
 
МЕТОДОЛОГИЈА ИЗРАДЕ БИЗНИС ПЛАНА 

I ОСНОВНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ О ПРАВНОМ ЛИЦУ/ПРЕДУЗЕТНИКУ - 
ИНВЕСТИТОРУ 

1. Пословно име    
2. Година оснивања    

3. 
Трансакциони/пословни рачун и 
назив банке 

   

4. Седиште (адреса)     
5. Поштанска адреса    

6. 
Број телефона, број факса и е-
mail адреса 

   

7. Интернет страница    
8. Директор    
9. Контакт особа    
10.Позиција контакт особе    

11.
Продаја на годишњем 
нивоу/обрт у претходној години 
(у еврима)  

   

12.
Продаја на годишњем 
нивоу/обрт у години у којој се 
подноси пријава (у еврима)  

   

13.

Број 
запослених у 
претходне 
две године 

(по 
секторима) 

Истраживање и 
развој 

Производња Маркетинг Администрација 

2011. 2012. 2011. 2012. 2011. 2012. 2011. 2012. 

                        

14.

Број 
запослених у 
години у 
којој се 
подноси 

пријава (по 
секторима) 

Истраживање и 
развој 

Производња Маркетинг Администрација 

2013. 2013. 2013. 2013. 

            

15.

Планирани 
број 

запослених у 
наредне три 
године. (по 
годинама и 
секторима) 

Истраживање и 
развој 

Производња Маркетинг Администрација 

2014. 2015. 2016. 2014. 2015. 2016. 2014. 2015. 2016. 2014. 2015. 2016. 

                                    

16.
Власници 10 или више % акција 
или удела-назив власника и 
проценат 

   

17.Вредност инвестиције у еврима    

  



 

II ОПШТИ ПОДАЦИ О ИНВЕСТИТОРУ - ВИЗИЈА, СТРАТЕШКА 
ОРИЈЕНТАЦИЈА И ЦИЉЕВИ 

За период од три до пет година са освртом на инвестициони пројекат у Граду 
Лозница.  

(прекретнице у историји правног лица, резултати, подаци о спровођењу пројеката 
сличне природе у земљи и иностранству, подаци о берзанском пословању и др.)  

1) НАЈВАЖНИЈИ ПРОИЗВОДИ И УСЛУГЕ 

Редни број 
Најважнији 

производи/услуге 
Удео у укупној продаји

(у%) 
Удео у укупном извозу 

(у %) 

            

            

            

            

            

2) ПОДАЦИ О ПРОДАЈИ И ГЛАВНА ИЗВОЗНА ТРЖИШТА  

Редни број У еврима 
У претходне две године Текућа година 

2011. 2012. 2013. 

   Обим продаје          

   Обим извоза          

   Извозно тржиште 1:          

   Извозно тржиште 2:          

   Извозно тржиште 3:          

   Остала тржишта:           

 

III ПОДАЦИ О ИНВЕСТИЦИОНОМ ПРОЈЕКТУ 

1) ОПИС И ЦИЉЕВИ ИНВЕСТИЦИОНОГ ПРОЈЕКТА 

Укратко описати циљеве инвестиционог пројекта и планираних производа/услуга, 
као и нацрт технолошког процеса.  

2) КОМЕРЦИЈАЛНИ ДЕО ИНВЕСТИЦИОНОГ ПРОЈЕКТА 

 Маркетиншка стратегија:  

- стратегија развоја производа;  
- планирани удео у тржишту;  
- дистрибуција и др.  



 

3) ПРОЦЕНА КОНКУРЕНЦИЈЕ:  

- конкуренција у Србији и на осталим тржиштима (предности, величина, слободни 
капацитети  и др.);  
- предности/недостаци производа, тј. услуга у поређењу са конкурентским 
производима тј. услугама;  
- процена куповне моћи, као и капацитета добављача (процена удела српских 
добављача у укупним набавкама).  

4) АНАЛИЗА ТРЖИШТА (у Србији и земљама у које се извози):  

- преглед тржишног раста;  
- фактори који утичу на тражњу;  
- фактори који утичу на профит.  

5) ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН ИНВЕСТИЦИОНОГ ПРОЈЕКТА 

Одредити вредност инвестиције на основу појединачних група добара (основна 
средства):  

Добра У години у којој се 
подноси пријава 

У наредне две 
године 

Укупно за три 
године 

2014. 2015. 

     

Материјална добра изражена у еврима 

Земљиште-површина и 
врста 

            

Зграде/капацитети             

Опрема за производњу             

Остала опрема             

Нематеријална добра изражена у еврима 

Патенти и лиценце             

Укупно: 
(у еврима)  

            

Оквирни датум реализације инвестиционог пројекта _______________  

 

 

 

 

 

 



 

 

6) ТРОШКОВИ ИНВЕСТИЦИОНОГ ПРОЈЕКТА 

Одредите трошкове предложеног инвестиционог пројекта 

Тип трошкова/издатака у еврима Вредност у еврима  

Инфраструктурно опремање локације:  

1.     

2.     

3.     

Изградња/куповина зграда/капацитета:  

1.     

2.     

3.     

Набавка постројења/машина и опреме:  

1.     

2.     

3.     

Укупно: 
(у еврима)  

   

 

 

7) ИЗВОРИ ФИНАНСИРАЊА ПРЕДЛОЖЕНОГ ИНВЕСТИЦИОНОГ 
ПРОЈЕКТА 

Извори финансирања у 
динарима 

Текућа 
година 

Наредне две 
године 

Укупно за три 
године 

2014. 2015. 

Капитал (инострани)     

Капитал 
(домаћи)  

            

Финансијска средстава             

Банкарски кредит 
 

            

Други извори финансирања               

Укупно:              

 

 



 

 

8) ЗАПОШЉАВАЊЕ НОВИХ ЛИЦА НА ОСНОВУ ИНВЕСТИЦИОНОГ 
ПРОЈЕКТА 

Назначити потребе за новим радним местима на којима ће бити запослена нова 
лица на основу инвестиционог пројекта за сваку годину понаособ током периода од 
наредне три године:  

Новозапослена лица 
У години у којој се 
подноси пријава 

У наредне две 
године 

Укупно за три 
године 

Стално запослени 
(укупно)  

   
2014. 2015. 

   
      

управа             

истраживање и развој             

администрација             

производња           

остало             

Правно лице/предузетник - инвеститор ће се у уговору обавезати на отварање 
_____ нових радних места током периода од три године од потписивања уговора, а 
на основу предложеног инвестиционог пројекта.  

 

9) ДЕО ИНВЕСТИЦИЈЕ ЗА НОВЕ ТЕХНОЛОГИЈЕ И РАЗВОЈ 

- план активности за истраживање и развој;  

- обим и временски оквир инвестирања у опрему за истраживање и развој.  

 

10) ПРОЦЕНА УТИЦАЈА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ 

Дати општу процену утицаја предложеног инвестиционог пројекта уз акценат на 
следеће теме:  

- како ће инвестициони пројекат утицати на експлоатацију природних ресурса 
(вода, ваздух, рудна богатства, биљке и животиње);  

- да ли инвестициони пројекат знатно утиче на природне ресурсе, иако не 
представља претњу природи и њеним способностима регенерације и репродукције;  

- да ли инвестициони пројекат предвиђа интензивну експлоатацију природних 
ресурса, која би у великој мери смањила способност обнављања;  



- да ли спровођење инвестиционог пројекта изазива емисију и ослобађање енергије 
и буке изнад дозвољених вредности у води, ваздуху и земљишту, као и које су 
дозвољене вредности такве емисије (у складу са позитивним прописима у 
Републици Србији).  

 

11) ЦИЉЕВИ ИНВЕСТИЦИОНОГ ПРОЈЕКТА 

Назначити циљеве које намеравате да остварите спровођењем инвестиционог 
пројекта и листу критеријума за процену остварених циљева 

СТРАТЕШКИ ЦИЉЕВИ ЗА ПЕРИОД ОД ТРИ ДО ПЕТ ГОДИНА Индикатори/критеријуми 

Економски 
   
   

Маркетиншки 
   
   
   

Развојни, технолошки 
   
   
   

Људски ресурси 
   
   
   

 

12) ОПИС ПЛАНИРАНИХ АКТИВНОСТИ И ВРЕМЕНСКИ ОКВИР ЗА 
РЕАЛИЗАЦИЈУ 

Назив и детаљан 
опис предложених 

активности 

Временски оквир за 
реализацију 
предложених 
активности 

Име и презиме 
особе одговорне у 
име правног лица

Предвиђени 
резултати 

предложених 
активности 

1.           
2.           
3.           
4.           
5.           
6.           
7.           
8.           

Предвиђени датум потпуне реализације инвестиционог пројекта: 
___________________  

  

 



 

IV. ПОДАЦИ О ПРАВНОМ ЛИЦУ РЕГИСТРОВАНОМ У РЕПУБЛИЦИ 
СРБИЈИ 

(Подносе страни инвеститори) 

1. Пословно име    
2. Година оснивања    

3. 
Трансакциони/пословни рачун и 
назив банке 

   

4. Седиште (адреса)     
5. Поштанска адреса    

6. 
Број телефона, број факса и  e-
mail адреса 

   

7. Интернет страница    
8. Директор    
9. Контакт особа    
10.Позиција контакт особе    

11.
Продаја на годишњем 
нивоу/обрт у претходној години 
(у еврима)  

   

12.
Продаја на годишњем 
нивоу/обрт у години у којој се 
подноси пријава (у еврима)  

   

13.

Број 
запослених у 
претходне 
две године 
(по 
секторима)  

Истраживање и 
развој 

Производња Маркетинг Администрација 

2011. 2012. 2011. 2012. 2011. 2012 2011. 2012. 

                        

14.

Број 
запослених у 
години у 
којој се 
подноси 
пријава (по 
секторима)  

Истраживање и 
развој 

Производња Маркетинг Администрација 

2013. 2013. 2013. 2013. 

            

15.

Планирани 
број 
запослених у 
наредне три 
године (по 
годинама и 
секторима)  

Истраживање и 
развој 

Производња Маркетинг Администрација 

2014. 2015. 2016. 2014. 2015. 2016. 2014. 2015. 2016. 2014. 2015. 2016. 

                                    

16.
Власници 10 или више % акција 
или удела-назив власника и 
проценат 

   

17.Вредност инвестиције у еврима    

 



 

 

V. ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОСЛОВАЊУ ПРАВНОГ ЛИЦА 
(Подносе страни инвеститори) 

Кратак преглед о пословању правног лица у Србији (резултати, подаци о 
спровођењу пројеката сличне природе у земљи и иностранству, подаци о 
берзанском пословању, и др.)  

 1) НАЈВАЖНИЈИ ПРОИЗВОДИ ИЗ ПРОГРАМА 

 
Најважнији производи из 
програма 

Удео у укупној 
продаји 

(у %) 

Удео у укупном 
извозу 
(у %) 

1.          
2.          
3.          
4.          
5.          

2) ПОДАЦИ О ПРОДАЈИ И ГЛАВНА ИЗВОЗНА ТРЖИШТА 

 У еврима 
У претходне две године Текућа година 

2011. 2012. 2013. 
1.Обим продаје          
2.Обим извоза          
 Извозно тржиште 1:           
 Извозно тржиште 2:           
 Извозно тржиште 3:           
 Остала тржишта:           

 Обавезни прилози уз Бизнис план су: 

- Биланс стања и Биланс успеха за предходне три године.  

- Уверење о измиреним пореским обавезама од Пореске управе, 

- Доказ о измиреним свим обавезама према запосленима, не старијим од 
шест месеци. 

  

 

 

 



 

 

 

 

 
 

ПРИЈАВА 
ЗА УЧЕСТВОВАНЈЕ ИЗДАВАЊА У ЗАКУП ПАРЦЕЛА У 

ИНДУСТРИЈСКОЈ ЗОНИ “ШЕПАК” ЛОЗНИЦА  

   

 

Правно лице/предузетник - инвеститор:  

   

   

(подносилац пријаве) 

   

   

 

Пријава се подноси за доделу парцеле/а бр.____ укупне површине _____ ха    за 
реализацију пројекта. 

  

   
   
(назив инвестиционог пројекта) 

 

   

Место и 
датум:  

                                       
М.П.  

                                   Потпис овлашћеног 
лица  

   



 

 

 

ИЗЈАВА О ПРИХВАТАЊУ УСЛОВА ЗА ИЗДАВАНЈЕ У ЗАКУП ПАРЦЕЛА У 
ИНДУСТРИЈСКОЈ ЗОНИ “ШЕПАК” ЛОЗНИЦА  

  

Правно лице/предузетник - инвеститор:    

 
Одговорно лице   

   

Овим изјављујемо да смо прочитали и сложили се са условима и захтевима изнетим 
у критеријума и условима комисије за спровођење поступка јавних надметања 
односно прикупљања понуда јавним огласом у поступку давања у закуп 
грађевинског земљишта у државној својини.  

Даље, изјављујемо да:  

-против правног лица/предузетника није покренут поступак принудног поравнања, 
стечаја или ликвидације, 

-да у року од две године пре објављивања јавног  позива одговорно 
лице/предузетник није кажњаван/о за кривично дело или прекршај из области 
привредног пословања, 

-да је у текућој години правно лице/предузетник измирило доспеле порезе и друге 
јавне дажбине у складу са прописима Републике Србије или стране државе када 
има седиште на њеној територији  

Поред тога, изјављујемо да: 

- предмет инвестиције нису инвестиције у области тешке индустрије, 
пољопривреде, туризма, угоститељства и трговине; 
- активности које су предмет издавања земљишта у закуп неће започети пре дана 
потписивања уговора; 
- све информације и прикази, те пратећи документи су верни и потпуни. Све копије 
приложених докумената су оверене копије оригиналних докумената и нису старије 
од шест месеци. 

 

Место и датум:                                   М.П.                               Потпис овлашћеног лица 
 


