
 
 
 

ПОСЛОВНА АНАЛИЗА И БИЗНИС ПЛАН  
План рада на предмету 

 
 
 
Модул:  
Година: Прва 
Семестар: Јесени 
Фонд часова: 30 
ЕСПБ:  
 
 
I ЦИЉ ПРЕДМЕТА 

• Оспособљавање студената да анализирају утицај ризика на пословање предузећа и да управљају 
ризиком како би повећали вредност предузећа,  

• Оспособљавање студената да прикупе, анализирају и систематизују потребне податке како би 
могли самостално да израде бизнис план. 

• Оспособљавање студената да припреме стратешку анализу компаније из макро, гранске и интерне 
перспективе. 

 
 
II ИСХОДИ ПРЕДМЕТА 
 
Општи исход учења 1. По завршеном курсу из предмета Пословна анализа и бизнис план  
студент ће моћи да разуме утицај ризика на вредност предузећа и да савлада основе процеса 
управљања ризиком у циљу повећања вредности предузећа.  
 
 Листа конкретних исхода учења за Општи исход учења 1 дата је у наставку. 

Након савладавања Trefor, J.; и Segal, S. студент ће бити у стању да: 
1. разуме утицај различитих врста ризика на предузеће, 
2. идентификује најзначајније изворе ризика 
3. инкорпорира ризик у процес доношења пословних одлука   
4. разликује поједине нивое ризика и неизвесности 
5. разуме различите ставове према ризику и неизвесности 
6. примени методолошки поступак утврђивања става према ризику 
7. објасни процес управљања ризиком  
8. утврди утицај управљања ризиком на вредност предузећа 

Општи исход учења 2. По завршеном курсу из предмета Пословна анализа и бизнис план  
студент ће моћи разуме значај и намену бизнис  плана, да разликује поједине врсте бизнис 
планова, да сагледа улогу појединих актера у процесу израде бизнис плана, да упореди 
различите методологије израде бизнис плана и да савлада формалне и садржинске елементе 
бизнис плана.   

Листа конкретних исхода учења за Општи исход учења 2 дата је у наставку. 



Након савладавања Ernst&Young; дела I Paunović, B., Zipovski, D.; и Timmons, J. A., Spinelli S. 
студент ће бити у стању да: 

9. дефинише појам бизнис плана 
10. објасни улогу и намену бизнис плана 
11. разликује поједине врсте бизнис планова 
12. објасни процес израде бизнис плана 
13. разуме које цене се користе приликом израде бизнис плана 
14. одреде временски рок на који се односи бизнис план 
15. разуме улогу појединих актера у процесу израде бизнис плана  
16. одреди карактеристике доброг бизнис плана 
17. упореди различите методологије за израду бизнис плана и уочи њихове 

заједничке карактеристике 
18. одреди оптималну форму бизнис плана 
19. разликује формалне важне од суштински битних делова бизнис плана 
20. прикупи и анализира податке и презентује релевантне информације у 

одговарајућим деловима бизнис плана 

Општи исход учења 3. По завршеном курсу из предмета Пословна анализа и бизнис план  
студент ће моћи разуме како функционише пословни подухват, да анализира техничко-
технолошку изводљивост пословног подухвата, изабере оптимална организациона решења, и 
сагледа утицај пројекта на животну средину и запослене.   

Листа конкретних исхода учења за Општи исход учењa 3 дата је у наставку. 

Након савладавања дела II Paunović, B., Zipovski, D.; и Timmons, J. A., Spinelli S. студент ће бити 
у стању да: 

21. изврши упоредну анализу различитих варијанти техничко-технолошког 
поступка  

22. разуме битне техничко-технолошке аспекте изабраног пројекта и прикаже их на 
јасан и разумљив начин  

23. опише технолошки поступак и наведе најважније активности које  се обављају у 
појединим фазама технолошког поступка 

24. наведе технику која се користи у технолошком поступку и прикаже њене 
карактеристике 

25. прикаже нормативе утрошака, планирани обим активности и степен коришћења 
капацитета 

26. укаже на број и структуру радне снаге на технолошким и повезаним пословима 
27. изабере оптималну организационо решење за пословни подухват 
28. укаже на начин прибављања радне снаге неопходне за функционисање 

пословног подухвата 
29. наведе кључне људе за успех пословног подухвата 
30. анализира могуће локације и изабере оптималну локацију  
31. идентификује негативне ефекте пројекта на животну средину и укаже на мере 

којима се ти ефекти могу минимизирати или отклонити 
32.  идентификује негативне ефекте пројекта на запослене и пројектује мере којима 

се ти ефекти могу минимизирати или отклонити 

Општи исход учења 4. По завршеном курсу из предмета Пословна анализа и бизнис план  
студент ће моћи објасни како се предузеће усредсређује на потрошаче и начине да набоље 



задовоље њихове жеље и потребе, односно моћи ће да припреме план свих активности у 
процесу стварања и испоруке потрошачима жељених производа и услуга.  

Листа конкретних исхода учења за Општи исход учења 4 дата је у наставку. 

Након савладавања дела III Paunović, B., Zipovski, D.; Cohen, A.W.; и Timmons, J. A., Spinelli S. 
студент ће бити у стању да: 

33. објасни циљ и значај маркетинг плана    
34. наведе битне елементе плана продаје 
35. изложи релевантне информације о  производу, односно  асортиману производа 
36. изврши анализу и процену тражње, односно процени глобалне тражњу за 

производом предузећа на циљном тржишту у планском периоду 
37. анализира и пројектује инструменте тржишног пословања 
38. изврши анализу и процену понуде 
39. пројектује обим и структуру продаје у планском периоду 
40. наведе битне елементе плана набавке 
41. определи основне карактеристике input-a  
42. процени могућности набавке и оцени могућност супституције input-a 
43. анализира и процени услове набавке input-a 
44. пројектује услове набавке input-a 

Општи исход учења 5. По завршеном курсу из предмета Пословна анализа и бизнис план  
студент ће моћи да утврди висину неопходних улагања у пројекат, начин и трошкове 
финансирања пројекта, да израчунају приходе и трошкове и да утврде исплативост 
пројекта.  

Листа конкретних исхода учења за Општи исход учења 5 дата је у наставку. 

Након савладавања dela IV  Paunović, B., Zipovski; и Timmons, J. A., Spinelli S.  студент ће бити у 
стању да: 

45. објасни циљ и значај финансијског плана 
46. одреди висину и структуру инвестиционих улагања  
47. упореди различите изворе финансирања пројекта 
48. израчуна обавезе према изворима финансирања  
49. изврши обрачун резултата пословања 
50. пројектује синтетичке финансијске извештаје  
51. изврши финансијску анализу 
52. пројектује економски ток 
53. утврди статичке и динамичке показатеље ефикасности пројекта 
54. анализира ризичност пројекта и изврши оцену пројекта у условима ризика  

 

Општи исход учења 6. По завршеном курсу из предмета Пословна анализа и бизнис план  
студент ће моћи да припреми детаљну стратешку анализу и стратешки план компаније, 
примењујући релевантне стратешке алате.  

Листа конкретних исхода учења за Општи исход учења 6 дата је у наставку. 

55. примени ПЕСТЕЛ анализу 
56. примени СВОТ анализу 



57. примени Портеров модел пет конкурентских сила и оцени атрактивност гране 
58. нацрта портфолио матрицу и оцени да ли је портфолио компаније добро 

балансиран 
59. уради бенчмаркинг анализу 
60. анализира ланац вредности компаније и идентификује простор за редукцију 

трошкова и раст вредности 
61. креира стратешку мапу компаније 
62. припреми листу усклађених циљева компаније 
63. креира регистар ризика компаније.  

 
 
 
III САДРЖАЈ/СТРУКТУРА ПРЕДМЕТА  
 
У делу који се односи на анализу ризика и управљање ризиком студенти се упознају са значајем ризика и 
његовим утицајем на пословање предузећа. Након дефинисања ризика, класификације ризика и 
идентификовања различитих извора ризика, разматра се утицај ризика на пословно одлучивање и 
начини на који се ризик укњучује у овај процес. Студенти се упознају са различитим нивоима ризика и 
неизвесности, ставом према ризику, начину изражавања става према ризику и методолошком поступку 
утврђивања става према ризику, као и другим појмовима и категоријама од значаја за управљање 
ризиком, као што су нпр.: апетит према ризику, толеранција на ризике и сл. Посебна пажња о овом делу 
посвећује се управљању ризиком, почев од различитих стратегија управљања ризиком, преко 
различитих методолошких поступака управљања ризиком, па све до разматрања утицаја управљања 
ризиком на вредност предузећа. 
Циљ дела који се односи на бизнис план је да се студенти, пре свега, оспособе да изврше анализе од значаја 
за израду бизнис плана (као што су нпр. анализа тржишта, припрема кредитног захтева, финансијска 
анализа и сл.,) као и да израде интегрални бизнис план. У том смислу се, након појмовног одређивања 
бизнис плана, разматрања његове намене, процеса израде, упоредне анализе различитих методологија за 
израду бизнис плана, као и разматрања форме и садржине формално незаобилазних, али суштински 
мање значајних делова бизнис плана, детаљно разматра форма и садржина оперативног, маркетинг и 
финансијског плана.         
У делу који се односи на стратешку анализу компаније, студенти ће се упознати са алатима и 
техникама анализе макро, гранског и интерног окружења предузећа. Применом тих алата биће 
оспособљени да креирају стратешки план коришћењем алата стратешког мапирања и усклађене листе 
циљева.   
 

Табела 1: Садржај разврстан по недељама семестра 

  ПРЕДАВАЊА 
(теме по недељама) 

1.  Анализа макро окружења. 

2.  Анализа гранског окружења. 

3.  Анализа интерног окружења. 

4. Стратешко мапирање. Усклађена листа циљева. 

5.  Регистар ризика. 

6.  Анализа ризика и процес управљања ризиком. 

7. Бизнис план – појам, намена, врсте, методологије израде и формално важни делови бизнис плана.  

8.  Оперативни план – техничко - технолошка анализа, организација и људски ресурси, анализа локације, 
анализа заштите животне околине и анализа заштите на раду. 

9. Маркетинг план – план продаје и план набавке. 



10. Финансијски план – висина и структура инвестиционих улагања, извори финансирања, пројектовање 
синтетичких финансијских извештаја, економски ток и показатељи ефикасности инвестиције, анализа 
ризика. 

 
 
IV МЕТОДЕ ИЗВОЂЕЊА НАСТАВЕ  
 
Предавања се изводе по принципу ex cathedra, али уз подстицање студената на укључивање у дискусију 
на часу и пројектно ангажовање.     
 
 
V ПРАЋЕЊЕ, ВРЕДНОВАЊЕ И ОЦЕЊИВАЊЕ СТУДЕНАТА 
 
Испит се полаже усмено. Оцена на испиту резултат је следећих активности студента: 

1. учешће у предиспитним активностима – 50%, 

2. познавање испитне материје на испиту – 50%. 

Предиспитне активности се односе на реализацију студентских пројеката, који се односе на припрему 

стратешке анализе компаније по избору.  

 
Завршни испит: Завршни испит је јединствен и полаже се усмено, одговарајући на три испитна 
питања.  
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VII НАСТАВНИЦИ И САРАДНИЦИ 
 
 
проф. др Благоје Пауновић, кабинет 608/VI, e-mail: blagoje.paunovic@ekof.bg.ac.rs; време пријема 
студената: средом 13-15 часова. 
 
проф. др Драган Лончар, кабинет 605/VI, e-mail: loncar@ekof.bg.ac.rs; време пријема студената: уторком 
12-14 часова. 
 
др Зорица Аничић, кабинет 713/VII, e-mail: zorica.anicic@ekof.bg.ac.rs; време пријема студената: средом 
13-15 часова. 

mailto:blagoje.paunovic@ekof.bg.ac.rs
mailto:loncar@ekof.bg.ac.rs
mailto:zorica.anicic@ekof.bg.ac.rs

