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ВОДИЧ ЗА ПРЕДУЗЕТНИШТВО

Желиш да радиш за себе, млад си, завршио си факултет? Колико пута 
си се питао како да започнем свој бизнис, отворим фирму  и чиме да се 
бавим? Овај водич може да те подстакне да се одлучиш за први корак, 
смислиш своју бизнис идеју и постанеш сам свој газда, било да си завршио 
факултет или средњу школу. Данас постоји много савремених послова за 
које ти није потребна формална диплома, већ је битно да знаш да имаш 
потребне вештине и практична знања и то су послови попут графичког или 
веб дизајнера, програмера, фотографа, стручњака за друштвене мреже, 
продавца разних услуга, call-center оператера. Ове послове можеш да 
научиш да радиш похађајући разне курсеве неформалног образовања.
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ЗАШТО ДА 
РАДИМ ЗА СЕБЕ?

Постоје велике предности када радиш 
за себе: бираш људе са којима радиш, 
затим одлучујеш се за пројекте које 
желиш да спроводиш, слободно 
организујеш своје време за већину 
савремених послова које можеш да 
радиш на лаптопу, имаш бољу контролу 
прихода и расхода и можеш да се 
одлучиш за годишњи одмор када теби 
одговара.
Оно што могу бити недостаци јесте, 
како наћи почетни капитал и издржати 
прву годину, као и да се чује за тебе и 
твоју фирму т.ј. производ и да купци 
крену да купују твоје услуге или 
производе. Постоји и ризик да, уколико 
ниси довољно дисцплинован, не радиш 
довољно да би опстао и исплатио све 
обавезе и зарадио.

ВОДИЧ ЗА ПРЕДУЗЕТНИШТВО

02



КАДА ОДЛУЧИМ 
ДА БУДЕМ ПРЕДУЗЕТНИК 
ШТА ОНДА?
Када си одлучио да постанеш предузетник онда треба да смислиш чиме ћеш 
да се бавиш. Најбоље је да радиш оно што си већ негде радио – рецимо био си 
конобар онда можеш да искористиш то своје искуство и отвориш кафетерију или 
бар. Радио си као графички дизајнер или програме за неку фирму, онда можеш 
да почнеш да радиш самостално. У овој фази је такође потребно да развијеш 
своју идеју у виду БИЗНИС ПЛАНА – то не мора да буде формалан бизнис 
план који је потребно да се ради када се узима кредит, већ твој интерни бизнис 
план помоћу ког ћеш да испланираш своје пословање за наредних годину 
дана. Основне елементе бизнис плана потребно је развити уз посебну пажњу у 
развоју маркетинг и финансијског плана.
Основе бизнис плана можеш да направиш тако што ћеш одговорити на следећа 
питања:

Шта је моја бизнис идеја? 

Oвде треба да даш одговор чиме ћеш се запараво бавити, која је твоја услуга 
т.ј. да ли ћеш да пружаш неКу интелектуалну услугу, да се бавиш произвдњом 
или можда трговином.

Који проблем решевам јер почињем да се бавим овим 
одређеним бизнисом?  

Твој бизнис треба да одговори нечијим потребама – ако рецимо у твом комшилуку 
нема продавница хране за кућне љубимце у радијусу од једног километра а 
живиш у крају где има пуно кућних љубимаца, можда је продавница хране за 
љубимце решење. Битно је да имаш свест о томе да не почињеш да се бавиш 
нечим где је велика конкуренција јер ћеш лакше успети ако неком помажеш да 
задовољи своје потребе т.ј. реши свој проблем снабдевања храном за љубимце 
у овом конкретном случају.
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ВОДИЧ ЗА ПРЕДУЗЕТНИШТВО

На који начин намеравам да решим тај проблем? 

Овде већ почињеш детаљније да размишљаш о свом бизнису и кроз развој свог 
бизниса решаваш проблем – тачније покушаваш да узроке проблема ставиш у 
своју корист и понудиш решења.

Које је моје тржиште и ко су моји конкуренти?

Тржиште треба да буде твоја циљна група којој ћеш циљној групи да продајеш 
своје услуге т.ј. производе: рецимо младе жене од 20 до 40 година у Београду 
које воле модне трендове ако ћеш да продајеш рецимо неке специјално 
дизајниране модне хаљине. 

Ко су чланови менаџмент тима 
а која су остала радна места? 

Ово је нешто што многи у почетку не размишљају и стихијски крену у 
предузетништво и не баве се основном функцијом пословања – управљањем. 
Ако желиш бити сам у бизнису овде је битно да управљаш својим временом а ако 
ћеш у старту да имаш запослене одмах мораш да поставиш систем управљања 
да би се знало ко је менаџер а ко има извршну функцију. Породица у почетку 
може бити веома добра да помогне око посла и овде треба да имаш у виду да 
нема емоционалних попуштања већ да свако треба да ради свој посао.

Чиме ће се бавити свако одељење у фирми? 

Када одредиш ко је за шта задужен (ако у старту бизниса имаш потребу за 
запосленима)  онда треба јасно да опишеш задужења сваког од чланова 
тима: опис посла, ниво одговорности, очекивани резултати. Такође треба да 
дефинишеш међусобно комуницирање иземеђу сваког одељења мада у самом 
почетку бизниса већину ствари ћеш ти сам да контролишеш – ово је поставка 
за будућност.
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МАРКЕТИНГ ПЛАН 
основни елементи 

Oвде треба да размислиш и даш одговоре на следећа питања:

Шта је мој производ? 
  
Дајеш одговор шта ћеш да производиш или који производ ћеш да продајеш 
т.ј. коју услугу ћеш да пружаш.

Која је разлика у односу на сличне производе? 

Треба да направиш квалитативну разлику између твог и сличних производа или 
услуга тачније које су то посебне карактеристике које те издвајају на тржишту у 
односу на конкуренцију.

ВОДИЧ ЗА ПРЕДУЗЕТНИШТВО
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ВОДИЧ ЗА ПРЕДУЗЕТНИШТВО

Како продајем свој производ (услугу)? 

Ово питања треба да ти помогне да се одлучиш на који начин ћеш да продајеш, 
да ли ће то бити малопродаја или велепродаја, интернеет продаја, директна 
продаја путем састанака, директне поште или телефонских позива.

 
Како промовишем производ? 

Овде треба да се одлучиш да ли ћеш да издвајаш буџет за оглашавање или 
ћеш да се бавиш промоцијом без плаћања огласа. 
Постоје многобројни бесплатни начини да се преко друштвених межа чује за 
твој производ али треба да знаш да је више времена потребно да се улаже 
него када се користе плаћени огласи.
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Пројекција обима продаје и цена

За сваки производ (услугу) треба да имаш назив и да формираш цену за 
крајњег корисника. На месечном нивоу планираш циљеве и обим продаје и 
онда видиш колика је проjекција за годишњи ниво. Треба да будеш реалан и 
да сваки месец повећаваш постепено количине продатих производа. Ако се 
бавиш услугама овде планираш број сати који ћеш радити из месеца у месец и 
формираш цену сата јер је време главни ресурс са којим располажеш да када 
пружаш интелектуалну услугу.

За маркетинг план велику помоћ пружиће ти SWAT анализа (на енглеском 
скраћеница за Strenght, Weaknesses, Opportunities, and Threath) – дајеш 
одговоре на питања које су интерне снаге твог бизниса а са друге стране које 
су слабости и које су спољашње могућности а које претње).

ВОДИЧ ЗА ПРЕДУЗЕТНИШТВО
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ВОДИЧ ЗА ПРЕДУЗЕТНИШТВО

Како планирам моје финансије? 

План правиш тако што ћеш направити месечни план прихода и расхода и 
месечни план прилива и одлива (новчани ток). Треба да направиш разлику 
између прихода и прилива – приход је нешто за шта си издао рачун а прилив је 
када си то наплатио. Мораш да обезбедиш средства за почетак пословања који 
ће покрити почетни период пословања када су ти новчани токови у минусу.

Који су моји трошкови? 

Овде на почетку треба да разврсташ трошкове у категорије и то су фиксни и 
варијабилни. Фиксни трошкови су они који је зависе од обима производње 
или обима извршених услуга и имаш их увек без обзира да ли радиш или не. 
Варијабилни трошкови зависе од волумена производње т.ј. од обима извршених 
услуга. Фиксни трошкови могу бити: трошкови за људске ресурсе (плате), 
опрема, комуналије, књиговодствене услуге итд. Варијабилни трошкови могу 
бити: материјал, набавна вредност продате робе, енергенти који су везани за 
производњу итд.

Почетно финансирање 

Треба да знаш да је нормално у првој години да расходи и одливи буду већи од 
прихода и прилива па је неопходно обезбедити додатна средства за финансирање. 
Наведена средства могу се обезбедити из сопствених извора (капитал или 
позајмице оснивача), као и из позајмљиних извора ( кредит, позајмице 
пријатеља или породице, бесповратна средства које обезбеђује држава). 

ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН
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ИЗВОРИ ФИНАНСИРАЊА

Од Националне службе за запошљавање (НСЗ) – www.nzs.gov.rs можеш да 
добијеш субвенцију у износу од 200.000 динара која је отприлике довољна за 
покривање пореза и доприноса за прву годину запошљавања. Локална филајала 
НСЗ пружиће ти све потребне информације како је могуће да искористиш овај 
подстицај а пре свих услова потребно је да будеш пријављен на евиденцији 
НСЗ. Најбоље је да одеш у локалну филијалу Националне службе где ће те 
саветник упутити како да кренеш у процес добијања субвенције. Биће потребно 
да прођеш обуку за развој предузетништва где ћеш научити да пишеш бизнис 
план.
Фонд за развој - www.fondzarazvoj.gov.rs  даје подршку почетницима у бизнису 
у виду start-up кредита са каматном стопом од 1,5%  до 3%  и бесповратних 
средстава до 30% уз грејс период годину дана и роком отплате до 5 година. Право 
на овај подстицај имају новооснована правна лица или она која су основана у 
претходној календарској години као и они који нису никада били сувласници 
правног лица или су били у власничкој структури највише једног правног лица 
али који мора да је брисан из регистра првних лица пре објављивања јавног 
позива Фонда.
За удружења грађана постоји низ бесповратних средстава почевши од 
националних извора из локалне самоуправе или министарстава па преко 
европских фондова.
Комерцијалне Банке – дају кредите најчешће после 2 године пословања.

ВОДИЧ ЗА ПРЕДУЗЕТНИШТВО
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ВОДИЧ ЗА ПРЕДУЗЕТНИШТВО

КАКО ДА СЕ ОРГАНИЗУЈЕМ?

У свету је популаран назив freelancer или особе које раде за себе, примају новац 
преко алтернативних извора попут PayPal-a. У Србији можеш да се одлучиш да 
радиш као физичко или правно лице.
Када радиш као физичко лице да би новац примио легално можеш да га примиш 
преко уговора о делу или ауторском хонорару или да те привремено запосле 
прека агенције за запошљавање или омладинске задруге.
Када желиш да радиш као правно лице препоручује се три најчешће правне 
форме: предузетник, друштво са ограниченом одговорношћу или удружење 
грађана.
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ПРЕДУЗЕТНИК

Отварање предузетника је веома једноставно и обавља се у Агенцији за привредне 
регистре (АПР) http://www.apr.gov.rs. Пре него што отвориш било које правно 
лице треба да се одлучиш чиме желиш да се бавиш да би могао да изабереш 
врсту делатности. Уредба о класификацији делатности има излистане све шифре 
делатности и ту можеш да изабереш делатност. Око одабира делатности било 
би добро да се консултујеш са књиговођом или правником. Такође је битно да 
знаш да као предузетник можеш да будеш паушално опорезован или популарно 
речено паушалац или да се одлушиш за вођење књига. При одабиру шифре 
делатности треба да пазиш које делатности могу да буду паушалци као и за 
које шифре делатности је потребан пословни простор а за које није – овде ти 
најбољи савет може дати књиговођа.
 
Када донесеш одлуку о томе чиме желиш да се бавиш онда приступаш оснивању 
фирме. За предузетника потребно је да имаш адресу где ћеш основати правно 
лице затим бираш назив предузетника и можеш да започнеш процедуру. Основ за 
коришћење адресе седишта фирме је власништво над некретнином или уговор о 
закупу. Власник некретнине не мораш да будеш ти па ти неко од твојих блиских 
сродника може уступити део стана (куће, локала) без надокнаде. Попуњаваш 
регистрациони формулар за оснивање предузетника који нађеш на сајту АПР-а 
и плаћаш таксу 1500 динара, понесеш очитану личну карту и то је све што 
ти треба. Додатне процедуре су потребне за оне делантости које захтевају 
посебна одобрења ресорних институција попут медицинских или угоститељских 
делатности. 

ВОДИЧ ЗА ПРЕДУЗЕТНИШТВО
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ВОДИЧ ЗА ПРЕДУЗЕТНИШТВО

Најбоље би било када попуниш регистрациони формулар да одеш код правног 
саветника у АПР-у који ће ти рећи да ли је формулар добро попуњен и како 
да упишеш тачан пун назив предузетника да те не би вратили предмет па 
да поново попуњаваш захтев. Регистрацију добијаш ако је све уреду одмах 
сутрадан и уз то добијаш матични број, ПИБ (Порески идентификациони број),  
и пријаву на обавезно социјално осигурање - једношалтерски систем оснивања. 
Након што си добио решење у регистрацији одмах идеш и правиш печат а затим 
одлазиш у пословну банку да отвориш рачун. Да би пријавио пореској управи 
почетак рада потребно је да се то уради електронски и овде је најбоље да 
направиш Овлашћење за употребу електронских сервиса за књиговођу. То је 
један папир који књиговођа попуни а ти га потпишеш и печатираш и однесеш 
на шалтер локлалне пореске управе на општини где је регистрована фирма. 
Обавезно одштампај два примерка да ти на једном лупе деловодни печат као 
доказ да си предао. Можеш и сам да користиш Јединствени информациони 
систем локалне пореске администрације - њњњ.лпа.гов.рс за шта ћети бити 
потребан електронски потпис и читач картице.
Оно што је потребно да знаш да као предузетник одговараш целокупном личном 
имовином што значи да сви дугови настали у оквиру обављања делатности 
могу да се наплате од тебе као физичког лица док у друштву са ограниченом 
одговорношћу то није случај.
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Друштво са ограниченом (доо) одговорношћу је правна 
форма где оснивачи не одговарају својом личном имовином 
за дугове друштва, одговарају само до висине уложеног 
капитала. ДОО је погодна форма када желиш да оснујеш 
фирму у партнерству са неким. Такође и као сам можеш 
да оснујеш једночлани доо и ова форма се препоручује 
када имаш амбицију да се бавиш пословима који ће се у 
будућности ширити и ако планираш да имаш запослене и да 
се бавиш спољно трговинским пословима. За регистрацију 
је такође потребно имати адресу за оснивање (седиште)  
и потребно је доказати касније пореској управи да ли је 
простор у коме обављаш део уговора о закупу, власништво 
или ти је дат на коришћење по неком другом основу. Осим 
овога потребно је направити оснивачки акт који се прави 
у форми одлуке о оснивању ако сам осниваш фирму а ако 
осниваш са партнером т.ј. партнерима онда је то уговор 
о оснивању. Оснивачки акт мора да садржи све елементе 
предвиђене Законом о привредним друштвима. Пун назив 
друштва, форма, седиште, шифра делатности, да ли се 
оснива на одређено или неодређено време, да ли се оснива 
једнодомно или дводомно друштво, органи друштва: 
скупштина и директор код једнодомног доо, скупштина, 
наџзорни одбор и директор код дводомног система 
управљања, делокруг органа, већина за одлучивање, 
висина основног капитала, да ли се ради о новчаном или 
неновчаном капиталу, висна удела оснивача, да ли постоји 
обавеза овере измена и допуна акта код нотара за убудуће. 

ДРУШТВО СА 
ОГРАНИЧЕНОМ ОДГОВОРНОШЋУ
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Нацрт акт постоји на сајту АПР-а. Оснивачки акт се потпише 
и изврши овера потписа оснивача код јавног бележника 
(нотара). Минимални основни капитал за оснивање д.о.о. је 
100 динара, који се може уплатити одмах или накнадно након 
оснивања што је препорука да се уради након оснивања, 
јер се на тај начин избегава отварање привременог рачуна 
у банци у поступку оснивања. Потребно је одредити 
заступника т.ј. директора за доо за кога ћеш бити у обавези 
да плаћаш месечну минималну плату, порезе и доприносе. 
Ти истовремено можеш бити оснивач и заступник што је 
најчешћи случај у пракси. Након попуњавања регистационог 
формулара документација се предаја у АПР-у. За оснивање 
доо препоручује се помоћ правника, поготово ако су 
неке компликованије делатности и ако то чиме ћеш да се 
бавиш изискује додатне дозволе. Након добијања решења 
о регистрацији процедура је иста као код предузетника: 
израда печата и отварање рачуна у пословној банци. Након 
овога потребно је обавезно ангажовати књиговођу који 
ћети водити пословне књиге и завршити све остале радње 
око подношења пореских пријава по оснивању друштва.
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УДРУЖЕЊЕ ГРАЂАНА

Удружење грађана осниваш ако желиш да се бавиш друштвено-одговорним 
активностима и непрофитним пројектима. Треба да знаш да као удружење 
грађања или популарно речено невладина организација (НВО) није форма 
организовања за бизнис т.ј. за тржишно пословање него је НВО нешто што се 
оснива да би се дао општи допринос друштву. Наравно када имаш НВО ти своје 
приходе можеш да остварујеш тако што ћеш исплаћивати себи хонорар за рад на 
конкретном пројекту. Ако немаш пројекат који је у току онда немаш ни приходе 
а ни расходе што у случају предузетника и доо није случај јер увек треба да 
плаћаш порезе и доприносе. У НВО је потребно да имаш заступника (обично 
председник удружења) али није потребно да му плаћаш плату. За оснивање 
удружења су ти потребна најмање три оснивача, оснивачки акт, статут удружења, 
одлука о избору законског заступника и записник са оснивачке скупштине. 
Примере свих ових докумената можеш да нађеш на сајту АПР-а. Процедура након 
добијања решења је иста као код доо и обавезно је такође да нађеш књиговођу.

ВОДИЧ ЗА ПРЕДУЗЕТНИШТВО
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ВОДИЧ ЗА ПРЕДУЗЕТНИШТВО

КЊИГОВОДСТВО

Књиговође треба да буду твој најважнији ослонац у смислу административно-
бирократског пословања јер ће они да преузму обавезу за сво твоје пословање 
везано за комуникацију са Пореском управом. Са књиговођом треба да 
комуницираш редовно и за сваки потез који се тиче финансија треба да се 
консултујеш са њим. Добро је изабрати књиговођу који има довољно времена 
да ти се увек јави на телефон када ти треба неки савет. За предузетника ако си 
паушалац биће ти потребно само понекад да се консултујеш и да узмеш одређене 
услуге а када водиш пословне књиге – што је у случају доо, удружења грађана 
и предузетника који води књиге скоро па свакодневно комуницирање. Било би 
добро да издавање фактура  и плаћање радиш сам а све остало да препустиш 
књговођи са којим ћеш договорити колико треба месечно да издвојиш за ту услугу.
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ПРАВНО 
САВЕТОВАЊЕ

Такође није на одмет да 
повремено када то изискује 
конкретна ситуација консултујеш 
правника или адвоката који ће ти 
пружити правни савет приликом 
писања одређених докумената, 
правилника, уговора, фактура и 
упутити те у обавезе из области 
радних односа, безбедности и 
заштите на раду, пружити правну 
помоћ приликом преговора и 
закључења уговора из твоје 
делатности   и на време те заштитити 
за случај неблаговременог 
плаћања или инсолвентности 
твојих добављача и клијената. 
Мораш да имаш на уму да би 
заштитио своја права, и унапред 
се осигурао, мораш да имаш 
уредну пословну документацију, 
потписане уговоре за договорене 
послове, фактуре са доказом да 
су уредно послате и примљене 
од стране дужника, уредно и 
прописно попуњене менице и 
друге инструменте плаћања и 
обезбеђења.

ВОДИЧ ЗА ПРЕДУЗЕТНИШТВО
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