С Л И К А 1 Рачуноводство као информациони систем

Пословне
активности

Доносиоци
одлука

82

6.1.Финансијски извјештаји

Финансијски

извјештаји

су

основно

средство

преноса

важних

рачуноводствених података до њихових корисника. Финансијски извјештаји
нису савршена слика стварног стања, већ бисмо рекли, најбољи покушај
рачуновође да представи то стварно стање.
Постоје три главна финансијска извјештаја путем којих се преносе
рачуноводствене информације о пословању предузећа, а то су:
-

Биланс успјеха

-

Биланс стања и

-

Извјештаји о току готовине.

Биланс успјеха даје приказ зарађених прихода и начињених расхода током
редовног пословања у одређеном временском периоду. Многи га сматрају
најважнијим финансијским извјештајем , пошто он показује да ли је неко
предузеће пословало профитабилно, тј исказује се резултат пословања.

Биланс стања приказује финансијски положај неког пословног субјекта на
одређени датум, обично на крају мјесеца или године. Биланс стања даје преглед
пословања у смислу контроле средстава и извора средтава. Ти извори се састоје
од властитог капитала предузећа и обавеза. Средства предузећа тј. имовина
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којом предузеће располаже се састоји од сталних (опрема, грађевински објекти,
земљиште, концесије, патенти, лиценце итд.) и обртних средстава (благајна,
жиро рачун, потраживања, залихе материјала, роба итд.).
Извјештај о току готовине је оријентисан ка провјери циља ликвидности
компаније. Он показује готовину која је остварена редовним пословним
активностима, као и важне инвестиционе и финансијске трансакције које се
дешавају током једног рачуноводственог периода.
Обвезници подношења годишњих и полугодишњих финансијских
извјештаја су предузећа и задруге, банке и друге финансијске организације,
организације за осигурање, берзе и берзански посредници, друштва за
управљање приватизационим инвестиционим фондовима и друга правна
лица.
Сва горе наведена лица воде пословне књиге, састављају и подносе
полугодишње и годишње финансијске извјештаје и извјештаје о пословању у
складу са одредбама Закона о рачуноводству, Рачуноводственим стандардима
Републике Српске, као и обавезних упутстава министра финансија.
Пословне књиге

имају карактер јавних исправа и чине их дневник,

главна књига и помоћне књиге. Пословне књиге се воде по систему двојног
књиговодства. Пословне књиге се воде тако да омогућавају контролу
исправности књижења, чувања и коришћења података, као и увид у
хронологију извршених књижења и сагледавање свих промјена на рачунима
главне књиге и помоћних књига.
6.2.Значај ажурног и уредног вођења пословних књига
Вођење пословних књига, састављање и потписивање рачуноводствених
извјештаја правних лица може да обавља само стручно лице са лиценцом
рачуновође. Доказ да је лице оспособљено за обављање послова рачуновође,
односно самосталног и овлашћеног рачуновође је сертификат који то лице
мора да посједује.
Правно лице утврђује стање средстава, обавеза, капитал, приходе,
расходе и финансијски резултат од почетка пословне године до дана утврђивања
стања:
1. на дан 31. децембар – годишњи обрачун и
2. на дан 30. јуна – полугодишњи обрачун
84

За руководиоца правног лица и његовог оснивача правилно вођење
пословних књига је од изузетног значаја за остваривање резултата пословања.
На основу анализа исказаних података у књиговодству и помоћним
евиденцијама, лица одговорна за доношење одлука у правном лицу усмјеравају
правац кретања пословних активности.
Тачност и ажурност књиговодствених послова омогућава да контролни органи
лакше и брже изврше контролу пословања а самим тим су заштићени и
интереси правног лица. Није риједак случај да нека предузећа која су дуго
пословала на граници рентабилитета или ликвидности, а нису имали добре
књиговодствене податке, односно истините информације о обавезама, због лоше
књиговодствене евиденције, након контроле државних органа оду под стечај.
7. Информатичка подршка пословању фирме

7.1.Избор техничке и софтверске подршке

Предузећа користе рачунарску технику најчешће у сврху вођења пословних
књига. Данас су ријетке рачуновође који не користе рачунаре, јер се употребом
рачунара у овој области значајно повећава продуктивност рада.
Код вођења пословних књига, предузећа могу да направе избор између
специјализоване агенције којој ће повјерити вођење пословних књига или
ангажовања књиговође у пуном или дјелимичном радном односу који ће
долазити у просторије предузећа и ту водити пословне књиге.
Уколико се одлучите за специјализовану агенцију , онда сте послове око
вођења пословних књига у потпуности измјестили, па у том случају и не морате
размишљати о томе да ли је овај посао подржан рачунарском техником или
није.

Овакав приступ је јефтинији, али је и расположивост рачуноводствених
података много мања, јер за сваки увид у пословне књиге морате да се обраћате
службеницима агенције.
Други недостатак је у томе што се не одржава дневна ажурност пословних
књига, тако да пословне књиге обично одражавају стање које је било у најбољем
случају прије седам дана , па до петнаест па чак и мјесец дана.
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Овакав начин вођења пословних књига

може одговарати само микро

предузећима, гдје обим пословања није велики и гдје се пословне промјене не
дешавају свакодневно, него с времена на вријеме.
У случају интензивније пословне активности, која је свакодневно пропраћена
обимном документацијом која се уводи у пословне књиге, треба се одлучити за
други приступ, а то је ангажовање књиговође у пуном или дјелимичном радном
односу који води пословне књиге у просторијама предузећа. Свакодневним
ажурирањем пословних књига, можете увијек имати стање ваших конта као што
су на примјер (залихе роба у магацину, потраживања од купаца, дуговања према
добављачима итд.). Недостатак овог рјешења је да су трошкови ангажовања
књиговође професионалца релативно високи, па се обично прибјегава
хибридном рјешењу које се састоји у томе да се за рутинске активности у
вођењу пословних књига ангажује непрофесионални књиговођа који може да
врши, на примјер, сачињавање калкулација цијена роба по налогу менаџера,
фактурисање роба или услуга и вођење конта купаца и добављача, док ће
послове око књижења осталих пословних промјена као и сачињавање завршног
рачуна вршити професионални књиговођа.

У ком моменту рачунар постаје интересантан као средство уз помоћ кога
се воде пословне књиге?
Уколико књиговођа у предвиђеном радном времену не може обавити све
послове, па је потребно ангажовати још једног радника, сасвим сигурно је да је
исплативије набавити рачунарску опрему са рачунарским програмом који
омогућава вођење пословних књига и на тај начин значајно повећати
продуктивност радника који је већ ангажован и избјећи ангажовање додатног
радника.

Друго, у неким случајевима додатно ангажовање радника не може пружити
довољну брзину рада, као што је може пружити рачунар.
Узмимо за примјер ситуацију у којој непрестано издајете робу уз одговарајућу
отпремницу и рачун, и да при томе требате одмах ажурирати стања залиха робе.
Код ручних евиденција прво бисте направили отпремницу са свим артиклима
који су испоручују, па затим рачун поново са свим артиклима који се
испоручују и на крају би требало на картицама залиха роба увести продате
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артикле са подацима о количинама и вриједностима. Уколико радите уз помоћ
рачунара, онда се артикли који се испоручују наводе само једанпут, а на основу
тога рачунар штампа отпремницу и рачун, те врши ажурирање стања роба
количински и вриједносно. Несумњиво је да употреба рачунара има предности и
код иоле значајнијег обима пословања она је и неопходна, али све је то под
условом да је рачунарска опрема, а нарочито рачунарски програм за вођење
пословних књига добро одабран и да је квалитетан.

Како одабрати одговарајући рачунар?
Кориштење рачунара у сврху вођења пословних књига и уопште у сврху израде,
чувања и размјене пословне документације не захтијева велике рачунарске
капацитете у односу на оно шта рачунарске технологије данас нуде. С обзиром
да се данас више не производе рачунари слабији од пентијума "четворке",
нећете погријешити и ако узмете најслабију "четворку", јер ће и она бити
више него довољна за ову примјену.
Такав рачунар у стандардном пакету опреме мора имати и уређај за повезивање
на Интернет. У стандард спада и колор монитор од 17 инча (цола) – дијагонала
екрана 40 цм - што је сасвим довољно за јасан приказ. То би биле неке од
техничких карактеристика рачунара.
Наравно, поставља се питање какав је квалитет компоненти које би требало
да дају такав капацитет? Овдје треба имати у виду да се понуђачи рачунара
боре за купце најчешће нижом цијеном, па се према томе може у неким
случајевима добити и незадовољавајући квалитет који се испољава у
повременом блокирању рачунара или у успорењу рада, па до потпуног отказа
система.

Препорука је да се приликом избора добављача рачунара одлучите за
фирму која признаје гаранцију, јер је чест случај да се овакви кварови
пребацију на терет купца тумачењем да је узрок квара неодговарајуће
напајање електричном енергијом (висок или низак напон те нестанци
струје).
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Значи, треба да се распитате и да сазнате које су фирме коректне у погледу
испуњавања обавеза из гарантног рока? Такође, препорука је да набављате
опрему код локалних фирми, наравно уколико су по условима које пружају у
рангу са фирмама из ширег окружења, јер у случају рекламација морате да
изгубите најмање дневницу за двије посјете сервису пошто су ријетки случајеви
да се проблем отклања одмах.
Штампач никада није у цијени рачунара, он се увијек узима као посебан дио.
Препоручујемо да се одлучите за ласерски штампач, јер је он најадекватнији
за овакве примјене. Тонер је релативно скуп, али пошто може да се одштампа од
три до пет хиљада страна са једним тонером, опет је куд и камо јефтинији у
односу на штампаче у боји који за исту цијену тонера могу да одштампају само
неколико стотина страница. Уколико Вам је боја баш обавезна можете наручити
у штампарији, на примјер, папир са одштампаним меморандумом предузећа, а
потом такав папир стављати у црно бијели штампач и штампати црном бојом
преостали дио текста рачуна, дописа итд.
Код набавке рачунарске опреме пожељно је да набавите и неко средство за
обезбјеђење од струјног удара који може доћи кроз електричну мрежу, али и
кроз телефонску мрежу усљед атмосферских пражњења.
Уколико је ваш рачунар повезан на Интернет, а то повезивање се махом врши
преко телефонских линија, значи да је и ваш рачунар прикачен на телефонску
линију и да је под ризиком од струјног удара кроз телефонске линије. Најнижи
ниво заштите који је и довољан тамо гдје је снабдјевање електричном енергијом
квалитетно у погледу прописаног напона и присуства јачих потрошача, је
набавка специјалног продужног кабла који има осигураче од струјног удара који
долази кроз електричну мрежу као и кроз телефонске каблове. Цијена овог
продужног кабла је двоструко већа од цијене обичног кабла, али пружа и
солидну заштиту. Виши ниво заштите, као и могућност стабилизовања напона,
нуде јединице за непрекидно напајање, које зову још и УПС (У ПЕ ЕС). Ови
уређаји у себи имају батерију која омогућава да рачунар ради и и након
нестанка струје неких 10 до 20 минута овисно о капацитету ове батерије, као и
величини рачунара као електро потрошача. Ови уређаји, укратко речено,
омогућавају да се никакав штетни утицај који може доћи усљед неквалитетног
напајања електричном енергијом не одрази негативно на рачунар.
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Тиме би била комплетирана потребна рачунарска опрема.

Сада долазе на ред рачунарски програми !

Када су у питању рачунарски програми, овдје ћемо споменуо двије врсте.
Прва врста су рачунарски програми који долазе са Запада. Већина ових
програма се код нас користи без лиценце од стране произвођача. Такође, већина
испоручилаца рачунарске опреме, постављају ове програме на рачунар без
икакве накнаде, јер наравно немају никавог основа да наплате програм који и
није у њиховом власништву. Босна и Херцеговина је једна од посљедњих
европских земаља, ако не и посљедња, која не предузима скоро ништа против
нелегалног кориштења рачунарских програма. До када ће то трајати остаје да се
види.
Уколико пак желите да набавите рачунар са лиценцираним програмом онда
је најбоље купити рачунар неког већег свјетског произвођача који долази са
лиценцним програмом. Наравно цијена оваквог рачунара је нешто већа.

Међутим, овакав рачунар још нема програм који би омогућио да се рачунар
стави у функцију вођења пословних књига. Такве програме нуде обично
фирме које се баве испоруком рачунарске опреме, мада то не мора увијек да
буде случај, јер постоје фирме које се баве само испоруком рачунарских
програма.
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Важно: код набавке ових програма најбоље је да их набавите по препоруци,
јер се на тржишту неријетко нуде не само застарјели него и непотпуно
функционални програми.

Квалитетни програми испуњавају сљедеће карактеристике:
1. рад са подацима се базира на технологији релационих база података
2. рад у графичком корисничком окружењу на примјер под Виндоузом
(Windows)
Постоји неколико програма који покривају одређене области вођења пословних
књига. За књиговодство само финансијских промјена користи се такозвани
финансијски програм. Кроз овај програм могу да се воде конта жиро рачуна,
благајне, купаца, добављача, примљених и датих аванса, вриједности залиха
материјала, вриједности готових производа и роба итд. Финансијски програм је
потребан сваком предузећу.

Слика: Фрагмент стандарног благајничког софтвера, који се између
осталих, може јефтино набавити. (Уступио: ''Прософт''- Пале)
За предузећа са трговачком дјелатношћу, пожељно је имати и програм робног
књиговодства

који

омогућава

сачињавање

улазних

калкулација

роба,

фактурисање роба, штампање отпремница, задужења и раздужења магацина, као
и вођење конта за сваку робу која се продаје да се у сваком тренутко зна колико
робе има на залихи и то количински и вриједносно.

За предузећа са производном дјелатношћу, пожељно је имати програм
праћења производње који омогућава да имате конта сваког репроматеријала и
сировине понаособ, затим конто сваког готовог производа, радне налоге и
саставницу производа.
Уколико предузеће посједује већи број основних средства или већу количину
ситног инвентара, долази у обзир и набака рачунарског програма који
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омогућава вођење евиденције основних средстава и ситног инвентара уз помоћ
рачунара.
Поред наведеног могуће је набавити и програм за обрачун плата запослених,
који јако олакшава и убрзава рад са бројним обрасцима и извјештајима.

8. Шта треба повјерити другим лицима
Неминовно је да у процесу раста и развоја сваке фирме, а поготово мање морате
користити услуге лица ван фирме или евентуално услуге одређених
институција. Јасно је наиме, да ниједан предузетник не може бити довољно
упућен у све области пословања које су односе на његов властити бизнис. Хтио
или не хтио предузетник мора ангажовати људе ван свог предузећа, као и
одређене финансијске , осигуравајуће или правне институције.
Ако бисмо кренули од почетка, тј. од самог оснивања фирме прво ћемо се
суочити са проблемом финансирања и избора одговарајуће банке, а затим у току
пословања постојаће потреба за финансијским и правним савјетником.

Избор банке
При избору банке , морате прво разлучити сами са собом са каквим захтјевима
ићи пред банку : да ли Вам је потребан краткорочни или дугорочни кредит (гдје
уложити средства, у основни или обртни капитал ).
У сљедећем кораку треба се повезати

са три- четири банке, претходно

назначивши сусрете са директорима свих. У најкраћем се представљате и
појашњавате циљ сусрета. Јасно и недвосмислено ћете упознати одговорне људе
банке које су Ваше потребе, да би они знали са чиме се сусрећу и ком степену
могу удовољити Вашим захтјевима.
Када упоредите услове различитих банака, наравно да ћете изабрати ону која је
најповољнија за Вас , како у погледу висине каматне стопе, тако и осталих
ствари које су битне у избору одговарајуће банке.
Немојте након одређеног времена, због најмање ситнице која вам не одговара,
мијењати банку. Изграђујући добре односе са банком временом ћете живнути, а
чак ће се и услови под којима сте склопили уговор са банком побољшати.

Финансијски савјетник
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Финансијски савјетник је најважнији спољни савјетник за сваког , а нарочито
новог предузетника. Он ће Вам помоћи да изградите финансијски систем
бизниса и имаће најважније значење за Ваш успјех.
Како да нађете правог финансијског савјетника ? Поразговарајте са познатим и
блиским бизнисменима и замолите их да Вам препоруче одговарајућег човјека :
обавезно изаберите онога који се специјализовао за опслуживање ваше сфере
бизниса. Онај који остави на Вас најупечатљивији утисак и који има најбоље
препоруке нека буде и изабран. Трудите се да одмах успоставите прави однос са
њим, првенствено у погледу висине накнаде за његове услуге, да не би касније
долазило до неспоразума.
Адвокат – Наћи доброг адвоката је важан посао за доброг бизнисмена. Морате,
колико то буде у Вашим могућностима, да правите избор узимајући у обзир три
главна квалитета код адвоката : лично поштење, таленат и искуство у сфери
Вашег бизниса уз спремност да Вам буде на располагању када Вама

буде

најпотребније.
ЛАКОУМНИ И ТВРДОГЛАВЦИ БОГАТЕ АДВОКАТЕ
Питагора

9. УПРАВЉАЊЕ МАРКЕТИНГОМ

9.1. Истраживање тржишта
За фирме које свој обим пословања подигну на толики ниво да им је локално
тржиште сувише мало морају озбиљније приступити својој пословној
организацији и менаџменту. То подразумјева израженији маркетиншки приступ
организацији и цјелокупном пословању предузећа.
У оквиру таквог концепта веома је битно познавање и истраживање тржишта.
Istra`ivawe tr`i{ta је na~in da se sazna {ta qudi misle,
`ele, trebaju ili rade. To je informacija koja se obi~no
beз istraжivawa ne

mo`e другачије dobiti.

Istra`ivawe tr`i{ta omogu}ava preduze}u da shvati da se
kupci na bilo kom tr`i{tu razlikuju po potrebama, својим
виђењима, ставовима i склоностима.
Тradicionalni i uvijek zna~ajan je li~ni intervju. Mo`e
biti na ulici ili ako je slo`eniji, du`i ili osjetqiviji
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u ku}ama. Odnos koji se uspostavi izme|u онога који испитује
и

онога

који

је

испитиван

informacija. Дакле,
oblik

prikupqawa

problema

ili

doprinosi

potpunosti

dobijenih

razgovor sa qudima је najosnovniji
podataka.

mogu}nosti

Obi~no

koje

se

postoji

mogu

niz

istra`iti

tema,
i

bez

pretpostavki {ta je va`no. Ovo istra`ivawe je na~in на
koji se stavovi i vjerovawa odre|enih qudi ispituju i
dobijaju ideje. To se obavqa na dva na~ina. Jedan je
intervju bez odre|ene strukture, koji se obavqa sa po
jednim ispitanikom i prilago|en je wemu. Drugi je

grupne

diskusije. Razlikuje se od prvog po ve}em broju qudi,
obi~no oko 8, te tako ima dodatni elemenat interakcije
izme|u razli~itih li~nosti i iskustava u grupi.
Исtra`ivawem

tr`i{ta

se

otkrivaju

razli~iti

segmenti

tr`i{ta koje ~ine kupci sa razli~itim potrebama.
Preduze}e treba da ”ciqa” samo one segmente ~ije potrebe
mo`e vi{e da zadovoqi. Za svaki ciqni segment preduze}e
mora pozicionirati svoju ponudu tako da ciqni kupci mogu
da ocijene kako se ponuda datog preduze}a razlikuje od
konkurentske ponude.
9.2.Prodaja prozvoda ili usluga
Ciq svakog preduze}a je zadovoqewe цiqnog tr`i{ta tj.
prodaja proizvoda.
Kako prodati proizvod ili uslugu?
U okviru prodaje razlikujemo:
1.

li~nu prodaju,

2.

prodajni menaxment.
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Li~na prodaja. Li~na prodaja ukqu~uje kontaktirawe u dva
smjera

izme|u

kupca

i

prodava~a.

^esto

се

такво

контактирање остварује лицем у лице. Li~na prodaja ima veoma
va`nu ulogu u marketin{kim aktivnostima.
Лична

продајa

подразумјева

да

се

изврши

planirawe,обезбиједи

приступ, изврши представљање производа, закључи посао и изврши
посао.



Пrodajnи menaxment мора прво да се осмисли, затим да се
продајни план спроведе и да се даље процес продаје развија.

Prodajni plan je izvje{taj koji opisuje gdje, kada i kako
trebaju da budu usmjereni prodajni napori.
Uspje{na prodaja zahtijeva i odre|ene prodajne napore kao
i obuku o prodaji jer se na taj na~in sti~u prodajne
vje{tine

kao

i

neophodna

znawa

o

proizvodu.

Ciq

ovih

aktivnosti je dobrо извршење prodajnog plana.
су

Prodavци

се

развили

koriste}i

odre|ene

kvantitativne

mjere i na~ine rada koji su usko povezani sa ciqevima
prodaje i политиком управљања фирмом.
9.2.1. Cijena
Cijena

јe

vrijednost

proizvoda

ili

usluge

na

tr`i{tu

изражена у новцу.
Cijena je jedan od najfleksibilnijih elemenata marketing
miksa.

Cijena

marketing

miksa

se

razlikuje
po

tome

od

{to

ostala
stvara

tri
prihod;

elementa
ostali

elementi stvaraju tro{kove.

Izbor politika cijena
Пolitika cijena trebala bi da odgovori na pitawe koje se
stalno ponavqa: Kako }e cijena biti kori{tena kao dio
marketing miksa? Ovo pitawe se odnosi na situacije kao
{to su:


uvo|ewe novog proizvoda,
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konkurencija,



zakonske norme које држава прописује,



ekonomski uslovi,



спровођење politike cijena.

Najpoznatije cjenovne politike су:
Pionirska politika која se zasniva na utvr|ivawu baznih
(osnovnih)

cijena za novi proizvod. U okviru pionirske

politike razlikujemo:


zara~unavawe

najve}e

mogu}e

cijene

koju

su

najzainteresovaniji kupci spremni da plate;


cijene na ni`em nivou od cijena konkurentnih brand-ova
s ciqem proboja na tr`i{te i proizvodwe ve}eg prodajnog
обима.

Psiholo{kом politikом cijena се podstiче kupovinа која је
више zasnovanа na emocionalnoj

(iracionalnoj) nego na

racionalnoj osnovi. U okviru psiholo{ke politike cijena
razlikujemo:


”Par-nepar

cijene”

-

polaze

od

pretpostavke

da

}e

potro{a~ ispoљavati razli~ite склоности prema proizvodu
u zavisnosti kojim se brojem zavr{ava utvr|ena cijena.
Na primjer, vrlo je vjerovatno da }e proizvod ~ija je
cijena 99,95 KM biti prodavaniji od proizvoda po cijeni
od 100 KM;


Obi~ajna cijena - po ovom metodu cijene proizvoda

se

odre|uju, prije svega, na osnovu tradicije;


Presti`na cijena - zasniva se na utvr|ivawu nerealno
visokih cijena za odre|ene proizvode s ciqem upu}ivawa
na wihovu visoku kvalitetu ili imix koji posjeduje;



Jedinstvena cijena - zasniva se na utvr|ivawu identi~ne
cijene svim proizvodima jedne maloprodajne linije.

Profesionalna politika cijena

se zasniva na kori{tewu

vje{tina i znawa qudi koji su eksperti i imaju iskustvo
za odre|enu oblast ili aktivnost.
95

Promotivna politika cijena je proces uspostavqawa kratkih
rokova

promocije

za

pojedine

proizvode.

U

okviru

promotivne politike cijena razlikujemo:


Metod

cjenovnog

uobi~ajene

-

vo|e

ve}e

cijene

proizvodi

se

prodaju

ispod

istaknute

na

proizvodu,

po

cijeni koja je blizu ili ispod cijene ko{tawa;


Metod odre|ivawa cijena po osnovu specijalnih doga|aja
- ovaj metod se odnosi na ogla{avawe sni`avawa cijena
proizvoda u doba sezone godi{wih odmora ili odre|ene
doga|aje

(Bo`i},

Nova

godina)

a

s

ciqem

pove}awa

wegove prodaje;


”svaki dan niske cijene” - predstavqa sni`avawe

Metod

maloprodajnih cijena vode}ih brandova za prolongiran
period;


Metod krive iskustva - je metod kod kojeg kompanije
{ire svoje tr`i{no u~e{}e fiksirawem niskih cijena na
tr`i{tu sa kojom se konkurenti ne mogu takmi~iti.

Primjer: Kako cijene pojedinih marki proizvoda uti~u na
potro{a~e? Statusni simboli su ve} sami po svojoj prirodi
veoma

skupi.

U

tu

kategoriju

ubrajamo

sportske

automobile, 18-karatne satove, itd. Mawe skupe stvari,
koje

predstvqaju

veoma

bitan

statusni

simbol,

su,

svakako, i presti`ne marke naliv-pera u rukama uticajnih
poslovnih

qudi.

нпр.

Parker

prodaje

skupe

olovke.

Potro{a~i mogu platiti 20 penija za olovku koja dobro
pi{e, a oni opet biraju da potro{e 20, 50 ili preko 150
funti

za

olovku.

Za{to?

Zato

{to

imix

proizvoda

daje

potro{a~u sliku da ta olovka ima mnogo ve}u funkciju od
obi~ne funkcije pisawa. Parker je uo~io ovaj psiholo{ki
uticaj

na

potro{a~e

i

uspostavqawem

presti`nih

cijena

obezbijedio svoje mjesto na tr`i{tu luksuznih proizvoda.

9.2.3.Promocija (ogla{avawe)
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Promocija pokriva sve instrumente za komunikaciju kojima
se neka poruka mo`e prenijeti ciqаnoj

grupi potro{a~a.

Instrumenti promocije mogu se podijeliti na pet op{tih
grupa:


Reklamirawe,



Unapre|ewe prodaje,



Odnosi sa javno{}u, prodajno osobqe,



Direktni marketing.

Najzastupqeniji, a samim tim i najva`niji oblik promocije
je reklamirawe.

Reklamirawe
Reklamirawe je najmo}niji instrument izgradwe svijesti o
propagandnoj poruci o preduze}u, proizvodu, usluzi ili
ideji. Reklamirawe

je bilo koji

pla}eni oblik

neli~ne

komunikacije o organizaciji, proizvodima, servisima ili o
sponzorstvu.
Aspekt pla}awa je veoma bitan u ovoj definiciji, zbog
toga {to se prostor za

reklamirawe poruke mora kupiti.

Osim u pojedinim slu~ajevima kada servis vr{i donirawe
vremena ili prostora.
Komponenta ”ne li~ne” komunikacije je isto toliko va`na u
procesu reklamirawa јer, reklamirawe ukqu~uje mas-medije
kao {to su televizija, radio i magazin, putem kojih se ne
ostvaruje

li~ni

kontakt,

tako

da

nema

ni

automatskе

povratne sprege (повратних информација) kao {to je to slu~aj
sa li~nom prodajom.
I

upravo

potrebno

zbog
je

toga

izvr{iti

prije

nego

istra`ivawe

{to

se

po{aqe

tr`i{ta.

poruka

Istra`ivawe

tr`i{ta tu igra zna~ajnu ulogu.
Ono odre|uje uslove da li je poruka shvatqiva za ciqno
tr`ii{te i da li }e ciqno tr`i{te biti u mogu}nosti da
vidi i prepozna izabrani medij.
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Pla}aju}i prostor za reklamu kompanija mo`e da kontroli{e
{ta `eli da ka`e osobi kojoj je poruka poslana.
Reklamirawe, tako|er, omogu}ava kompanijama da odlu~e
kada `ele da poruka bude poslana.
Karakteristike reklame
1. USMJERENOST: na masu,
2. PLA]AWE: se vr{i za prostor ili vrijeme,
3. PREDNOSTI: uticaj na veliki broj qudi,
4. NEDOSTACI: veliki tro{kovi i ote`an prijem dobrе
повратног одговорa (''feedback''-a).
Reklamirawe

obuhvata

odlu~ivawe

o

pet

M

-

misija

(Mission), poruka
(

Message),

(Media),

medij

(Money)

novac

i

mjerewe

(Measurment).
Ako reklamne poruke jednog preduze}a nisu druga~ije i boqe od konkurentskih, tom
preduze}u treba savjetovati da novac tro{i na druge instrumente marketinga, kao {to
su odnosi sa javno{}u, unapre|ewe prodaje ili direktni marketing.
Primjeri
emitovane

razli~itih
poruke,

alata

pakovawe

reklamirawa
(vawsko),

су:

{tampane

pakovawe

i

(uba~ene

reklame), igrani filmovi, bro{ure i kwi`ice, posteri i
leci,

adresari,

svjetle}e

ponovqeno

reklame,

{tampawe

audio-vizuelni

oglasa,

material,

bilbordi,
simboli

i

oznake, video trake.
9.2.4. Distribucija
Veoma

je

bitno

kako

u~initi

svoj

proizvod

ili

uslugu

dostupnim za ciqno tr`i{te. Imamo nekoliko mogu}nosti:


Direktno prodati proizvod ili uslugu,



Prodati proizvod ili uslugu preko preprodavca,



Prodaja preko veleprodajnih lanaca,



Dati fran{izu .

U

okviru

iste

djelatnosti

mo`emo

sresti

kombinacije

tipova distribucije. Me|utim, veoma je te{ko odr`ati dva
konkurentska kanala. Na tr`i{tu potro{a~a vodi se bitka
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me|u

prodavcima

na

malo

(npr.

mali

protiv

velikih

prodavaca na malo, veliki prodavci na malo protiv drugih
velikih prodavaca na malo). Pored toga, sve ve}a se bitka
vodi i izme|u kupovine od ku}e (zbog sve ve}eg nedostatka
vremena qudi se okre}u ovom tipu kupovine) i kupovine u
prodavnici (pred prodavcima na malo je izazov da vrate
potro{a~e

u

prodavnice),

{to

bitno

opredjequje

izbor

kanala distribucije.
U osnovi,

razlikujemo:



Fizi~ku distribuciju,



Logistiku.

Fizi~ka distribucija podrazumijeva organizovawe prevoza i
skladi{tewe

finalnog

proizvoda

(naj~e{}e

po

nalogu

kupca).
Me|itim, logistika ukqu~uje {ire shvatawe distribucije i
poku{ava da pove`e pojam priliva sirovinskog materijala i
odliva finalnog proizvoda.
Zbog toga {to je ovdje rije~ o razli~itim terminima, onda
je boqe o ovim terminima govoriti u {irem smislu - putem
pojma logisti~kog menaxmenta.
Logisti~ki

menaxment

je

organizovani

protok

sirovina,

inovacija, gotovih proizvoda i informacija i to od ta~ke
proizvodwe do ta~ke potro{we.
Dakle

tri

su

elementa

bitna

u

definisawu

logisti~kog

menaxmenta:
1. protok proizvoda (od proizvo|a~a do potro{a~a);
2. tro{ak

distribucije

(kojeg

je

potrebno

minimizirati);
3. potro{a~ki

servisi

(koji

trebaju

da

zadovoqe

zahtjeve kupaca).
Povezanost dobavqa~a, fizi~ke distribucije i logistike
LOGISTIKA

99

NABAVKA
DISTRIBUCIJA

Dostavqaju
Dostavqa
DOBAVQA^I

sirovinski

gotove

PREDUZE]E

POTRO[A^
materijal
proizvode

Primjer

uspje{ne

distribucije

objasni}emo

na

kompaniji

Federal Express ili FedEx. Frederick W. Smith je tvorac jednog
jednostavnog (novog) izuma Federal Express-a ili FedEx-a. FedEx
je servis koji vr{i dostavu paketa po principu ”vrata do
vrata” i pri tome koristi avione naranxaste, bijele i
qubi~aste boje. Ova kompanija vr{i dostavu paketa koji ne
prelaze 70 kg. To je ujedno i te`ina koju jedan prosje~an
~ovjek mo`e da ponese. Menaxment FedEx-a dobro je razumio
potrebe potro{a~a i donio je oduku da formira vlastitu
avio kompaniju. Tako kompanija

mo`e da u ranim ve~erwim

~asovima pokupi sve pakete i da ih onda proslijedi do
sortiraju}eg

centra

u

Memfis-u

i

na

kraju

da

tako

sortirane po{iqke isporu~i na ciqnu destinaciju, naravno
prije zore. Iako je ostvario zavidne rezultate u prvim
godinama rada, FedEx je tra`io jo{ boqa rje{ewa za vr{ewe
distribucije.
omogu}ava

Stvoreno

svakom

je

potro{a~u

softversko
da

putem

rje{ewe

kompjutera

koje
naru~i

preuzimawe po{iqke, od{tampa utovarnu naqepnicu i omogu}i
prevoz i ekspresnu isporuku paketa a da pri tome i ne
koristi telefon. Beneficije kоje su ostvarene su smawile
tro{kove

preuzimawa

po{iqke

kao

и

eliminisawe

gre{aka

koje nastaju pri radu sa papirima i koje bi mogle da
uti~u na sortirawe.

100

9.3. Mаркетинг окружење
Marketing

okru`ewe

preduze}a

mo`e

se,

u

osnovi,

podijeliti na mikro i makro okru`ewe.
Mikro

okru`ewe

~ine

dobavqa~i,

marketing

posrednici,

pravno,

ekonomsko,

kupci, konkurencija i javnost.
Makro

okru`ewe

demografsko,

~ine

poslovno

politi~ko,
i

tehnolo{ko

kao

i

socijalno

i

su

i

kulturno okru`ewe.
Za

potrebe

poslovawa

preduze}a

najva`niji

kupci

dobavqa~i.

Odnosi sa kupcima
Гlavne faze uspje{ne prodaje su:
1. Tragawe za potencijalnim kupcima i wihovo bli`e
odre|ivawe,
2. Uvodni pristup,
3. Pristup,
4. Prezentacija i demonstracija,
5. Rje{avawe prigovora,
6. Zakqu~ivawe prodaje,
7. Pra}ewe izvr{ewa.
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[to se ti~e odnosa sa kupcima, u okviru prodaje, bitno je
istaknuti zna~aj odnosa izme|u kupca i prodavca. Primaran
zadatak je da se zadr`e i weguju kupci. Preduze}a tro{e
velika

nov~ana

sredstva

za

zard`avawe

postoje}ih

i

pridobijawe novih kupaca, a konkurenti uvijek poku{avaju
da ih preotmu. Analize pokazuju da vi{e ko{ta pridobijawe
novih kupaca od zadr`avawa postoje}ih. Mnoga preduze}a
danas

koriste

profesionalaca

unakrsno-funkcionalne

("cross–functional")

koji

rade

timove

sa

kupcima

u

ciqu unapre|ewa odnosa sa wima, pronalasku boqih idejnih
rje{ewa s ciqem stvarawa korisnosti za svoje kupce.
Bitan aspekt prodaje je posve}enost prodavca kupcu. Kada
je

prodavac

blizu

kupca,

on

je

u

stawu

da

izna|e

kreativna rje{ewa potro{a~kih problema.
Primjer: Prodava~i hiru{kih proizvoda u SAD su posmatrali
hiru{ku praksu i proveli su sate u ispitivawu hirurga
kako bi

se

aktivnosti

operacije mogle
bilo

je

unaprijediti.

kreirawe

novog

Rezultat

proizvoda

koji

ove
je

hirurgiju u~inio bezbjednijom, jeftinijom i mawe bolnom.
Taj novi proizvod se koristi u vi{e od 60% operacija u
SAD.
U okvirima odnosa sa kupcima dolazi do stvarawa potro{a~ke vrijednosti. Odnosno,
prodaja se zasniva na stalnoj usmjerenosti prodava~a na potrebe kupca.
Odnosi

prodaje

se

zasnivaju

na

po{tovawu

i

povjerewu

izme|u kupca i prodavca. Oni su fokusirani na stvarawe
dugoro~ne

veze

sa

potro{a~ima,

a

ne

na

stvarawe

jednokratne prodaje. Kompanije kao {to su "American Express",
"Electronic

Data Systems",

prodajne

napore,

"Motorola" i
upravo,

"Ovens-Corning"

usmjerile

na

su

svoje

formirawe

dugoro~nih odnosa sa potro{a~ima.

Odnosi sa dobavqa~ima.
Dobavqa~i
potrebnim

su

preduze}a

sirovinama,

koja

proizvo|a~e

repromaterijalima,

snabdijevaju
rezervnim
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dijelovima

i

drugim

proizvodwu

odre|enih

aspektima,

koji

poluproizvoda,

su

neophodni

finalnih

za

proizvoda

ili pak usluga. Ovaj zadatak obavqa nabavna slu`ba svakog
preduze}a. Nabavna slu`ba mora da uspostavi dobre odnose
sa

dobavqa~ima.

Ona

mora

da

izabere

pouzdanog

i

kvalitetnog dobavqa~a koji nudi najboqe uslove isporuke.

Odnos

sa

zaliha.

dobavqa~ima
Dobro

bitno

uti~e

uspostavqen

i

na

politiku

kontinuiran

vo|ewa

odnos

sa

dobavqa~ima zna~i da }e se u skladi{tu nalaziti optimalan
nivo

zaliha.

Ukoliko

nije

uspostavqen

dobar

odnos

sa

dobavqa~ima, onda }emo imati situaciju u kojoj }e biti
prisutna devijantnost u dva smjera:


Nivo zaliha u skladi{tu }e biti ispod optimalnog nivoa,
a

to

}e

onemogu}iti

kontinuirano

obavqawe

procesa

proizvodwe;


Nivo zaliha u skladi{tu }e biti iznad optimalnog nivoa,
{to zna~i da je preduze}e nov~ana sredstva (gotovinu)
ulo`ilo previ{e u zalihe i na taj na~in ugrozilo svoju
likvidnost.

Primjena
Ova

faza

predstavqa

aktivnosti.

Preduze}e

realizaciju
mora

svih

proizvesti

prethodnih
projektovani

proizvod, dati mu cijenu, distribuirati ga i promovisati
ga.
Primjena je bazirana
preduze}a

a

proizvodwu,

na interakciji svih sektora jednog

obuhvata:
marketing

istra`ivawe
i

i

prodaju,

razvoj,

nabavku,

qudske

resurse,

logistiku, finansije i ra~unovodstvo.
9.4. Kontrola
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Kontrola

kao

posqedwa

faza marketin{kog procesa
predstavqa
povratne

dobijawe
informacije

tr`i{ta,

sa

procjenu

rezultata

i

korekciju

wegovu
kao

i

revidirawe

ili

poboq{avawe

primjewene

strategije (segmentirawa,
ciqawa i pozicionirawa) i
taktika (elemenata marketing miksa).

Proces

kontrole

omogu}ava

preduze}u

da

uo~i

u

kom

segmentu poslovawa se ostvaruju negativni efekti, kao i
zbog ~ega se ne ostvaruju definisani ciqevi. Obi~no je
gre{ka u jednom od elemenata marketing miksa, a rje|e u
segmentirawu tr`i{ta, ciqawu ili pozicionirawu.

Efikasna marketing funkcija preduze}a reaguje brzo i po
kibernetskom
neprestanim

principu
pra}ewem

ispuwavawa

plana.

mehanizam

za

otklawa

ostvarivawa
Naime,

kontrolu

svaki

da

li

uo~ene
ciqeva
plan

nedostatke
poslovawa

mora

planirane

da

i

sadr`i

aktivnosti

doprinose realizaciji postavqenih ciqeva ili ne. To su
obi~no

mjese~ne

ili

tromjese~ne

uporedne

analize

na

osnovu kojih se mo`e mjeriti realizacija plana. Ukoliko
se ciqevi ne posti`u, potrebno je preduzeti korektivne
mjere tako {to }emo promijeniti neke proizvode (npr. mawe
ih

reklamirati

u

narednom

periodu

jer

kratkoro~no

posmatrano, nema dovoqno efekta i na taj na~in u{tedjeti
novac i pove}ati profit u teku}em periodu), tr`i{ta ili
neke podciqeve.
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10. Upravqawe krizom

Шта је криза ? Послови су Вам ишли
мање – више без проблема. Постали сте
успјешан

предузетник,

имате

имиџ.

Међутим ово све не мора да значи да ваш
посао не може доживјети кризу. Криза је
може се рећи почетак обимног процеса
промјена, настанак неких токова који
опасно

пријете

Најједноставније

опстанку
речено,

фирме.

фирма

је

доспјела у кризу , ако није у стању
измиривати своје обавезе.

Prepoynavawe krize

Ако би се једноставно пратило само извршавање
послова у оквиру фирме на први поглед би се одмах
могле уочити неке ствари из којих је видљиво да је
фирма у кризи :
-

људи почињу да одрађују послове ''преко воље''

-

свакo очекује од других да рјешава његове
проблеме

-

напуштање фирме

-

непреузимање одговорности за посао

Ово би уједно требало да буду и индикатори који
су опомена да треба нешто да предузмемо, ако
мислимо да премосимо кризу која је захватила фирму.
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Унутрашња заштита- проблем тихог банкрота
У многим земљама свијета откривена је појава да предузећа губе и до 20% од
свог профита само захваљујући томе што су радници поткрадали предузеће на
овај или онај начин. Није тајна да је код неких предузећа овај проблем водио до
директног банкрота. Ненадокнадиву штету фирми такође могу нанијети и
купци, испоручиоци или услужне компаније. Некада је неопходно приступити
и непопуларним мјерама у смислу контроле радника или потписивања са њима
неке врсте уговора о обостраним правима и обавезама у смислу чувања
материјалних вриједности са којима рукују. Чак има и фирми које организују
тајну контролу и својеврстан надзор над запосленима све у циљу сузбијања горе
поменутих проблема.
Будите неповјерљиви да Вам се касније неке ствари не би обиле о главу . Ово
све у смислу правог избора радника, правећи увид у њихове биографије, досијее
итд.

Утврђивање стања- узроци неуспјеха
Кризне ситуације личе помало једна на другу у сваком предузећу, а типично
стање ствари би се могло овако набројати :
-

негативни су резултати пословања уз стагнацију или опадајућу
активност

фирме

-

знатно се троши сопствени капитал

-

предузеће се задужује, расту трошкови камата

-

недостатак објективности при оцјени постојећег стања фирме

Уз све ово присутна је и криза повјерења. Због његовог ускраћивања напросто
се ствара један зачарани круг из кога је врло тешко изаћи. Ради се наиме , о томе
да предузеће губи све изграђене '' кредите'' које је имало у односу са купцима ,
добављачима, банкама, повјериоцима итд.
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Код утврђивања да тако кажемо саме дијагнозе стања треба нагласити питања
на која у дијагнози треба одговорити : Како је дошло до кризе ? Ко у кризи
учествује? Шта се у кризи догађа ?

Узроци неуспјеха
У зависности од тога о каквом се бизнису ради, да ли новом, или старом
побројаћемо неке од главних узрочника неуспјеха једне фирме.
Ако се ради о новом бизнису имамо сљедеће узрочнике :
-

незадовољавајуће планирање бизниса

-

мањак оснивачког капитала, као и његово смањивање , нарочито у
почецима пословања због грешака у планирању

-

погрешна процјена степена тражње за робом или услугом

-

одсуство управљачких способности

-

нереална прогноза обима расхода

-

За старе тзв. уходане послове можемо набројати сљедеће узрочнике
неуспјеха :

-

слаба контрола расхода пословања

-

неспособност упуштања у конкурентску утакмицу

-

мањак обртног капитала

-

лош однос према клијентима

-

лоше управљање

-

поремећени међуљудски односи

-

недовољно познавање бизниса

-

лоше прогнозе у погледу тржишних кретања
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-

игнорисање информација о финансијском стању бизниса итд.

Како да се изађе из кризе
Само отклањање узрочника кризе подразумијевало би промјену руководства и
формирање кризног штаба у предузећу . морате имати стално на уму : није лак
пут ка опоравку и просперитету.

Ако

се

мисли

опстати

неопходно је учинити низ
радњи:
-

израда плана кризних
активности

-

израда стабилизационог
плана како би се фирма
извела

из

кризе

и

вратила на стазе успјеха

Стабилизациони план би требало да обухвати :
-

изворе финансирања

-

иновирање производног програма

-

кадровско преструктурирање

-

промјене по питању организације унутар фирме

-

дефинисање како стратешких , тако и оперативних циљева

-

везање

реализације

изласка

из

кризе

са

конкретним

задужењима

ангажованог тима на конкретним пословима

Преоријентација програма
Не треба бити потпуни скептик по питању наставка предузетничког посла, и ако
се види да у одређеној сфери за вас више нема шансе . Ово наводимо из тог
разлога да увијек морате бити на опрезу по питању конкурената, а свакако да
морате бити начисто и са собом : Да ли Ваш производ задовољава укусе
потрошача ? Какав је у поређењу са конкурентским ? итд.
Преоријентација производног програма је нарочито везана за животни циклус
производа. Наиме, пратите у којој је фази циклуса Ваш производ и ако
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примијетите неке поремећаје, или ситуације да не можете ићи са производњом
коју сте усталили идите на измјену производног програма .
Питате се како опет направити финансијску конструкцију за наставак
производње или покретање нове. Изнађите неке унутрашње резерве , кад
исцрпите све могућности тек онда идите на задуживање. Ситуација мора
бити јасна око евентуалног старог кредита, јер вам банка не може одобрити
нови без регулисања претходног. Не идите у потрагу за финансијским
средствима код друге банке , јер тако себе доводите у незавидну ситуацију по
питању финансија, ако бисте уопште и наишли на разумијевање од стране
друге банке .

Нова организација
Унутар фирме требали бисте евентуално промијенити и организациону шему,
прије свега у сегментима гдје очигледно није ишло како треба .
Зависно од тога колико су развијене пословне функције у фирми могу се
вршити нека преструктурирања у смислу спајања или

, пак раздвајања

појединих функција. Ако је фирма мала и није достигла ниво организације гдје
је већина функција раздвојена, треба размислити и о ангажовању лица са стране,
јер је већина функција била концентрисана у једну или двије личности.

Осигурање бизниса
Осигурање Вашег бизниса спада у дио планирања развоја Вашег предузећа.
Уплаћујући износе за осигурање Ви се надате да нећете доћи у ситуацију да Вам
се тај новац врати назад. Ако Вам се не догоди ништа што би захтијевало
покриће настале штете, значи да Вам се посрећило и да и даље учествујете у
''игри''.

Осигуравајућа сума је својеврсна цијена коју плаћате за своју безбједност, то је
уплата за Ваш мир. Што је већи износ уплате , тиме сте боље заштићени, али
пазите на одређену сразмјерност, једноставно: имајте на уму то да Вам увијек
остане довољно новца за нормално пословање.
Држите се познате изреке :'' Купци будите опрезни'' , јер ви практично купујете
услугу осигурања. Добро проанализирајте ваш програм осигурања, јер ће од
правилно донесене одлуке у погледу висине осигуравајуће суме умногоме
зависити и опстанак вашег бизниса.
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III ДИО

УСЛОВИ ЗА ИЗЛАЗАК ИЗ ЛОКАЛНИХ ОКВИРА НА ДОМАЋЕ И
МЕЂУНАРОДНО ТРЖИШТЕ

1. Неопходне опште карактеристике производа
Osnova

svakog

poslovawa

je

proizvod

ili

ponuda.

Ciq

preduze}a je da u~ini proizvod ili ponudu razli~itim i na
neki na~in boqim, {to }e dovesti do naklowenosti ciqnog
tr`i{ta ukqu~uju}i spremnost da se plati najvi{a cijena.
Prozvodi

se

razlikuju

po

stepenu

do

kog

se

mogu

diferencirati. Osnovni zadatak je направити производ који се
по нечему разликује од других производа истог типа. Разликовање се
mo`e

zasnivati

na

izdr`qivost,

stil,

(raspoло`ivo

u

fizi~kim

razlikama

pakovawe),

prodavnicama

razlikama
ili

карактеристике,

(

se

u

dostupnosti

mo`e

naru~iti

telefonom, po{tom, internetom), razlikama u cijeni (veoma
visoka, visoka, sredwa, niska, veoma niska), razlikama u
imixu

(simboli,

atmosfera,

mediji)

i

razlike

u

obimu

usluga (isporuka instalacija, odr`avawe, popravke).
1.2. Робна марка (''brand')
Svaki

proizvo|a~

mora

voditi ra~una o obiqe`ima
svoga

proizvoda.

Najva`nija
proizvoda

obiqe`ja
su:

kvalitet,
funkcionalnost,
garancije i

dizajn,
marka,
pakovawe,

servisi након продаје. Poseban нагласак stavqamo

na marku (''brand'') proizvoda.
Рobnу markу ("brand") може представљати

bilo koja rije~, znak,

dizajn, ton, oblik, boja ili kombinacija svega тога. Циљ
је да се тај производ или услуга лако препознаје између осталих
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производа

исте

врсте

односно

да

се

истакну

u

odnosu

na

konkurenciju.
Нпр. нekе робне марке ("brand"-ovi) se mogu izgovoriti, kao {to
je to slu~aj sa "Gatorade" (prodavaц sportskih pi}a u SAD).
Drugi brand-ovi se ne mogu izgovarati i oni se mogu na}i
u

obliku

crte`a,

kao

{to

je

to

slu~aj

sa

jabukom

u

duginim bojama koja je za{titni znak "Apple Computers"-a.

Potrebno je praviti razliku izme|u imena brand-a i imena
proizvo|a~a. Ime proizvo|a~a je komercijalno, legalno ime
pod kojim kompanija posluje.
На

примјер

за

"Big

Mac

hamburger"

,

фирма

је

"McDonalds"

Име произвођача аутомобила Форд фирма је "Ford Motor Company".
Prilikom

pravqewa

brand-a

(robne

marke,

robnog

`iga)

potrebno je zadovoqiti 5 услова:
1. Ime (robna marka ili trgova~ki `ig) treba на неки начин
da представља sve предности koje jedan proizvod pru`a;
2. Ime

(robna

marka

ili

trgova~ki

`ig)

treba

da

bude

pamtqivo, upe~atqivo i pozitivno;
3. Ime (robna marka ili trgova~ki `ig) treba da odgovara
слици у јавности (imixu)

kompanije ili proizvoda;

4. Ime (robna marka ili trgova~ki `ig) ne smije da ima
bilo kakve законске ili propisne zabrane
5. Ime (robna marka ili trgova~ki `ig) bi trebalo da bude

jednostavno i emocionalno kao npr. ”мој парфем”.

1.3. Лиценцирање
Jedan od oblika sticawa i za{tite prava u prometu roba i
usluga je licencirawe.
Licenca je posebna vrsta ugovora kojim se licenciranom
partneru daje (prenosi) pravo, kao {to je na primjer
pravo na: komercijalizaciju patenta, kori{tewe brand-a,
kori{tewe specifi~nih tehnolo{kih procesa и продаје (
distribucije) proizvoda, uz ugovorenu naknadu i ugovorene
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uslove. Prihod u obliku naknade je, u pravilu, mawi nego
{to bi se postigao u drugim oblicima ulaska na inostrana
tr`i{ta.
Licencirawe poma`e великим kompanijama prilikom ulaska na
свјетско

tr`i{te,

tj.

omogu}ava

im

ulazak

na

globalno

tr`i{te uz minimalan rizik.
Licenca mo`e da popuni prazninu u proizvodnom asortimanu,
omogu}i poslovawu da uhvati korak sa novim tehnologijama,
u{tedi

skupe

i

mo`da

nepotrebne

tro{kove

odr`avawa

i

zapo{qavawe visokokvalifikovanog kadra.

1.4. Иновација
Inovacija podrazumijeva novost - promjenu. Ona je plod
inventivnog

rada

koji

zavr{ava

mijewawem

rje{ewa

u

praksi.
Inovacija mo`e zna~iti uvo|ewe novog proizvoda, uvo|ewe
nove metode proizvodwe, osvajawe novog tr`i{ta ili prodor
novog proizvoda na novo tr`i{te, osvajawe novih izvora
sirovina
posqedica

i

uvo|ewe

tehni~kog

nove

organizacije.

napretka,

a

danas

Inovacija

i

je

informati~kog

napretka. Sposobnost jednog preduze}a da pre`ivi zavisi
od wegove sposobnosti da zadovoqi potrebe kupaca. Wegovi
proizvodi moraju da dr`e korak sa konkurencijom i da se
smatraju boqim od rivalskih proizvoda. Efikasan menaxment
proizvoda zahtijeva stalnu obavje{tenost
proizvoda

i

dugoro~no

kako

se

odr`ao

bi

planirawe
pozitivan

o pokazateqima

poboq{awa
impuls.

ili

Nije

zamjene
uspje{no

preduze}e koje ima (samo) novu tehnologiju ve} ono koje
se br`e mijewa. Inovacija se ne odnosi samo na dizajn
proizvoda, nego

i na na~in

na

koji se

roba

i usluge

reklamiraju, pakuju i prodaju.
РАДИТИ НОВЕ СТВАРИ ИЛИ РАДИТИ НА НОВИ НАЧИН СТВАРИ КОЈЕ
СУ ВЕЋ УРАЂЕНЕ, ЈЕСТ СМИСАО ИНОВАЦИЈЕ.
Шумпетер
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1.5. Патент
Pronalazak se
Њime

se

za{ti}uje ispravom koja

za{ti}uje

se

коришћења

pravo

zove

patent.

(eksploatacije)

pronalaska koji se temeqi na patentnom pravu.

Patentno pravo predstavqa skup pravnih propisa i obi~aja
kojima se reguli{e sticawe i kori{tewe patenta. Pravo na
eksploataciju

prijavqenog,

prihva}enog

i

za{tiћenog

pronalaska pripada nosiocu patenta. Patent je za{ti}en 15
godina

i

po

isteku

tog

roka

mo`e

se

obnoviti

ili

produ`iti.
Kakvu
tr`i{ta

za{titu

zaslu`uje

poka`e

da

je

neka
ideja

ideja?

Ako

istra`ivawe

originalna,

moramo

je

za{tititi pomo}u patenta ili nekog drugog sredstva. Ideje
same po sebi ne mogu se patentirati. Izum mora da bude
primjewiv u nekoj

oblasti.

Ukoliko izum ima komercijalне шансе, vlasnik patenta mo`e
dati proizvo|a~u licencu na prava. U svijetu je do{lo do
velikog razvoja na poqu licenciranih tehnologija, ne samo
iz

patentnih

prava,

nego

i

iz

prava

na

''знати

како''

(”know-how”), autorskih prava i trgova~kih `igova.
1.6. Za{tita autorskih prava.
Za{tita

autorskih

prava

na

tr`i{tu

obuhvata

za{titu,

naro~ito, uzoraka, modela, robnih `igova, naziva, pa sve
do

logotipa

i

znakova

proizvoda

pod

kojim

se

oni

pojavquju na tr`i{tu s ciqem da se onemogu}e zloupotrebe,
ukqu~uju}i i nelojalnu konkurenciju.

Za uspjeh na tr`i{tu, osim idejne i tehni~ke zamisli,
proizvod mora biti privla~an, imati osobine koje }e ga
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izdvajati od konkurentske robe iste vrste. Proizvod se ne
razlikuje samo izgledom nego i oblikom i identifikacijom,
tj. robnim `igom i imenom po ~emu potro{a~ prepoznaje
proizvod.

Треба

знати

да

je

neophodno

izvr{iti

za{titu

"brand"-a.

Ukoliko se brand ne za{titi, mo`e и неко други производити
исту робу под истим именом.
1.7.@ivotni vijek proizvoda
Svaki proizvod ima svoj `ivotni vijek. @ivotni ciklus
proizvoda mo`e biti: tradicionalni ili standardni (6 faza
`ivotnog

ciklusa

proizvoda:

razvoj,

uvo|ewe,

rast,

zrelost, zasi}ewe, pad); kontinualni (neki proizvodi `ive
decenijama,

nikad

potpuno

reciklirani/prera|eni
новом

podmla|eni

ne

(neki

formulom,

opadnu

i

stalno

proizvodi

pre`ive

dodacima

ili

rastu);
jer

samo

su

novim

pakovawem; faze: uvo|ewe, rast, zrelost, pad, o`ivqewe,
zrelost,

pad;

konkurentne

ovakvo
uslove);

(karakteristi~no za
istoriju

pona{awe
u

trajne

zamijewenih

karakteristi~no
skokovima

proizvode i

modela);

one

stepenast

za

(''leapfrog'')
koji

imaju

(odgovara

kompaniji koja se mijewa da bi se prilagodila vremenu,
stalan

model

koji

odra`ava

visok

stepen

marketin{ke

dosjetqivosti, ovde nema nikad faze opadawa jer se uvijek
nove upotrebne vrijednosti uvode).

2. Институције за подстицај предузетништва
2.1. Preduzetni~ki inkubatori
U svjetu ima tri hiqade, a u Еvropi devet stoтина biznis
inkubatora dok се kod nas тек припремају за формирање. Познато
је да су пreduze}a
razvoja

i

управо

rawiva u prvih pet godina poslovawa i
tada

im

je

neophodna

pomo}.

Biznis
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inkubatori su

zapravo poslovni centri

vidu

''mekih

tакозваних

resursa''

podr{ke,

kao

{to

su

bilo

u

treninzi,

pristup finansijskim sredstvima, tr`i{tu, informacijama i
konsalting

uslugama,

bilo

kroz

obezbje|ewе

poslovnog

prostora pod povoqnim uslovima, kako bi se mali bizniс
{to uspje{nije razvio.
Бизнис инкубатори откривају prepreke na

putu rada i razvoja

preduze}a i iznalaze na~ine za wihovo prevazila`ewe. Oni
стварају

услове

и

средину

су

koji

najpogodniji

za

boqi

i

uspje{niji razvoj malih preduze}a u po~etnoj fazi rasta i
razvoja kada su ona i najrawivija. У svjetu ~ak 70 %
preduze}a у оснивању niје у potpunoсти razradilо svoj plan i
program, dok ~ak 90% preduze}a nije razradilo tr`i{te pa
zbog toga u prvih pet godina polovina propadne.
U svиjetu postoji vi{e modela inkubatora, a izbor zavisi
od

lokalnih

regionu

-

prilika

negdje

i

je

uo~enih

to

prepreka

prostor

a

u

negdje

odre|enom
су

препреке

finansijske ili neke druge prirode. Naj~e{}e je zastupqen
onaj

u

kojem

povla{tenim

se

pru`a

cjenama,

u

prostor

svakom

po

slu~aju

mawe

ili

ni`im

vi{e

nego

na

drugim lokacijama na tr`i{tu. Rиje~ je, dakle, o zgradi
ili kompleksu zgrada ~iji je prostor podиjeqen na mawe
jedinice u koje se smje{taju preduzetnici. Сvi oni imaju
zajednи~ku sekretaricu,
prikqu~ak,
finansijskih,

telefonsku centralu , internet

mogu}nost

vo|ewa

konsalting

i

kwiga,

pravnih

kori{}ewa

usluga,

obuku,

zajedni~ke sale za prezentacije i sli~no {to sve umawuje
tro{kove poslovawa, a preduzetnik se osloba|a tog dиjela
brige i mo`e da se koncentri{e na osnovnu djelatnost и
razvoj svog posla.
Бiznis inkubatori su i sami preduze}a koja moraju biti
odr`iva i uzor za sve svoje stanare. Najboqi rezultati se
posti`u

kada

postoji

partnerstvo

dr`avnog

sektora

na
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nacionalnom

i

lokalnom

zajedni~kim

ulagawem

nivou,

i

radom

i

privatnog

ova

dva

sektora,

sektora.

Period

inkubacije bi trebao da traje izme|u tri i pet godina da
bi se postigla optimalna odr`ivost.
Ekspanzija razvoja biznis inkubatora u svиjetu donиjela
je dragocjena iskustva o wihovom uspostaqawu i radu. Тa
prakti~na iskustva i postavke
dostupna su svima
ubrzanog

razvoja

koji
sektora

razvoja biznis inkubatora

grade nove strukture u ciqu
malih

i

sredwih

preduze}a

i

preduzetni{tva. To su prije svega вladine organizacije
(ministarstva,
regionalnog

agencije,
razvoja

fondovi,

(lokalna

zavodi),

samouprava,

nosioci
okruzi,

regionalne agencije za razvoj MSP, regionalne privredne
komore,

udru`ewa

preduzetnika)

i

veliki

broj

nau~noistra`iva~kih i istra`iva~ko razvojnih organizacija
(instituta i fakulteta).
Preduzetni~ki inkubatori најчешће predstavqaju zajedni~ke
poslovne prostore, sa~iwene od velikog broja poslovnih
jedinica, kojih обично ima izme|u 10 i 50. Ove jedinice
obi~no imaju slijede}e karakteristike:
-

locirane su na jednom mjestu, naj~e{}e unutar jedne
zgrade;

-

ponu|ene su preduzetnicima pod fleksibilnim uslovima,
uz

niske

cijene,

jednostavne

i

povoqne

sporazume

o

zakupu;
-

opskrbqene su integralnim slu`bama za davawe podr{ke
putem poslovnih savjeta, obuke i konsultantskih usluga
na licu mjesta, naplatom istih ili besplatno.

Inkubatori, {to je mo`da i wihova glavna karakteristika
sa aspekta uticaja na nastanak i razvoj novih preduze}a,
smawuju tro{kove i rizike kod pokretawa novog biznisa i
omogu}avaju

novim

preduzetnicima

i

preduze}ima

najboqe

{anse za opstanak i razvoj.
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Na ovaj na~in, uz zajedni~ko kori{tewe infrastrukture,
opreme, raznih usluga te ravnopravan pristup odre|enim
finansijskim,
omogu}en

je

inkubatori,

tehni~kim
rad

vi{e

tako|e,

i

marketin{kim

malih

preduze}a.

omogu}avaju

programima
Preduzetni~ki

vi{estruke

kombinacije

svih vidova poslovne saradwe izme|u malih preduze}a (koje
rade u inkubatoru), i na taj na~in se ostvaruje efikasno
i svrsishodno kori{tewe svih raspolo`ivih resursa.
Dakle,

preduzetni~ki

inkubatori

nude

radni

i

poslovni

prostor, te ~itav niz raznih usluga, stvaraju}i za{ti}eno
okru`ewe

pogodno

za

razvoj

novih

preduze}a

u

prvim

godinama wihovog ”`ivota”.
Osnovna pretpostavka wihove uspje{nosti i efikasnosti, je
da oni

moraju imati

veoma

~vrsto

izgrа|en

stav

da je

wihova osnovna funkcija da podsti~u zaposlenost, poma`u
novim malim biznisima i stvaraju uslove za wihov rad.
Formirawe

preduzetni~kih

ekonomski

razvoj

u~e{}a

dr`ave,

zadu`enih
posmatrati

za

dru{tva
odnosno

razvoj

putem

inkubatora

i

nezamisliv
wenih

je
i

Ova

uloga

ove

uticaj

bez

organa

privrede.

ure|enosti

wihov

na

aktivnog

insтitucija

oblasti

se

mo`e

adekvatnim

zakonskim rje{ewima, jer samo moderna zakonska regulativa
omogu}ava stvarnu ekspanziju malih i sredwih preduze}a i
preduzetni~kih inkubatora, kao jednog od modela.

Vrste preduzetni~kih inkubatora
Postoje brоjne podjele preduzetni~kih инкубатора зависно од
врсте дјелатности, нивоа привредне развијености друштва и степена
примјене науке и савремених технолошких достигнућа.

Нaj~e{}a

podjela ovih inkubatora je:

-

inkubatori lokalnih zajeдnica,

-

granski inkubatori,

-

univerzitetski inkubatori.
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Primjer:

Univerzitetski

univerzitetskih
Evropi

60-tih

inkubatori.

inkubatora
godina,

prvi

a

u

Uspje{ni

put

SAD

su

se

se

u

to

projekti

pojavili
vrijeme

u

ve}

pojavilo mnogo sli~nih projekata koji su se realizovali i
dali

pozitivne

rezultate.

Naime,

dio

univerzitetskog

kampa uredio se kao podru~je gdje su kompanije smjestile
svoje

vlastite

razvojno-istra`iva~ke

timove,

u

neposrednoj blizini osobqa i opreme. Na ovaj na~in je
do{lo

непрекидног

do

преноса

tehnologije.

Ovaj

pristup

usmjeren prema organizacijama visokog obrazovawa pokazao
se izvanredno uspje{nim u Velikoj Britaniji, ukqu~uju}i
parkove u "Cambridge"-u, "Heriot Wat University" u Edinburgu i
"University of Surrey".

2.2.Tehnolо{ki

park

kao

mjesto

za

razvoj

moderne

tehnologije
Jedan od najpoznatijih na~ina на
savremenim

generi~kim

tehnolo{kog

parka.

To

koji se mo`e ovladati

tehnologijama
je

mjesto

na

je

kori{}ewe

kojem

se

susre}u

rezultati nau~nih istra`ivawa ( invencija ) i sama nau~na
istra`ivawa svih nivoa, raspolo`ivi kapital i ograni~eni
prostor za koji dru{tvo obezbje|uje najboqe uslove. Pod
nau~nim istra`ivawima koja se plasiraju u proces razvoja
preko tehnolo{kog parka podrazumjevaju se fundamentalna,
primjewena i razvojna истраживања, te industrijski razvoj,
projektna
priprema

i
i

konstrukciona
uhodavawe

dokumentacija,

proizvodwe.

Ovakva

tehni~ka
istra`ivawa

obavqaju istra`iva~ke organizacije koje se formiraju u
okviru

univerziteta,

u

privredi,

samostalnim

institucijama kao i institucijama koje organizuje sama
dr`ava.Ovdje
omogu}uje

je

visoku

najva`nije

to

koncetraciju

{to

tеhnolo{ki

nau~nika,

park

eksperata

i

stru~waka {irokоg spektra zanimawa {to sve zajedno uti~e
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na efikasnost istra`ivawa, to jest odgovaraju}u ponudu
nau~no stru~nih invencija zbog kojiх se tehnolo{ki park i
osniva.

Izvori

potencijalnog

tehnolo{kih

parkova

kapitala

mogu

biti

za

razli~iti

ulagawa

preko

a prete`no se

javqa privatni kapital koji je po pravilu dinami~niji od
bankarskog.
Prvi tehnolo{ki park je osnovan 1951. godine pri Stanford
univerzitetu

u

SAD

koji

je

danas

poзnat

pod

nazivom

silikonska dolina.Ovaj tehnolo{ki park koji je po~etkom
devete decenije pro{lоg vиjeka imao preko 90 firmi sa
preko

25000

zaposlenih

je

prakti~no

postao

prete~a

postindustrijskog dru{tva i simbol ameri~ke tehnolo{ke i
nau~ne mo}i. Poslije ovog primjera i u Еvropi je po~ela
da se razvija praksa osnivawa tehnolo{kih parkova као и на
Дalekom

istoku.

Нажалост,

u

Republici

још

Srpskoj

,

zemaqa

mo`emo

увијек, nema tehnolo{kih parkova.
Iz

prakse

nekoliko

visokorazvijenih

prezentirati samo najva`nije aktivnosti dr`ave vezane za
osnivawe tehnolo{kog parka:
-

razvoj intelektualne infrastrukture

-

modernizacija privrede

-

razvijawe qudskog potencijala

-

razvijawe podr{ke okoline

-

obezbje|ewe {to boqih kulturnih uslova

-

razvijawe nove industrijske kulture

-

poboq{awe

socijalne

organizacije

i

socijalne

sigurnosti
-

obezbje|ewe maksimalno povoqnih ekonomskih uslova

2.3. Fran{izing
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Fran{izing je sporazum pri kojem dobavqa~ (fran{izerg)
daje

trgovcu

(primalac

fran{ize)

pravo

na

prodaju

proizvoda u zamjenu za odre|eni tip udru`ivawa.
Paket koji nazivamo fran{izom sastoji se od "brand"-a ili
marke,

proizvoda

marketin{ke
примаоцу

ili

usluge,

strategije

франшизе

да

i

продаје

poslovnog

obuke.

За

његову

робу

procesa,

провизију
и

даје

пословне

право
услуге.

Заузврат он нуди гаранцију да ниједан други прималац франшизе из
његове области неће отворити у његовом подручју слично предузеће.
Давалац

франшизе

тржишта

или

доноси

помоћ

подршку,савјетовање,

у

битне

претпоставке

калкулацијама

рекламу

и

и

обуку.

као

што

нуди

су

сталну

Слобода

тестови
пословну

одлучивања

је

ограничена уговором о франшизи, зато давалац франшизе нуди једну
врсту сигурносне мреже.
Fran{izing je vrlo fleksibilna formula uspjeha koja se
mo`e primijeniti u svim vrstama robnih sektora. Oko 45 %
svjetske

maloprodaje

ide

preko

fran{iza.

Trend

tranzicijskih zemaqa je da u wihove ekonomije ulazi sve
vi{e fran{iza. Postoje, naravno, i otpori, jer preduze}a
radije biraju vlasni{tvo nad svojim preduze}em i slobodu
poslovawa

i

rada

prema

svom

naho|ewu

nego

rad

unutar

sistema koji propisuje sve {to se radi, od proizvodwe i
distribucije do osmijeha pri prodaji, te izno{ewa otpada
iz prostorija preduze}a.
Prednosti i nedostaci fran{izing.
Fran{izing

pru`a

razli~ite

prednosti

i

mane,

kako

fran{izeru, tako i primaocu fran{ize.
Poslovawe u sistemu fran{iza preduze}u nudi prednosti kao
{to su, npr:
-

mawi potrebni inicijalni kapital,

-

mawi rizik neuspjeha,

-

kori{tewe

uspje{nog

i

poznatog

poslovnog

imena

i

reputacije,
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-

standardizovani proizvod i kvalitet koji se prodaje
putem potvr|enog sistema poslovawa.

Nedostaci su:
-

odsustvo potpune slobode poslovawa,

-

nu`no usagla{avawe sa ugovorom i standardima,

-

finansijske obaveze prema davaocu fran{ize.

Maloprodajni fran{izing sporazumi imaju tri osnovna tipa.

U

okviru

prvog

sporazuma,

anonimni

proizvo|a~i

imaju

maloprodajne prodavnice u kojima prodaju odre|eni "brand".
Ovaj

ugovor

o

fran{izi,

jedan

od

najstarijih,

je

uobi~ajen kod prodaje auta, kamiona, opreme i nafte. Ve}i
dio

nafte

prodat

je

pomo}u

fran{iznih

maloprodajnih

servisa.
U drugom tipu maloprodajnog fran{izinga, proizvo|a~ daje
dozvolu

distributerima

da

prodaju

odre|eni

proizvod

maloprodaji. Ovaj oblik fran{ize je uobi~ajen kod prodaje
bezalkoholnih

pi}a.

Najboqi

primjer

su

multinacionalne

kompanije poput "Coca Cole", "Pepsi Cole", itd. Ove kompanije
sklapaju fran{izu sa nezavisnim preduze}ima koja se bave
puwewem boca, koji onda opslu`uju maloprodaju.
U tre}em tipu maloprodajne fran{ize, fran{izor dostavqa
ime "brand"-a, tehniku ili druge usluge, umjesto kompletnog
proizvoda.

Fran{izor

proizvodne

i

sporazuma

je

strategija.

mo`e

distribucijske
bri`an

razvoj

da

snabdijeva

servise,
i

ali

kontrola

odre|ene

glavna

uloga

marketin{kih

Fran{izing je dosta zastupqen i koriste ga

mnoge kompanije kao {to su: "McDonalds", "Holiday Inn", itd.
Nisu svi fran{izing poslovi davali tako dobre rezultate.
O tome svjedo~e mnoge liste bankarskih ste~aja koje su
zabiqe`ile mnoge neuspjele fran{ize. Kod fran{izinga je
va`no

da "brand" i

ciqnu

grupaciju

koncept
radi

proizvoda

obezbje|ivawa

moraju

da

zadovoqe

garancije

kupovine

fran{ize i uspostavqawa poslovne saradwe.
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Primjer: "McDonalds". Zahvaquju}i

fran{izingu, "McDonalds"

je

danas zastupqen u vi{e od 1400 gradova u svijetu i ima
tendenciju daqeg {irewa. "McDonalds" daje mogu}nost svojim
franšize

primaocima

da

"McDonalds"

vlastitim

posjeduju

i

restoranima.

upravqaju

Zahtjev

za

svojim
ovakav

poduhvat je posjedovawe poslovnog duha, sposobnost vo|ewa
i motivacije, finansijske vje{tine kao i izbor najboqe
upravqa~ke

odluke

(50.000

funti

za

zakup

postoje}ih

restorana ili 150.000 funti do 250.000 funti za kupovinu
novih

restorana). "McDonalds" ima

oblasti

fran{izinga

a

za

jako

to

dobre

je,

rezultate

svakako,

u

zaslu`an

"McDonalds"-ov prepoznatqiv brand koji pru`a dobar prodajni

кoncept,

dobru

godi{wim

prometom

obuku,
od

savjet
pet

i

promotivnu

biliona

Velikoj Britaniji postao je

funti,

podr{ku.
fran{izing

Sa
u

konkurentski oblik poslovawa

u Eвropi i SAD.

3. Sistem kvaliteta
Da bi se proizvod prodao na stranom tr`i{tu neophodno je:
-

Imati kvalitetan proizvod,

-

Pristupa~nu cijenu ( prednost u pogledu cijene у односу
на

конкуренцију,

naro~ito

ako

se

koristi

sopstvena

sirovina i radna snaga),
-

Prihvatqiv rok isporuke,

-

Atest za kvalitet proizvoda (dobija se od odgovaraju}e
ovla{tene

laboratorije

koja

izdaje

Atest

poslije

kontrolisawa kvaliteta proizvoda) i
-

Atest

za

Sistem

institucije
kvaliteta

u

kvaliteta

poslije

(dobija

provjere

preduze}u,

prema

se

od

ovla{tene

uvedenog

Sistema

familiji

me|unarodnih

standarda ISO 9000).
Kvalitet je

skup

bitnih

osobina i

karakteristika koji

omogu}avaju zadovoqewe odre|ene potrebe.
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Ove osobine se odnose na rezultat poslovnog procesa tj.
на

proizvod.

zaposlene

Ispuwewe

i

zahtjeva

zajednicu

potro{a~a

radi

i

koristi

dostizawa

za

dugoro~ne

uspje{nosti ostvaruje se upravqawem kvalitetom.
Upravqawe

kvalitetom

je

посебан

upravqa~ki

pristup

za

kvalitet u poslovnom sistemu. Svoju funkciju ostvaruje
prema odre|enoj politici kvaliteta.
пolitika

kvaliteta

obuhvata

Претходно дефинисана

osnovne

pravce

i

ciqeve

preduze}a u podru~ju kvaliteta koje je zvani~no propisao
menaxment preduze}a.
Pojam

kvaliteta

je

neposredno

vezan

za

ideju

uvo|ewa

standarda.
Obezbje|ivawe

`eqenog

standardizacije.
(потврду)

kvaliteta je osnovni

Стandardizacija

odre|enog

kvaliteta.

moto i

predstavqa
Polaze}i

od

ciq

потврђивање
standarda

sistema kvaliteta ISO 9000 definisani su zahtjevi za sistem
upravqawa

kvalitetom

okvirima.

Uz

koji

su

pravilnu

uporedivi

primjenu,

u

me|unarodnim

ovi

standardi

predstavqaju sredstvo poslovnog upravqawa pomo}u koga se,
na

efikasan

na~in

oblikuju

organizacioni

i

ekonomski

elementi poslovawa, izra`eni kroz politiku preduze}a.
Koristi od Sistema kvaliteta su:
-

Efikasno upravqawe,

-

Promjena stila rukovo|ewa,

-

Poboq{awe procesa rada,

-

Kori{tewe kreativnih mogu}nosti zaposlenih,

-

Veza izme|u neposrednog upravqawa i wegovog poboq{awa,

-

Smawewe obima dokumentacije,

-

Smawewe tro{kova i sl.

Obezbje|ewe

kvaliteta

omogu}ava

ostvarewe

veoma

bitne

funkcije upravqawa kvalitetom u okviru Sistema kvaliteta.
Model

obezbje|ewa

kvaliteta

predstavqa

standardizovani

oblik zahtjeva za Sistem kvaliteta koji je prilago|en za
obezbje|ewe kvaliteta u datom preduze}u.
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Standardizovana su tri modela obezbje|ewa kvaliteta:
1. Model za obezbje|ewe kvaliteta u projektovawu, razvoju,

izradi, ugradwi i servisirawu, prema standardu ISO 9001;
2. Model za obezbje|ewe kvaliteta u projektovawu, razvoju,

izradi, ugradwi i servisirawu, prema standardu ISO 9002;
3. Model za obezbje|ewe kvaliteta u projektovawu, razvoju,

izradi, ugradwi i servisirawu, prema standardu ISO 9003.
Familija

ISO

standarda

9000

obuhvata

sve

me|unarodne

standarde koje je izradio tehni~ki komitet ISO/TC 176. Tu su
obuhva}eni slijede}i me|unarodni standardi: od ISO 9000 do
ISO 9004 (primjewuju se u dve razli~ite situacije: kada

postoji i kada ne postoji ugovor. Standardi ISO 9000 i ISO
9004 se primjewuju u sitacijama kada ne postoji ugovor i

oni su primjenqivi u svim tipovima preduze}a. Standardi
ISO 9001, 9002, 9003 su modeli standarda koji podrazumijevaju

postojawe

ugovorne

kvalitetno

situacije

zadovoqewe

i

wima

tr`i{nih

se

zahtjeva

obezbje|uje
i

potreba

potro{a~a), ukqu~uju}i i sve wihove dijelove, od ISO 10001
do ISO 10020, ukqu~uju}i i sve wihove dijelove kao i standard
ISO 8402.

Osnovna

ideja

defini{e

i

ciq

jedinstven

isporu~ilac

uvijek

serije
sistem,

standarda ISO 9000 jeste

da

koji

da

bude siguran

pru`a

da

mogu}nosti

proizvodi

i

usluge

odgovaraju zahtjevima tr`i{ta i potrebama kupaca.
Atestirawe Sistema kvaliteta obuhvata provjere obu~enosti
stru~nog

kadra,

postupaka

od

napisane

strane

postupke

stru~nog

rada

kadra,

i

primjenu

prema

familiji

standarda ISO 9000.
Важно

је

знати

predstavqa
квалитетнији
certifikatu

да

пosjedovawe

garanciju
u

odnosu

koji

da
na

su

proizvodi

bilo

garantuje

certifikata

koje
da

u

ISO

9000

preduze}a

druge.

Rije~

preduze}u

ne

бољи

и

je

o

postoji

savremen i odgovaraju}i proces upravqawa i obezbje|ewa
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kvaliteta. Sasvim je pogre{no misliti da je to certifikat
o kvalitetu konkretnog proizvoda.

4. Иnformacioni sиstem и сервиси
Иnformacioni sиstem који је подршка маркетингу je сачињен од
qudi, opreme i њиховог дјеловања. Њихов glavni zadatak је
prikupqawe pravovremenih i ta~nih informacija, sortirawe
istih

te

wihovu

analizu, procjenu i

distribuciju radi

dono{ewa odluka o marketingu.
Иnformacioni

sistem

pru`a

informacije

o

cijenama,

tro{kovima ogla{avawa, prodaji, konkurenciji i tro{kovima
distribucije

робе

и

услуга.

Te

informacije

се

dobijaју

koriste}i unutra{we i vawske izvore. Добијене податке треба
обрадити, анализирати и издвојити оне које су важне за доношење
одлука.
Dakle,

radi

se

o

upravqawu

razli~itim

tokovima

informacija sa ciqem da se na sistematski na~in donese
kvalitetna poslovna odluka.

Preduze}e mora da ima efikasan sistem podr{ke dono{ewu
tr`i{nih

odluka,

koji

predstavqa

stalno,

neprekidno

prikupqawe podataka i wihovu koordinaciju pomo}u kojih se
prikupqaju i tuma~e relevantne informacije iz okru`ewa i
pretvaraju u osnov za tr`i{no djelovawe.

Савремни развој Интернета је омогућио знатно смањење трошкова
маркетинга

и

побољшао

комуникацију

са

купцима.

Интернет

је

сваком доступан и на њему постоје конкретне могућности да свако
врши властито оглашавање и промоцију. Преко интернета се могу
куповати производи, а ако неко то не може, онда барем може доћи
до

информације.

Погодан

је

нарочито

за

нуђење

и

продају

рачунарске технике. Преко своје Web странице свако може понудити
све информације о себи и својој понуди.
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4.1. Савремени облик пословања -

e-poslovawe

Еlektronsko poslovawe je kori{}ewe ra~unara u sprovo|ewu
poslovnih
dobija

procesa.

sasvim

nov

Danas

se

karakter

sa

razvojem

organizacionih

i

interneta
poslovnih

procesa koji nastaju stvarawem novih mogu}nosti kao {to
su :
-

нov,

interaktivan

na~in

za

pristup

tr`i{tu

i

partnerima, istovremeno na lokalnoм и globalnom nivou.
-

mogu}nost obavqawa odre|enih poslovnih procesa изvan
preduze}a.

дostupnost izobiqu

informacija - sa mo}nim elementima pretra`ivawa i
automatskom analizom.
нovi modaliteti poslovnog udru`ivawa, finansijskih
transakcija i obavqawa poslovnih procesa

126

4.1.2.Funkcionisawe elektronskog poslovawa
Model funkcioni{e na osnovu odnosa klijent - server uz
kori{tewe
ve}inu

personalnog

korisnika

-

ra~unara.
klijenata

Na

ovaj

na~in

rukovawe

je

za

kompleksnim

aplikacijama, zbog operativne jednostavnosti, dostupno i
lako primjewqivo. U poslovnom smislu efekti su da mala
preduze}a imaju dostupnost informacijama ili kompleksnim
servisima koji se odvijaju na strani servera. U poslovnom
odnosu

to

zna~i

dobijawe

odre|enih

usluga

od

servis

provajdera (пружаоца услуга).
Danas, kada internet povezuje skoro sve ra~unare, Web* je
postao

standard

elektronskog

preko

kojeg

poslovawa.

klijent

Web

obavqa

servisi,

kori{}ewe

zbog

odli~ne

standardizacije i pokazane snage, ve} danas predstavqaju
platformu koja funkcionalno vezuje razli~ite aplikacije.
То

omogu}ava

pojedinca,

povezivawe

kompanije

do

poslovnih
vrlo

procesa

kompleksnih

od

nivoa

poslovnih

sistema.
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Korisnici mogu biti u otvorenom ili zatvorenom (pristup
dopu{ten

uz

odobrewe)

sistemu

pristupa

odre|enim

informacijama ili servisima. Visok nivo standardizacije i
bezbjednosti omogu}ava veliki raspon razli~itih
sa

jednostavnom

"opremom"

na

strani

servisa

korisnika

kao

klijenta server aplikacije.

4.1.3.Internet i poslovawe
Ra~unarska

tehnologija

se

razvijala

velikom

brzinom

u

posledwih ~etvrt vијeka. Malo koja oblast je napredovala
tom

dinamikom.

procesima

Istovremeno

dobile

sve

su

ve}i

informacije

zna~aj

i

u

poslovnim

bile

odrednice

uspjeha. Pravovremenost i ta~nost informacija su postale
imperativ.
Kori{}ewe personalnih raчunara je u tome mnogo pomoglo i
podstaklo razvoj osnovnih a poslije

i naprednijih mre`a.

Osnovna karakteristika dana{wice je globalna ra~unarska
mre`a

koja

proizvo|a~a

povezuje
-

sa

ra~unarsku

razliчitim

opremu

razli~itih

operativnim

sistemima,

aplikacijama zasnovanim na razli~itim platformama i sl.
Upravo ta prilagodqivost je bila jedаn od najzna~ajnijih
faktora
direktnu

uspјeha.

Internet

komunikaciju

u

kao

globalna

razliчitim

mre`a

oblicima

omogu}uje
i

na

taj

na~in olak{ava rad i doprinosi u{tedi vremena.
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Izme|u ostalog, korisniku je omogu}eno obavqawe nov~anih
transakcija

elektronskim

personalnog

ra~unara

putem,

pla}a

odnosno

ra~une,

da

sa

podi`e

svoga
novac,

prebacuje s jednog na drugi ra~un i sli~no. Radi se o
takozvanom е-банкарству. Такве услуге нуде и неке домаће банке.
U

savremenom

mre`ama

poslovawu,

i

predstavqa

rad

kvalitetnom
jedan

od

sa

ra~unarom,

ra~unarskim

telekomunikacionom

preduslova

uspјe{nog

opremom
poslovawa.

Indikativna je ~iњenica da na Internetu ubjedqivo najbr`e
raste

broj

komercijalnih

prezentacija

,

te

da

tr`i{te

diktira tempo razvoja interneta.
Mala i sredwa preduze}a

na internetu pronalaze svoje

mjesto i {ansu za razvoj, pronalaze
partnere

i

Tr`i{te

u takvim okolnostima dobiја nove karakteristike.

Мala

sredwa

i

na

taj

na~in

preduze}a

koriste

tr`i{ta, klijente,

sada

svoju

mogu

fleksibilnost.

biti

konkurentna

velikim i kao takva у sredi{tу globalne ekonomije.
Elektronska

trgovina

omogu}uje

svim

preduze}ima

da

prona|u nova tr`i{ta i nove kupce za svoje proizvode i
usluge. Za potroшa~e to zna~i ve}i izbor, ni`e cijene,
brze transakcije. Mala preduze}a su daleko fleksibilnija,
{to predstavqa veliku prednost pri prelasku na novi na~in
poslovawa.

Samim

tim,

pru`a

im

se

mogu}nost

da

uz

pove}anu produktivnost osvoje nova tr`i{ta.
Poslovawe preko interneta predstavqa nadgradwu i daqwi
razvoj

tradicionalnog

poslovawa.

Naravno,

postoje

izvjesne razlike.
U digitalnoj ekonomiji se desilo 10 bazi~nih

1. Znaчajne

promjena:

promjene odnosa od prodavca ka kupcu

Odnos se zna~ajno promjenio u gotovo svakom pogledu.
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Kupac je u mogu}nosti da promijeni lokaciju na internetu
i time bude bli`е ili daqe od prodav~eve elektronske
prodavnice. Дovoqan je jedan klik pa da "napustimo"
prodavnicu, tj. nekoliko sekundi da odustanemo od
kupovine.

2.Pove}ana бrzina
Promjene u digitalnoj

ekonomiji se ostvaruju velikom

brzinom, tj. koncepti koji su pokazali uspjeh veoma brzo
se primjewuju

na ostalim Web lokacijama, na primjer

ukoliko jedna firma uvede onlajn aukcije sutradan }e ih
primjeniti i druga sli~na.
3. Udaqenost vi{e nije bitan parametar u poslovawu
Udaqenost nije optere}uju}i faktor u uspostavqawu
poslovnih odnosa, partnerskih odnosa sa udaqenim
dobavqa~ima sirovina, poslovawu sa krajwim korisnicima
ili stvarawu sli~nih odnosa.
4. Globalno tr`i{te
Internet je omogu}io stvarawe globalne ekonomije gdje
tr`i{te obuhvata nevjerovatno veliku bazu korisnika
povezanih preko ovog medija. Globalna mre`a omogu}uje
stvarawe kanala komunikacije izme|u poslovnih partnera
(dilera).

5. Smawewe vremenskih disproporcija
Zahvaquju}i internetu, vrijeme nije ograni~avaju}i faktor
u poslovawu i saradwi partnera u poslovnom procesu. On
line (директна) mre`a omogu}ava neprekidnu komunikaciju .

6. Vje{tina upravqawa je kqu~ uspjeha
U digitalnom svijetu, jednostavno je sakupiti informacije
o kupcima, jeftino za sakupiti, pogodno za ~uvawe i
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kasnije kori{}ewe. Mogu}e je stvoriti bogatu bazu
podataka koje mogu biti od velike koristi prilikom
dono{ewa poslovnih odluka. Informisanost i pravovremeno
raspolagawe podacima su zna~ajni faktori uspјe{nih odluka.

7. Globalizacija tr`i{ta
U uslovima velike prohodnosti informacija tr`i{te poprima
druga~ije obime. Na primjer: tradicionalni kupac }e
prilikom kupovine automobila posјetiti prodavca, bankara i
provјeriti uslove servisirawa automobila. U digitalnoj
ekonomiji kupac }e posjetiti lokaciju koja prati de{avawa
na tr`i{tu automobila, npr. Edmund. Com. i prona}i na
jednom mjestu sve informacije o tra`enoj marki
automobila, uslove kreditirawa, odr`avawa i servisa , kao
i najpovoqnije cjene kod prodavaca.
8. Otvorenost sistema
Jedna od bitnih tendencija u razvoju je otvorenost ka
novim tehnologijama i standardima koje one name}u.

9. Interdisciplinarnost

10. Za{tita intelektualne svojine
Kvalitetna
odli~an

integracija

poslovnih

informacioni

kompleksne

veze

izme|u

razli~ite

poslovne

unaprијedi

kako

informacija

tok.

procese.

danas

Tehnologija

aplikacija

pojedina~ne

pove}awe

procesa

E-

efikasnosti

omogu}ava

koje

podr`avaju

poslovaње

procese
i

a

zna~i

mo`e

da

integracijom

smaњewe

poslovnih

rizika. Novina je i gubqewe lokalnih i ste~enih prednosti
jer je globalna konkurencija operativno aktivna.
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Пoznavawe
jednako

и

kao

primјena

e-poslovawa

je

sada

neminovnost

kori{}ewe telefona i faksa. Ono danas stoga

ne predstavqa prednost ve} je nekori{}ewe ozbiqan minus
za opstanak na tr`i{tu.
5. Пословање на међународном плану уз помоћ електронских мрежа
Развоју међународне трговине је допринијела и компјутерска мрежа.
Наиме чланице Свјетских трговачких центара су повезане у једну такву мрежу и
уз њену помоћ се одвија низ активности из дјелатности трговачких центара.
Таква једна чланица у нашем ближем окружењу је нпр. Свјетски трговински
центар у Београду.
Путем електронског сервиса "WTC ОN - LINE", aсоцијација свјетских
трговинских центара нуди корисницима својих услуга могућност да њихова
компанија, на изузетно брз и једноставан начин буде глобално маркетиншки
представљена свим свјетским трговинским центрима у свијету (преко 330
центара у овом тренутку), односно њиховим члановима, што је у ствари 750.000
компанија у више од 100 земаља широм свијета.
Укључењем у мрежу, чланови свјетских трговинских центара имају
директан приступ једној широкој лепези најразноврснијих бизнис услуга. На
једноставан начин претражују базу података, претражују бизнис понуде,
оглашавају се на огласној табли и имају право да користе све остале сервисе
које ова мрежа пружа.
Електронски сервис "MY WTCA ON - LINE" дозвољава члановима да
потпуно бесплатно креирају по сопственој жељи "WTC ON – LINE" странице.
Уз помоћ "WTC ON – LINE" претраживача, чланови свјетских трговинских
центара имају могућност да претражују садржај "WTCA" организација,
укључујући и све базе података у оквиру "WTC ОN – LINE".
Постоји могућност аутоматског превода на сљедеће језике, чиме се
избјегавају језичке баријере: са енглеског на кинески, француски, њемачки,
италијански, јапански, португалски, шпански и обрнуто, као и додатни језички
парови: са руског језика на енглески, са њемачког на француски и са
француског на њемачки језик.
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Сви трговински центри, као и њихови чланови имају могућност слања "email" порука на све адресе свјетских тргоинских центара у исто вријеме потпуно

бесплатно.
"Trade Card" представља потпуно нови електронски систем плаћања,

сервис за који се каже да представља прву свјетску кредитну картицу
намијењену електронској трговини. Овај систем чине глобална комуникациона
мрежа, банке за финансирање трговине и компјутерски програм за вршење
трансакција.
"World Trade Centar University" представља интернет едукативни програм

који омогућава корисницима приступ широком спектру курсева и усавршавање
у разним областима, по завршетку којих се стичу дипломе акредитоване од
стране водећих америчких колеџа и универзитета.
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Прилог
Базни термини вањскотрговинских уговора (класификација Incoterms-90)

Енглески

Oзнака

Франко предузеће

Ex Works

EXW

E

Франко превозник

Free Carrier

FCA

F

Франко бок брода

Free Alongside Ship

FAS

F

Франко брод

Free On Board

FOB

F

Трошкови и превоз

Costs and Freit

CFR

C

Трошкови, осигурање, превоз

Cost, Insurance,Freight

CIF

C

Превоз плаћен до...

Cariage Paid To...

CPT

C

Термини
Група

Превоз и осигурање плаћени до.. Cariage and Insurance Paid to CIP

C

Испорука франко граница

Delivered At Frontier

DAF

D

Испорука франко брод

Delivered Ex Ship

DES

D

Испорука франко кеј

Delivered Ex Quay

DEQ

D

Испорука без уплате царине

Delivrede Duty Unpaid

DDP

D

Испорука са уплатом царине

Delivreded Duty Paid

DDP

D

Групе Е (отпрема)
C (oсновни превоз плаћен)

F (oсновни превоз није плаћен)
D ( одредиште)
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