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Financijsko planiranje: D1 – D7 
Ovo poglavlje govori o prepoznavanju važnosti, nužnosti i učinkovitosti urednog financijskog planiranja. Poznavanje 

terminologije, ekonomskih i vremenskih konteksta kao i zadaci usmjereni na praksu poboljšavaju kvalitetu uspostavljanja 

osobnog financijskog planiranja. To uključuje sve novčane tokove kao što su prihodi i troškovi koji su potrebni za 

sudjelovanje u dnevnim ekonomskim i platnim transakcijama. 

● Što su financijska sredstva? 
Vaša novčana sredstva (sredstva plaćanja) predstavljaju sav vaš novac u gotovini i na vašem bankovnom računu. 

Gotovina i njezini ekvivalenti pokazuju koliko je novca dostupno u određenom trenutku.  

● Što su prihodi i troškovi? 
Koliko novčanih sredstava pojedinci i tvrtke imaju na raspolaganju ovisi o njihovim prihodima i troškovima.  

● Što su prihodi?  
Prihodi su priljev novčanih sredstava.  

● Što su troškovi? 
Troškovi predstavljaju odljev financijskih sredstava.  

 Prihodi  Troškovi 

Pojedinci 
Npr. džepara, plaća, kamate od 
štednje, dječji doplatak 

Npr. za hranu i piće, odjeću, stanovanje, 
sport, najamninu, električnu energiju, 
vodu, privatno zdravstveno osiguranje, 
troškovi goriva za osobni automobil 

Tvrtke 
Npr. putem prodaje roba i usluga 
(šišanje, kunzultacije), potpore za 
tvrtke. 

Npr. za robu, materijal, zaposlenike, 
marketing, osiguranje od požara za tvrtke, 
trošovi goriva za službeni automobil tvrtke.  

 

● Koje su prednosti proračunske knjige? 
Kao fizička osoba svoje prihode i ttroškove možete evidentirati u proračunskoj knjizi i tako ih pratiti. U proračunskoj 

knjizi prihodi i troškovi evidentiraju se kronološkim redom i na taj način se mogu kontrolirati i bolje planirati. Vaši 

prihodi i troškovi rijetko će biti isti. Dakle, na kraju mjeseca, kada se usporede (saldo), pokazat će se ili potreba ili 

višak. 

 

 

● Što je saldo? 
Razlika između prihoda i troškova rezultura saldom. Saldo pokazuje postoji li potreba za financijskim sredstvima 

ili njihov višak.  
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● Što su potreba za financijskim sredstvima i financijski višak? 
 

Potreba za financijskim sredstvima Višak financijskih sredstava 
Ako su prihodi manji od troškova     
→  NEGATIVAN SALDO 

Ako su prihodi veći od troškova  
→ POZITIVAN SALDO 

1.  

● Što je financijski plan? 
Na temelju proračunske knjige sastavlja se financijski plan za sljedeći mjesec: proračun. U financijskom planu se prihod 

uspoređuje s planiranim troškovima. Na taj način unaprijed možete odrediti koliko novca vam je potrebno ili će vam 

nešto novca preostati.  

U tvrtkama su financijski planovi od velike važnosti. Tvrtke uvijek moraju biti solventne i brzo reagirati na potrebu za 

financijskim sredstvima ili njihov višak na temelju financijskog plana.  

● Kako se može nadoknaditi potreba za financijskim sredstvima i kako se višak sredstava 

može iskoristiti na najbolji način?  
 

Mjere prilagodbe u slučaju potrebe za financijskim 
sredstvima:  
dohodak < troškovi 

Mjere prilagodbe u slučaju viška 
financijskih sredstava:  
dohodak > troškovi 

● Trošiti manje 

● Take more 

● Prodati imovinu (npr. automobil, zlato, nakit, 

zgrade)  

● Uzeti pozajmicu 

● Uplaćivanje vlastitog novca u slučaju poduzetnika 

● Otkazivanje štednje 

● Prenošenje novca u iduće razdoblje 

● Stavljanje novca na štednju 

● Stjecanje imovine (npr. automobil, 

zlato, nakit, zgrade) 

● Otplata pozajmica 

● Korištenje novca za privatne potrebe u 

slučaju poduzetnika  

2.  

● Koji je sadržaj poslovnog plana? 
Poslovni plan je zapisani poslovni koncept. On sadrži sve informacije o planiranoj tvrtki i prikazuje sve korake 

koji se poduzimaju za provođenje poslovne ideje! 

3. Posao 

4. Ciljevi tvrtke 
5. Tržišna orijentacija 

a)  Tržište i moguća klijentela 
  b) Ciljane skupine  

                 c) Konkurencija 
  d) Marketinški koncept 

       4. Organizacija tvrtke, zaposlenici, partneri 
       5. Financiranje 
       6. Sažetak 
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● Što je kapital? 
To je novac koji je dostupan samom poduzetniku, kao što je npr. gotovina, štednja, vrijednosni papiri itd.  

● Što je dug? 
To je novac koji je samo posuđen tvrtki, tj, dugovi tvrtke, npr. pozajmica od banke.  


