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БИЗНИС ПЛАН 

За претприемачите 
  
Бизнис планпт  ќе ве пднесе на еднп интереснп патуваое вп светпт сп 
мпжнпсти дпстапни за претприемачите. Бизнис планпт не претставува самп 
технички впдич, бизнис планпт е интерактивна алатка кпја ви пвпзмпжува да 
ја преземете улпгата на претприемач и да се спздаде план за нпв бизнис пд 
самипт кпнцепт дп зацртаната цел. Бизнис планпт е патуваое кпе заппчнува 
сп идеја за прпизвпд. Втприпт чекпр на пва патуваое прпдплжува сп пдлука за 
иметп на прпизвпдпт, идентификуваое на сппдветната лпкација на кпја ќе се 
прпизведува прпизвпдпт и избпр на сппдветната ппрема кпја ќе придпнесе пваа 
идеа да прерасне вп реалнпст. Третипт чекпр на пва патуваое прпдплжува сп 
избпрпт и креираое на стратегија кпја ќе ги дпнесе пптрпшувачите пред 
вашата врата.  
 
Бизнис планпт претставува сппј на двете енергии, креативна и истражувачка. 

Искпристете ги правилнп двете енергии и ќе бидете на вистинскипт пат дп 

успехпт. Заппмнете: „Сп бизнис план дп успех“! 
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Штп претставува бизнис планпт? 
 
Бизнис планпт претставува сущтински карта за успех вп бизниспт. Бизнис планпт  е 
дпкумент вп кпј генералнп се врщи прпектираое на бизниспт за 3-5 гпдини ппнапред и 
се утврдува патпт сппред кпј кпмпанијата треба да се движи. Еден бизнис план треба 
да ги спдржи следните кпмппненти: 
 

1. Изврщнп резиме 

2. Ппис на Бизниспт 

3. Прпдукти/ Услуги 

4. Анализа на пазарпт 

5. Маркетинг стратегија и прпдажба 

6. Развпј 

7. Меначмент 

8. Рабптна стратегија 

9. Финансии 

Правила щтп треба да ги знаете пред да заппшнете сп пищуваое 
на бизнис план! 
 

 Правила пд аспект на текстпт: 

 Не кпристете премнпгу дплги и слпжени решеници 

 Избегнувајте жаргпни и акрпними 

 Кпристете еднпставен и јасен јазик 

 Избегнете гп кпристеоетп на ппттпшки каде щтп не се пптребни 

 
 Гплемината на бизнис планпт: 

 Бизнис планпт не треба да биде премнпгу дплг. Најшестп негпвата гплемина 

е ппмеду 20-30 страни плус 10 страни дпдатпци и финансиски табели 

 Сепак вп зависнпст пд бизниспт за кпј станува збпр мпже и да се менува 

гплемината на бизнис планпт 

 
 Кпристете бизнис графикпни 

 Кпристете графикпни за да ја прикажете прпдажбата, брутп маржата, нетп 

прпфитпт, гптпвинскипт тек и нетп вреднпста пд гпдината 

 Секпгащ вп близина на графикпнпт наведете извпр на дпбиените брпеви, 

така щтп шитателпт леснп ќе дпбие референца за наведените ппдатпци 

 
 Гплемина на фпнт: 

 Кпристете 1-2 вида фпнтпви при пищуваоетп на бизнис планпт 

 Гплемината на фпнтпт треба да биде ппмеду 11 и 12 

 Кпристете ппделба на страници секпгащ кпга е неппхпднп 
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Слика 1. Пснпвни кпмппненти на бизнис план 

 

 

 

  

•Извршнп резиме е слика на вашипт бизнис 
план какп целина и гп претставува 
прпфилпт на вашата кпмпанија и целите на 
ппстпеое. 

Изврщнп резиме

•Описпт на вашата кпмпанија дава 
инфпрмации за пна штп гп правите какп и  
карактеристиките кпи гп разликуваат 
вашипт бизнис пд другите.

Ппис на Бизниспт

•Штп сакате да прпдадете? Каква кприст 
имаат вашите пптрпшувачи? Какви се 
карактеристиките на вашите прпизвпди?

Прпдукти/ Услуги

•Пред заппчнуваоетп на вашипт бизнис, пд 
суштинскп значеое за вас е да гп 
истражувате пазарпт и кпнкурентите.

Анализа на пазарпт

•Какп планирате да гп лансирате вашипт 
прпдукт на пазарпт? Кпја е вашата 
стратегија за прпдажба?

Маркетинг стратегија 
и прпдажба

•Дефинираое на стратегија за прпдажба и 
временска рамка на вашипт бизнис план.Развпј

•Се ппишува тимпт кпј ќе ракпвпди сп 
бизниспт и се пптенцираат главните 
карактеристики и сппспбнпсти на 
чпвечките ресурси.

Меначмент

•Утврдуваоетп на брпјпт на врабптените и 
рабптната стратегија е еден пд 
најбитните аспекти на бизнис планпт. 

Рабптна стратегија

•Акп ви треба финансираое, пбезбедуваоетп 
на  финансиски прпекции за да гп ппддржат 
вашетп бараое е критичнп.

Финансии
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1.1. Ппис на бизниспт  

Зпщтп изврщнптп резиме е тплку 

важнп за целипт бизнис план? 

Дпкплку се пдлушиме да гледаме 

филм кпј е првипт шекпр кпј гп 

превземаме? Се разбира најпрвп ќе 

гп ппгледнеме краткипт трејлер на 

филмпт, вп зависнпст пд тпа кплку е 

интересен трејлерпт најшестп ние се 

пдлушуваме дали да гп гледаме 

целипт филм. Успещнпста на мнпгу 

филмпви и дпбри и лпщи вп ппследнп 

време се дплжи на интересните 

трејлери. Истп какп и кај трејлерпт на 

самипт филм, извщнптп резиме е пд 

виталнп знашеое за псвпјуваое и 

задржуваое на вниманиетп на 

пптенцијалните инвеститпри. Ващетп 

изврщнп резиме е првипт впешатпк 

кпј кредитприте, банкарите и 

капиталистите  кпи се заинтересирани 

за влпжуваое ќе гп дпбијат за ващипт 

прпект. Вп 95 % пд слушаите 

инвеститприте се пдлушуваат да гп 

разгледааат самп изврщнптп резиме. 

Пд таа пришина изврщнптп резиме 

треба да биде предизвикувашкп и 

интереснп за самите инвеститпри сп 

цел да стигнете дп пптребните 

финансии. 

  

Важноста на 

извршното резиме 

1. Изврщнп резиме 

Пвпј дел заппшнува сп кратпк ппис на бизниспт. Првипт 

параграф треба да претставувава впвед вп пна щтп треба да гп 

рабптиме и каде истптп ќе се рабпти. Преку пвпј дел 

инвеститпрпт мпра да биде уверен вп уникатнпста на 

бизниспт, и да дпбие јасна идеа за пазарпт на кпј кпмпанијата 

ќе рабпти. Вп пвпј дел се наведува и правната фпрма на 

кпмпанијата (ДПП, Кпрппрација, Партнерствп), какп и 

пснпвните цели и мисија на кпмпанијата кпи треба да ги 

истакнат пснпвните вреднпсти на бизниспт. Истп така треба да 

биде вклушена и визијата на кпмпанијата, кпја впеднп 

претставува изјава за тпа какп ќе треба да изгледа 

кпмпанијата вп наредните пет дп десет гпдини.  

Пвпј дел пд изврщнптп резиме дава пдгпвпр на следните 

пращаоа за инвеститпрпт: 

 Каква фпрма на бизнис е ващата кпмпанија? 

 За какпв вид на бизнис станува збпр (на пример, 

прпизвпдствп, кпнсалтинг, прпдаване, услуги)? 

 Дали се рабпти за нпв бизнис, преземаое или 

франщиза? 

 Щтп е ващипт прпизвпд или услуга? 
 

Изврщнптп резиме ќе им пбезбеди на шитателите и пптенцијалните 
инвеститпри кратпк и динамишен ппис на клушните кпмппненти на бизнис 
планпт. Резиметп треба да биде напищанп вп наспка и на шитатели кпи се 
среќаваат пп прв пат сп бизнис план, и преку шитаоетп на резиметп да им 
биде јаснп за щтп станува збпр,за кпи активнпсти се пднесува ващипт 
бизнис и кпја е ващата идеја. Изврщнптп резиме е ппсебен дел вп бизнис 
планпт и не треба да биде прпдплжение на делпвите кпи се веќе 
сппменати вп бизнис планпт. 
Најшестп негпвата дплжина изнесува ппмеду 1-3 страници  и пснпвна цел е 
да се мптивираат шитателите да прпдплжат да гп шитаат бизнис планпт кпј 
спдржи дппплнителни детали за пна щтп е наведенп вп резиметп. 
Резиметп треба да ги спдржи следните ппдсекции: 
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Пвпј дел треба да вклушува мнпгу кратпк преглед и ппис на ващите 
прпизвпди и услуги, сп акцент на пспбени пдлики кпи ги прават 
уникатни.  

Пвпј дел пд изврщнптп резиме дава пдгпвпр на следните пращаоа 
за инвеститпрпт: 

 Какп ќе бидат направени прпизвпдите или какп ќе се 
изврщуваат услугите? 

 Щтп ќе придпнесат тие за купувашите? 

 Щтп е разлишнп кај ващите прпизвпди/услуги вп пднпс на 
кпнкуренцијата? 

 Щтп ја прави ващата кпмпанија ппсебна? 

 Дали ващипт прпизвпд или услуга е патент, автпрскп правп 
или кпмерцијален прпизвпд? 

1.2. Прпизвпди и услуги  

Мисијата е краток опис на 

основните цели на 

компанијата. Тоа дава 

одговори на прашањето: 

"Зошто компанијата 

постои?". Мисијата ја 

изразува целта на 

компанијата и за 

внатрешното и за 

надворешното окружување 

на фирмата. 

Дали имате визија за тпа каде 

ващата кпмпанија ќе биде пп 

три гпдини, пет, или мпжеби 

10? Еден сигурен нашин да се 

дпбие јасна слика за иднината 

щтп ја сакаме е да се креира 

визијата на кпмпанијата. Щтп 

претставува визијата? Визијата 

е аспиративен ппис на 

прганизацијата за тпа щтп таа 

сака да гп ппстигне на среден 

или дплг рпк. Визијата е јасен 

впдиш за избпрпт на сегащните 

и идните правци сппред кпи 

треба да се движи 

кпмпанијата. 

 

Се дава кратпк ппис за пазарпт на кпј ващата кпмпанија ќе се 
натпреварува. Тука се дефинира ващипт пазар, гплемината на 
пазарпт и кплкав удел пд тпј пазар пшекувате да ппфатите. 
Ппжелнп е да се стават референци за извпрпт пд кпј се 
превземени статистишките ппдатпци. Се дава ппис за нашинпт за 
кпј планирате да гп впведете прпизвпдпт или услугата на пазарпт. 

 Кпи се клушните двигатели, трендпви и влијанија на 
пазарпт? 

 Кпи се пптенцијалните пптрпщуваши? 

 Какп ќе ги привлешете да ги купуваат ващите прпизвпди? 

 Кпј е ващипт целен маркет? 

1.3. Ппис на пазарпт  

Мисија: 

Визија: 
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Име на конкурентската фирма 
Продажба 

Удел на пазарот 

Карактерот на конкурентот 
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Име на 
кпнкурентската 

фирма 
Прпдажба Удел на пазарпт Карактер на кпнкурентпт 

    

    

    

 

Име на конкурентската фирма 
Продажба 

Удел на пазарот 

Карактерот на конкурентот 
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Анализата на кпнкуренцијата е една пд клушните рабпти за успех на бизнис планпт. Да се знаат 
преднпстите и слабпстите на кпнкуренцијата е пспбенп ппжелнп за секпј бизнис сп цел да се 
намалат ризиците пд рабптеоетп. За инвеститпрпт е пспбенп знашајнп да му се прикаже 
вистинската слика сп кпнкуренцијата на пазарпт.  Вп пвпј дел пд изврщнптп резиме се 
идентификуваат сите директни и индиректни кпнкуренти, а притпа се врщи анализа на цените 
на нивните прпизвпди, прпмптивни стратегии и нивната кпнкурентска преднпст. Врз пснпва на 
пваа анализа, мпже да се идентификуваат клушните прешки за ващипт бизнис, кпнкурентните 
предизвици какп и мпжнпстите за вп иднина.  
  
Следната табела ќе ви биде пд гплема кприст за анализата на кпнкуренцијата: 
 

1.4. Кпнкуренција  

Следете го патот 

на успехот, бидете 

лидер! 

Бидете сигурни преку пвпј дел да дадете пдгпвпри на 
следните пращаоа: 
 

 Дали ващипт прпизвпд или услуга е ппдпбра, 
ппефикасна и зпщтп? 

 Дали ващата кпнкурентска преднпст е привремена, 
и ппстпјат шекпри кпи треба да се превземат сп цел 
истата да се зашува? 

 Щтп сте наушиле пд кпнкуренцијата и нивната 
реклама? 

 Какпв е бизниспт на кпнкуренцијата вп мпментпт, 
дали расте, се намалува или пстанува на истп нивп? 

Табела 1. Анализа на кпнкуренцијата 
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1.5. Прпизвпдствп и дистрибуција  
 
Гп ппищуваме накраткп прпцеспт на прпизвпдствп и сите 
активнпсти неппхпдни сп цел прпизвпдпт да се дпнесе на 
пазарпт (прпдажнптп местп).  Ги вклушува следните 
активнпсти: прпизвпдствп, трансппрт, лпгистика, пешатеое, 
кпнсалтинг, прпдажба и пстанати активнпсти неппхпдни за 
прпизвпдпт или услугата да се дпнесе на прпдажнптп 
местп. Вп пвпј дел накраткп се пбјаснуваат сите претхпднп 
наведени активнпсти и капиталпт неппхпден за нивна 
реализација какп и прганизациската структура. 
 

1.6. Меначмент тим  
 
Квалитетпт на меначерскипт тим на кпмпанијата е еден пд најдпбрите ппказатели на 
успех. Инвеститприте мнпгу внимателнп ги разгледуваат лицата кпи ќе меначираат сп 
бизниспт. Идеалнп сценарип е кпга меначерите на виспкп нивп веќе имаат успещнп 
искуствп зад себе сп впдеоетп на бизниси сп слишен прпфил. Акп ващипт меначерски 
тим не мпже да прикаже вакпв вид на ппзадина зад себе, треба да се нагласат 

претхпдните релевантни искуства на тимпт. Бидете 
сигурни да ги истакнете нивнптп пбразпвание, ппстигнати 
резултати и рабптни искуства. 
 

 

1.7. Ризици и мпжнпсти  

 
Ризици се дел пд секпј бизнис, 
пспбенп кај нпвите бизниси. Вп 
пвпј дел, важнп е да се ппкажат 
пптенцијалните инвеститпри и 
кредитни анализи кпи ќе гп земaт 
вп предвид ризикпт вклушен вп 
ппшетната фаза или фазата на 
прпщируваое на бизниспт. 
Илустрирајте гп пазарпт, цените, 
прпизвпдпт и управуваоетп сп 
ризици, какп и 
рещенијата какп 
планирате да се 

надминат пвие ризици. 
Вп пвпј дел мпра да гп пренесете мислеоетп врз 
пптенцијалните инвеститпри дека ващипт прпизвпд е 
нещтп нпвп щтп недпстига на пазарпт. Пбјаснете 
зпщтп сте вп бизнис, заеднп сп пришините зпщтп ќе ги 
искпристите преднпстите на секпја укажана мпжнпст. 

Бидете сигурни вп делпт за прпизвпдствп 
и дистрибуција да дадете пдгпвпри на 
следните пращаоа: 
 
 Дали ващите бараоа за шпвешки 

ресурси сппдветствуваат сп пние на 

кпнкуренцијата? 

 Дали веќе сте ги кпнтактирале 

дпбавувашите и зпщтп би се 

пдлушиле за ппединешни 

дпбавуваши? 

 Кплкав дел пд инвентарпт веќе гп 

имате пбезбеденп и кпј дел би ви 

бил пптребен? 

 

Бидете ппдгптвени преку  делпт за 
меначерскипт тим да дадете пдгпвпри 
на следните пращаоа за 
инвеститприте: 
 
 Дали текпвнипт меначерски тим 

мпже да стигне дп ппсакуваните 

цели ппставени пд страна на 

бизниспт? 

 Щтп е сп идните пптреби за 

управуваое на бизниспт, дали  ќе 

врабптите нпви шленпви на 

тимпт? Щтп акп шлен на ващипт 

меначерски тим ве напущти? 

 Зпщтп ващите текпвни меначери 

би ги напущтиле свпите рабптни 

ппзиции дпкплку ги имаат вп 

мпментпт? 

 Кпи ќе бидат главните задаши на 

секпј ппединешен шлен на 

ракпвпднипт тим? 

 

Бидете сигурни да пдгпвприте на следниве 
пращаоа кпи пбишнп се ппставени пд 
страна на пптенцијалните инвеститпри: 
 
 Дали сте ги пресметале сите ризици? 

 Кпе е најлпщптп мпжнп сценарип щтп 

мпже да му се слуши на ващипт 

бизнис? 

 Дали имате резервен план какп да ги 

пребрпдите укажаните ризици? 
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1.8. Финансиски преглед  
 
Финансискипт преглед ќе ппмпгне пптенцијалните инвеститпри и кредитпри да 
прпценат кплку пари ви се пптребни и кплкав ќе биде прпфитпт и прпдажбата кпи ќе ги 
генерира ващипт бизнис. Пвпј прпцес ќе ве натера да размислувате преку разлишни 
сценарија кпи мпжат да прпизлезат низ текпт на бизнис циклуспт и сппдветните 
пдгпвпри и рещенија за секпе пд нив.  
 
Следната табела  е ппжелнп да биде вклушена вп пвпј дел: 
 
Табела 2. Финансиски преглед 
 

 Гпдина 1 Гпдина 2 Гпдина 3 Гпдина 4 Гпдина 5 

Прихпди      

Трпщпци за прпдадени 

дпбра 
     

Брутп прпфит      

Пперативни трпщпци      

Финансии&Администратпр      

Прпдажба и маркетинг      

Вкупнитрпщпци      

Нетп прпфит пред 

пданпшуваое 
     

Данпк на дпхпд      

Нетп прпфит      

 

 

 

 

Искпристете ја прикажаната табела сп цел ппдпбрп да гп претставите финансискипт 
аспект на ващипт бизнис план. Пва е пспбенп важнп за инвеститпрпт, јаснипт преглед 
на прихпдите и трпщпците ја згплемува заинтересиранпста на инвеститпрпт а притпа 
гп намалува времетп пптребнп за разгледуваое на табели сп гплем брпј на ппдатпци. 
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2. Ппис на Бизниспт 
 

Ппис на бизниспт е кратпк 
(една или две страници) ппис 
на кпмпанијата кпја сте ја 
пснпвале или планирате да ја 
пснпвате. Пвпј дел ппнатаму се 
разделува на ппвеќе ппттпшки 
кпи треба да му дадат на 
ващипт шитател јасна слика за 
ващата идеја, дп каде сте вп 
мпментпт и какп сте стигнале 
дп таа фаза, кпи се ващите 
планпви за вп иднина. 
 
 

2.1. Преглед на индустријата  
 
Вп мнпгу бизнис планпви не се ппсветува дпвплнп внимание на прегледпт на 
индустријата. Прегледпт на индустријата ќе ги пбезбеди пптенцијалните инвеститпри и 
кредитпри сп сите пптребни инфпрмации за индустријата вп кпја навлегуваат. Пвпј дел 
треба да заппшне сп ппис на текпвната ситуација вп индустријата и иднината. Ппнатаму 
треба да се пбезбедат инфпрмации за сите пазари вп индустријата, вклушувајќи гп и 
ппзитивнптп или негативнптп влијание на нпвите прпизвпди и слушуваоа кпи имаат 
дппирни тпшки сп ващипт бизнис. При пищуваоетп на пвпј дел е пспбенп важнп да се 
кпристат фуснпти за сите статистишки ппдатпци и други инфпрмации сп цел 
инвеститпрпт да се увери дека кпристените ппдатпци се релевантни. 
 

2.2. Ппис на кпмпанијата  
 

Наведете гп иметп на ващата кпмпанија и правната фпрма. Наведете дали станува збпр 
за нпв бизнис, прпщируваое на бизниспт или преземаое на ппстпешки бизнис. 
Следнп, се дава ппис на бизниспт вп кпј кпмпанијата навлегува, се ппищува 
прпизвпдствптп на секпј прпизвпд или нашинпт на пбезбедуваое и исппрака на 
услугата. 
Следен шекпр е утврдуваое на лпкацијата на кпја ќе се напда ващата фирма. Треба да 
се дадат кпнкретни пришини за пдлуката фирмата да биде лпцирана на таа лпкација. 
Дадете ппис на секпја прпстприја вп зградата вп кпја треба да биде лпцирана ващата 
кпмпанија и кплкав временски перипд истата ќе биде кпристена. 
 
Мисија на кпмпанијата: 
Ващата мисија е кратка инспиративна изјава за визијата и целите на ващата кпмпанија. 
Бидете сигурни дека ващата мисија е кпнцизна, бпгата сп спдржина и ги впзбудува 
ващите шитатели.  
 
 

Дадете пдгпвпр на следните пращаоа вп еден или два параграфи: 
 
 Кпе е иметп на ващата кпмпанија и каде се напда нејзината лпкација? 

 Каква правна фпрма кпристи? (партнерствп, ДПП, кпрппрација) 

 Дали ващата кпмпанија ппстпи вп мпментпт или ќе биде фпрмирана вп 

иднина? 

 Кпја е ващата сегащна фаза? (Идеја, start-up, експанзија, итн) 

 Дали прпизвпдпт е тестиран и каналите на дистрибуција се утврдени? 

 Какп ќе биде прганизирана ващата кпмпанија? 

 Кплкава е гплемината на ващата кпмпанија? (брпј на врабптени, ресурси) 

 Зпщтп инвеститпрпт би ги влпжил парите вп ващипт бизнис? 

 Кпј е ващипт целен пазар и каде ќе ги пласирате ващите прпизвпди? 
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2.3. Истприја и мпментален статус на кпмпанијата  
 

Тука се врщи сумираое на истпријата и мпменталнипт статус на кпмпанијата. Акп 
ващата кпмпанија е нпв бизнис, јаснп пбјаснете какп сте дпщле дп идеја да гп 
стартувате ващипт бизнис и какп вие и ващите партнери сте се сретнале. 
Акп ващипт бизнис е веќе вп рабптна фаза, наведете кплку дплгп сте биле вп бизниспт, 
дали имате нещтп да кажете за претхпдните сппственици, успеси, неуспеси, наушени 
лекции, углед вп заедницата или прпдажбата и прпфитпт. 
 

2.4. Цели и задаши  
 

Вп пвпј дел дадете пбјаснуваое сп еднпставни термини за целта на ващипт бизнис. 
Наведете ги  ващите планпви за иднината на бизниспт. Наведете кпи се ващите 
амбиции за кпмпанијата? Дали планирате да се згплеми прпизвпдствптп? Дадете 
пбјаснуваое за ващите краткпрпшни и дплгпрпшни цели. Кпи се ващите рпкпви за 
ппстигнуваое на утврдените цели? 

 

2.5. Критишни фактпри за успех  
 

Критишните фактпри за успех треба да се утврдат сп цел да се ппстигнат зацртаните 
цели. 
 

2.6. Сппственпст на кпмпанијата  
 

Пвпј дел ќе ги идентификува сппствениците на бизниспт и треба да пдгпвпри на 
следниве пращаоа: 
 
 Кпи се сппствениците на бизниспт и кплкав дел пд уделпт вп бизниспт 

ппседуваат? 

 Кпи се лудетп вп меначерскипт тим? 

 

Искпристете ја следната табела сп цел јаснп да ја претставите сппственпста на 

кпмпанијата 

Табела 3. Сппственпст на кпмпанијата 

Име на сопствениците Број на акции Бројот на акции изразен 
во проценти 
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2.7. Излезна стратегија  
 

Тука е делпт пд бизнис планпт вп кпј треба да им се пбјасни на инвеститприте какп ќе 
си ги дпбијат назад инвестираните средства. Треба да се даде кпнкретнп рещение 
дали кпмпанијата ќе биде прпдадена или ќе се спедини сп други кпмпании. 

3.  Прпизвпди/ Услуги 
 

Пвпј дел е детален ппис на прпизвпдите или услугите кпи ќе се прпдаваат или 
пбезбедуваат. Мпже да се слуши инвеститпрпт да не биде заппзнаен сп ващипт 
прпизвпд/услуга па пд таа пришина е пспбенп важнп внимателнп да се пбјасни. Бидете 
јасни и искрени кпга ги ппищувате карактеристиките на прпизвпдпт/услугата.  Кпга 
инвеститприте ќе заврщат сп шитаоетп на пвпј дел, тие треба да бидат ентузијастишки 
настрпени да прпдплжат да гп шитаат делпт за маркетинг и финансискипт дел пд 
бизнис планпт. 
 
Пбидете се да дадете ппис на бенефициите кпи ги дава ващипт прпизвпд/услуга пд 
аспект на пптрпщувашите. Бидете сигурни да ги вклушите технишки спецификации, 
цртежи, фптпграфии, прпдажба, брпщури и други инфпрмации кпи сметате дека се 
сппдветни вп дпдатпкпт. 
 
 

 

3.1. Ппис на прпизвпди/ услуги  
 

Вп пвпј дел се наведуваат сите прпизвпди/услуги кпи кпмпанијата ќе ги нуди. Листата 
треба да ги спдржи сите прпизвпди/услуги ппдредени вп зависнпст пд нивната  
важнпст вп прпдажната линија.  
За секпј прпизвпд / услуга ппищете ги главните карактеристики и придпбивки. 
Наведете вп кпја фаза на развпј е ващипт прпизвпд (впведен, раст, зрелпст). 
Дппплнителнп вп пвпј дел мпже да се наведе табела вп кпја ќе биде ппищан 
живптнипт циклус на прпизвпдпт вп секпја фаза ппединешнп. 
 

 

 

 

 

 

 

 Вп пвпј дел се дава пдгпвпр на следните пращаоа: 
 
 Ппщти кпнцепти 

 Специфишни карактеристики 

 Трпщпците и трудпт на метпдите за 

прпизвпдствп 

 Вп кпја фаза на развпј се прпизвпдите? 

 

Опис на производи 

 

Опис на услуги 
 

Вп пвпј дел се дава пдгпвпр на следните пращаоа: 
 
 Кпи се услугите кпи ги нудите? 

 Кпја е ващата ценпвна стратегија? 

 Зпщтп е уникатна ващата услуга? 

 Дали ващата услуга ќе спздаде кпнкурентска 

преднпст? 

 



ВПДИЧ ЗА ИЗРАБПТКА НА БИЗНИС ПЛАН  

 

19  

 

3.2. Единствени карактеристики или лишни аспекти на 

прпизвпдпт/услуга  
 

Вп пваа секција треба да се дпкаже дека ващипт прпизвпд или услуга е уникатен. 
Пбјаснете зпщтп ващипт прпизвпд или услуга е уникатен и кпја е дпдадената вреднпст 
на негпвите карактеристики. Пбјаснете какп пвие дпдадени вреднпсти на  
карактеристиките ќе придпнесат за преднпст на ващипт прпизвпд на пазарпт. 
Заппшнете сп пбјаснуваое зпщтп ващипт бизнис е уникатен (на пример, патент, тајна 
спстпјка, нпви прпизвпдствени прпцеси итн.). Пбјаснете дека и ппкрај тпа щтп 
кпнкуренцијата пбезбедува слишен прпизвпд на пазарпт, ващипт прпизвпд има 
карактеристики кпи гп диференцираат пд пстанатите прпизвпди на пазарпт. 
Бидете сигурни дека сте пбезбедиле детали за билп какви патенти или лиценци за кпи 
сте аплицирале. Пбезбедете ппсебнп резиме на патенти и лиценци дпкплку ги има и 
дпдадете ги какп дпдатпк на ващипт бизнис план. 
 

3.3. Истражуваое и развпј  
 

Пвпј дел е пспбенп важен дпкплку станува збпр за бизнис кпј мпже да си дпзвпли да 
има ппсебен пддел за истражуваое и развпј. Истражуваоетп и развпјпт се пд пспбена 
важнпст за кпмпаниите сп цел да се стекнат сп кпнкурентска преднпст. Oспбенп битнп 
е тука да се нагласат и прикажат средствата кпи ващипт бизнис планира да ги влпжи вп 
истражуваое и развпј 

Истражуваое и развпј – Студија на слушај 

Истражуваое и развпј (R & D), е спздаваоетп на знаеое кпе се кпристи вп прпизвпдствптп на прпизвпдите или 
прпизвпдните прпцеси. 
 
Дали приватнптп истражуваое и развпј е прпдуктивнп? 
Сп ппшетпкпт на щеесеттите гпдини екпнпмистите заппшнале да врщат емпириски тестпви кпи пптврдуваат дека 
инвестициите за истражуваое и развпј вп приватнипт сектпр даваат ппзитивен резултат и враќаое на 
инвестираните средства. Лищтенберг и Сигел се двајца екпнпмисти кпи ја истражувале стапката на ппврат на 
истражуваоетп и развпјпт вп приватнипт сектпр. Ппсле заврщуваоетп на нивнптп истражуваое крајнипт 
резултат бил дека стапката на ппврат пд истражуваоетп и развпјпт вп приватнипт сектпр е 134 %.  
Дали државнптп истражуваое и развпј е прпдуктивнп? 
Екпнпмските истражуваоа ппкажале дека скпрп никпгащ владините финансираоа вп истражуваое и развпј не 
биле прпдуктивни какп кај приватнипт сектпр. Единствен исклушпк е земјпделствптп каде стапката на ппврат на 
средствата изнесува пкплу 50 %. Знаеме дека владите влпжуваат вп технплпгии и развпј, кпмпјутери и други 
технплпщки средства. За пбишнипт шпвек пвие влпжуваоа изгледаат дпста прпдуктивни. Нп вп сущтина студиите 
гп дпкажале спрптивнптп. Еден пд пдгпвприте щтп следува за ваквата ппјава е дека: дпбивката-максимизираое 
на прпфитпт на кпмпаниите се дплжи на тпа щтп кпристат фактприте на прпизвпдствп, без разлика дали тие се 
труд, земјищте, или истражуваое и развпј дп тпшка каде щтп нивните маргинални вреднпсти се еднакви на 
маргиналните трпщпци на фирмата. Нп, за разлика пд платите исплатени за трудпт, цената щтп лудетп ја плаќаат 
за да се кприститат владините истражуваоа и развпј е еднаква на нула. Кпмпаниите ги истражуваат владините 
истражуваоа дп тпшка каде щтп маргиналната вреднпст е еднаква на нула а притпа не плаќаат нищтп. 
Знашеоетп на државнптп истражуваое и развпј не се спстпи вп негпвата прпдуктивнпст, напрптив се спстпи вп 
тпа щтп гп ппмага и ппттикнува растпт на благпспстпјбата на граданите. 
Кпи се придпбивките пд истражуваоетп и развпјпт? 
Треба да се прави разлика ппмеду истражуваоетп и развпј кпе придпнесува за знаеое, и истражуваое и развпј 
кпе придпнесува за физишки капитал. Пд истражуваоетп и развпј кпе придпнесува за згплемуваое на 
физишкипт капитал придпбивки имаат самп пдредени ппединци. На пример: дпкплку прпизведеме нпва 
технишки напредна мащина, бенефит ќе има самп фирмата кпја прпизведува. Нп дпкплку преку истражуваоетп 
и развпјпт спздадеме нпвп знаеое тпа мпже да се сппделува и да имаат взаемна кприст сите луде. Преднпста 
при сппделуваоетп на знаеоетп е тпа щтп тпа не мпже да се пграниши на пример сп извпзпт щтп е слушај сп 
физишкипт капитал. 
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3.4. Прпизвпдствп  
 

Пвпј дел треба да даде ппвеќе детали на шитателпт за тпа какп ващипт прпизвпд / 
услуга е прпизведен или исппрашан. 
 
Прпизвпд 
 
Ппстпјат гплем брпј на рабпти за кпи треба да се даде пдгпвпр дпкплку станува збпр за 
бизнис приентиран кпн прпизвпдствп. Првп се наведува каде ќе се прпизведува 
ващипт прпизвпд, кпи дпбавуваши ќе се кпристат, кпи сурпвини и материјали се 
неппхпдни за прпизвпдствп. 
 
Листата на критишни фактпри кпи влијаат врз прпизвпдствптп на ващипт прпизвпд: 
 
 Капиталпт кпј ќе се кпристи 

 Ппремата кпја ќе се кпристи 

 Материјали и сурпвини 

 Извпри на дпбавуваши 

 Технишки спецификации и квалитет на кпристените материјали 

Услуга 
 
Дпкплку станува збпр за бизнис кпј е приентиран кпн услуги треба да се наведе 
нашинпт на кпј ќе се изврщуваат услугите. Дали тие ќе бидат пбезбедени пд страна на 
врабптени вп кпмпанијата или ќе се кпристат надвпрещни кпнсултанти? Треба да се 
наведе ппстапката за пбезбедуваое или дпставуваое на услугата. 

4. Анализа на пазарпт 
 

Успехпт на мнпгу бизнис планпви зависи пд тпа кплку дпбрп е изгптвен пвпј дел.  
 
Зпщтп ни е пптребнп истражуваое на пазарпт? 
Секпј бизнис прпфитира пд истражуваоетп на пазарпт. Истражуваоетп на пазарпт 
треба да ги пткрие сите преднпсти и слабпсти на самипт бизнис и да му ја пбезбеди 
ппсакуваната ппзиција на пазарпт. Ппстпјат два вида на истражуваое на пазарпт: 
примарнп и секундарнп. 
 
Примарнптп истражуваое на пазарпт вклушува спбираое на ващи ппдатпци. 
Примарните истражуваоа вклушуваат кпристеое на Интернет и жплти страници  сп цел 
да се идентификуваат ващите лпкални, наципнални и глпбални кпнкуренти. 
Спрпведуваое на истражуваоа, групни интервјуа и фпкус групи сп цел да дпзнаете 
ппвеќе за пптенцијалните пптрпщуваши вп ващипт бизнис. 
 
Секундарнптп истражуваое на пазарпт вклушува кпристеое на пбјавените 
инфпрмации какп щтп се индустриски прпфили, тргпвски списанија, весници, 
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демпграфски прпфили, ппдатпците пд ппписпт и книги. Пвпј тип на инфпрмации се 
дпстапни пд јавните библиптеки, индустриските аспцијации, стппанските кпмпри, 
делпвните инфпрмативни центри, владини институции и агенции. 
 
 

4.1.  Анализа на индустријата  
 

Анализата на индустријата е ппттпшка каде пбјективнп треба да се ппище индустријата 
вп кпја ќе се натпреварувате. Кпристеое на ппдатпци пд интернет е пспбенп важнп вп 
пваа секција сп цел да се дпбијат статистишки извещтаи. Кпга ќе заврщите сп 
пищуваоетп на пвпј дел, пптенцијалните инвеститпри и кредитни службеници треба 
успещнп да ја разберат динамиката, прпблемите и мпжнпстите кпи ја движат ващата 
индустрија. Пвпј дел треба да ги ппфати следните ппдатпци: 
 
 Генерални инфпрмации за индустријата: 

- Треба да се наведе дали станува збпр за екпнпмски сектпр, услужнипт 

сектпр, метпдите на прпизвпдствп, канали на дистрибуција 

- За какпв вид на индустрија станува збпр (на пример, прпизвпдствп, щирпка 

пптрпщувашка, пптрпщувашка на малп, технплпгија, прирпдни науки, 

трансппрт, итн.) 

- Нивп на кпнкуренција и клушни играши 

 
 Гплемина, стапка на раст и тренд на индустријата 

- Стапка на експанзија на индустријата 

- Предвидени трендпви и стратещки мпжнпсти кпи ги нудат 

- Специфишнпсти на ващипт сектпр 

 
 Чувствителнпст на екпнпмските циклуси 

- Какп наципналните и медунарпдните трендпви ќе влијаат на ващипт бизнис? 

- Какп лпкалната индустрија ќе влијае на ващата ситуација? 

- Какп сезпнските варијации вп бизниспт ќе влијаат на ващипт гптпвински тек? 

 
 Правни, пплитишки и екпнпмски фактпри 

- Влијаниетп на сегащните закпни врз бизниспт 

- Пплитишката клима 

- Какп лпкалните и наципналните прпписи влијаат врз ващипт бизнис 

 
 Технплпщки фактпри 

- Стапка на технплпщки инпвации вп бизниспт 

- Цената на технплпгијата и трпщпците за истражуваое и развпј 

- Кпристеоетп на енергијата и енергетска ефикаснпст 
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4.2. Анализа на пазарпт  
 

Вп ващата анализа на пазарпт ќе мпра да се ппище специфишнп пазарпт вп кпј ващипт 
бизнис ќе се натпреварува. Ващипт пазар верпјатнп ќе биде ппмал пд целата 
индустрија кпја е дефинирана ппгпре. Гплем дел пд истражуваоата щтп се направени 
за пвпј дел се генералнп разгпвпри сп експерти на пазарпт, пптенцијални клиенти, 
кпнкуренти, тргпвски претставници, тргпвци на гплемп, дистрибутери и тргпвци на 
малп. Темелнптп истражуваое на пазарпт е најважнипт дел вп развпјпт на бизнис 
планпт. Пспбенп ппжелнп е пва истражуваое да ги ппфати делпвите на пазарпт кпи 
сеущте се слпбпдни и вп кпи никпј не е вклушен. 
 
Сегментација на пазарпт и целнипт пазар 
 
Вп пвпј дел се идентификуваат и сегментираат пптенцијалните пптрпщуваши. Се 
фпрмираат прпфили на пптрпщуваши и се таргетира најбитната група на пптрпщуваши.  
За секпја група на пптрпщуваши фпрмирајте ппсебен прпфил кпј ги ппфаќа 
критериумите наведени вп табелата. 
 

Табела 4. Сегментација на пазарпт 
 

Критериум Податоци 

Демографски 

- возраст, приход, пол, занимање 

- брачна состојба 

- големината на семејството 

- етнички групи 

- образование. 

Географски 

- површина, град, регион 

- густина на населеност 

- природа на локацијата (центар) 

- транспорт до локацијата 

Животен стил 

- семеен статус 

- хоби, забава, интерес 

- политичка или друга организациска 

припадност 

Фактори кои влијаат врз купувањето и 

чувствителност 

- Цена, квалитет, името на брендот, 

услуги 

- Специјални функции на производот, 

рекламирање, пакување 

- Локација, продавница дизајн, 

амбиент 
 

 

Пптребите на пазарпт 
 
Дефинирајте ги пптребите на пазарпт и какп ващипт прпизвпд ќе ги надппплни 
пптребите на пазарпт. 
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Ппраст на пазарпт 
 
Спбираое на инфпрмации за истприскипт развпј и раст ќе ппмпгнат вп пценката на 
пптенцијалните мпжнпсти на пазарпт вп иднина. Успехпт на бизниспт не е ппределен 
самп сп преппзнаваоетп на пна щтп клиентите "денес" гп сакаат, напрптив пна щтп 
клиентите "утре" ќе гп сакаат ќе ви треба за да ги ппставите идните наспки на ващипт 
бизнис. 
 

4.3. Aнализа на кпнкуренцијата  
 

Бизниспт е една арена вп кпја секпјдневнп се 
слушуваат бпрби за прпфит. Да се знаат 
преднпстите и слабпстите на кпнкуренцијата е 
преднпст за секпј бизнис. Вп една таква 
турбулентна ситуација вп кпја ппстпјанп има 
прпмени, мпра да се изгптвува секпјдневна 
анализа на кпнкуренцијата. Дпкплку ващипт 
бизнис е нпв, кпнкуренцијата веќе има 
впсппставенп ппзиција на пазарпт, канали на 
дистрибуција и има свпја база на 
пптрпщуваши. Успехпт на ващипт бизнис 
зависи пд сппспбнпста на ващата кпмпанија да 
гп превземе уделпт на пазарпт кпј веќе е вп 
рацете на ващите кпнкуренти или да гп псвпите пазарпт кпј сеущте не е псвпен. Сп цел 
да ги пбезбедите пптребните средства за стартуваое на ващипт бизнис, пптребнп е 
инвеститприте и кредитните аналитишари да имаат шувствп дека вие пдлишнп ја 
ппзнавате ващата кпнкуренција и сте спремни да ја ппразите. 
Вп пвпј дел мпже да изгптвите листа на ващите пптенцијални кпнкуренти кпја треба да 
ги спдржи следните ппдатпци: 
 
 Имиоа и адреси 

 Идентификувајте ги главните извпри на кпнкуренцијата (директни кпнкуренти, 

индиректни кпнкуренти, пптенцијалните кпнкуренти, кпнкуренти кпи 

прпизведуваат српдни прпизвпди) и дадете пценка на интензитетпт на 

кпнкуренцијата кпј прпизлегува пд секпј извпр. 

 Направете листа на главните кпнкуренти и пние кпи се ппмалку кпнкуренти, 

разделете ги пп категприја врз пснпва на нивнптп знашеое. 

 Идентификувајте ги фактприте кпи им даваат мпќ на кпнкурентите (на пр. 

маркетинг стратегија, суперипрен прпизвпд, силна финансиска ппддрщка, 

експертиза). 

Следнипт шекпр ппфаќа сппредба на ващите прпизвпди сп прпизвпдите на 
кпнкуренцијата. Искпристете ја следната табела сп цел да направите сппредба на 
ващите прпизвпди сп прпизвпдите на кпнкуренцијата.  
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Табела 5. Анализа на прпизвпдите на кпнкуренцијата 
 

Фактпр Јаки страни Слаби 
страни 

Кпмпанија А Кпмпанија Б Кпмпанија В 

Прпизвпд      

Цена      

Квалитет      

Селекција      

Услуга      

Сигурнпст      

Стабилнпст      

Репутација 
на 

кпмпанијата 

     

Лпкација      

Метпд на 
прпдажба 

     

Маркетинг      
 

 

4.4. СВПТ – Анализа  
 

СВПТ анализата е метпд на стратещкп планираое сп цел да се утврдат преднпстите, 
слабпстите, мпжнпстите и заканите на кпмпанијата. 
 
 Преднпстите и слабпстите се внатрещни фактпри кпи влијаат врз кпмпанијата 

 Мпжнпстите и заканите се надвпрещни фактпри кпи влијаат врз кпмпанијата 

Слика 2. СВПТ - Анализа 
 

 

Преднпсти Слабпсти

Мпжнпсти Закани

СВПТ Анализа
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5. Маркетинг стратегија и прпдажба 
 

Вп пвпј дел пд ващипт бизнис план мпра да ги убедите инвеститприте дека ващипт 
прпизвпд ќе биде ппсакуван на пазарпт. Пваа секција е местптп каде щтп треба да 
изгптвите стратегија за навлегуваое вп структурата на пазарпт. Кпи се неиспплнетите 
места на пазарпт и какп вие ќе ги пппплните. Какп ќе се разликува ващипт прпизвпд пд 
пстанатите на пазарпт и кпи бенефиции и карактеристики на пазарпт ќе прпизлезат пд 
ващипт прпизвпд? 

Какп метпдплпгија при креираоетп на маркетинг стратегија мпжете да искпристите 
интервјуа и анкети сп цел да се заппзнаете сп мислеоетп на пптрпщувашите за ващата 
идеја. При пищуваоетп на пвпј дел пд ващипт бизнис план заппшнете сп пснпвите на 
ващипт маркетинг план. Ппнатаму наведете ги сегментите пд пазарпт каде щтп сакате 
да навлезете и ппищете гп нашинпт на кпј ќе гп пстварите тпа и временскипт перипд. 

 

5.1. Стратегија за сегментација на пазарпт  
 

Искпристете ги претхпдните спзнанија и ппдатпци пд тпшка 4.2. Сегментација на 
пазарпт и пбјаснете ја стратегијата за секпј сегмент пд пазарпт. На пример: 

 Гепграфска сегментација –сегментираое на пптрпщуваши врз пснпва на 

гепграфската пбласт (град, држава, ппщтенски кпд, ппдрашја, време-зпна, итн.)  

 Сегментација врз база на прпизвпд-кприсник - сегментираое клиенти врз пснпва 

на упптребата на прпизвпдите (изнпс на пптрпщувашката на прпизвпдпт, 

пптрпщувашка сппред категприја или бренд на прпизвпдпт) 
 

5.2. Стратегија на таргетираое  
 

Пваа стратегија ќе ни ппслужи сп цел да ги утврдиме сегментите врз кпи ќе се 
фпкусираме.  Мпже да се кпристат ппвеќе стратегии: 

 Маспвен маркетинг: кпга бизниспт има една ппнуда за целипт пазар кпја 

пдгпвара на заеднишките пптреби 

 Диференциран маркетинг: за ппвеќе сегменти на пазарпт имате разлишна 

ппнуда вп зависнпст пд пптребите 

 Таргет маркетинг: се креира ппнуда кпја се прилагпдува за ппмали сегменти 

или пптсегменти на пазарпт 
 

5.3. Ппзиципна стратегија  
 

Ппзиципната стратегија се креира сп цел да гп искпристите ващипт прпизвпд за да се 
ппзиципнирате на пазарпт. Ппстпјат ппвеќе стратегии на ппзиципнираое на пазарпт: 

 Ппзиципнираое на местп каде щтп ќе бидете лице вп лице сп ващите 

кпнкуренти 
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 Ппзиципнираое вп пднпс на прпизвпдпт пп класа или атрибут (на пример, 

ниска пптрпщувашка на енергија, екплпщки, ефикасен) 

 Ппзиципнираое вп пднпс на целнипт пазар 

 Ппзиципнираое пп цена и квалитет (виспк квалитет, ниска цена, лидер, 

луксузни прпизвпди) 

 

5.4. Прпизвпдна/услужна 

стратегија  
 

Ппищете какп ващипт прпизвпд / услуга 
е дизајниран сп цел да се задпвплат 
пптребите на ващите целни клиенти.  

 

5.5. Стратегија на цени  
 

Стратегијата за фпрмираое на цените е важна за ващипт бизнис пд пришина щтп таа ви 
ппмага за ппзиципнираоетп на ващипт бизнис на пазарпт. Пвпј дел пд ващипт бизнис 
план гп ппищува нашинпт на кпј се фпрмирани цените вп ващипт бизнис. Притпа се 
кпристат разни критериуми: цена, трпщпци за прпдажба, сезпнски пппуст, други 
видпви на пппусти итн. 

 

5.6. Канали на дистрибуција  
 

Вп пвпј дел се дава пбјаснуваое за нашинпт и каналите за дистрибуција за кпи се 
пдлушува ващата кпмпанија. Треба да дадете јаснп и прецизнп пбјаснуваое кпја е 
пришината и преднпстите кпи ви ги нудат дпбавувашите за кпи вие сте се пдлушиле да 
ги кпристите.  Направете листа на ващите пмилени дпбавуваши. 

 

5.7. Стратегија за прпмпција и реклама  
 

Нашинпт на кпј ќе се рекламирате и ќе врщите прпмпција на ващипт прпизвпд/услуга е 
пд сущтинскп знашеое за ващипт бизнис. Мнпгу сппственици на бизниси рабптат ппд 
ппгрещен кпнцепт за тпа кпј дел пд бизниспт треба да се рекламира. Парите щтп треба 
да се пптрпщат за рекламираое и прпмпција на сущтинските делпви на бизниспт се 
трпщат вп пстанатите делпви на бизниспт кпи немаат пптреба пд тпа. Рекламираоетп 
и прпмпцијата се нашин какп да гп ппдигнете нивптп на прпфит щтп гп пстварува 
ващипт бизнис. Избпрпт и нашинпт на стратегијата за прпмпција и реклама се ппищува 
вп пвпј дел пд бизнис планпт.  

 

 

 

 

 

 

Пваа секција треба да даде пдгпвпр на следните пращаоа: 

 Щтп гп прави ващипт прпизвпд специфишен да ги задпвпли 

пптребите на пптрпщувашите? 

 Пп щтп се разликува ващипт прпизвпд на ващипт целен пазар? 

 Какп се разликува пд прпизвпдпт/услугата на ващите 

кпнкуренти? 

 Кпи се преднпстите на ващипт прпизвпд / услуга, а кпи се 

негпвите слабпсти? 

 Кплку брзп и ефективнп ващите кпнкуренти ќе пдгпвпрат на 

ващата прпизвпдна/услужна стратегија. 

 



ВПДИЧ ЗА ИЗРАБПТКА НА БИЗНИС ПЛАН  

 

27  

 

Слика 3. Знашеоетп на прпмпцијата и рекламата 
 
 

 
 

 

 

5.8. Стратегија за прпдажба  
 

Вп зависнпст пд ващипт бизнис, креираоетп на силен тим за прпдажба мпже да биде 
критишна кпмппнента вп ващипт успех. Заппмнете: "нищтп не се слушува дпдека 
прпдажбата не е направена."1 Ефективна стратегија за прпдажба е пспбенп важна за 
ппвеќетп прпизвпдители, издаваши, спфтверски фирми, и мнпгу даватели на услуги. 

Дискутирајте какп и каде планирате да гп прпдадете и дистрибуирате ващипт 
прпизвпд или услуга. Какп ващипт прпизвпд или услуга ќе се прпдаваат, интернет, ТВ, 
ппщта? Кпј ќе ја изврщува прпдажбата? Направете план за прпдажба најмалку три 
месеци пднапред. 

6. Развпј 
 

Пвпј дел служи сп цел да дпкажете какп планирате да гп ппдпбрувате ващипт бизнис 
вп иднина. Пваа секција служи какп мапа за местптп на кпе се напда ващипт бизнис вп 
мпментпт и местптп каде щтп сакате ващипт бизнис да се напда вп иднина. 

 

                                                           
1
Gregory Johnson (2007) blog for Creative Marketing  
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6.1. Развпјна стратегија  
 

Вп пвпј дел се утврдуваат клушните фактпри кпи се неппхпдни за стартуваое на ващипт 
бизнис. Кпи фактпри треба да се кппрдинираат сп цел ващипт кпнцепт да прпрабпти? 
Дали ппстпјат ризици кпи се закануваат врз рабптата на бизниспт и развпј на рещенија 
за укажаните ризици? 

 

6.2. Временска рамка на ващипт бизнис  
 

Временската рамка е пспбенп важна за инвеститпрпт сп цел да гп дпбие пптребнптп 
време и да дпбие кпнешна слика дали за тпј временски перипд негпвата инвестиција е 
исплатлива. Најшестп временската рамка се пднесува на 3-5 гпдини кај бизнис 
планпвите, нп вп зависнпст пд креативнпста на автпрпт на бизнис планпт пвпј рпк 
мпже да биде и далеку ппдплг. 

7. Меначмент 
 

Избпрпт на вистински меначмент за еден бизнис е еден пд најважните атрибути за 
успех. Гплем брпј на инвеститпри би се пдлушиле да финансираат бизнис кпга станува 
збпр за пдлишен меначмент тим кпј има прпсешна идеја, наспрпти лпщ меначерски 
тим кпј има пдлишна идеја. Целта на пваа секција е да им се дпкаже на пптенцијалните 
инвеститпри дека за ващата бизнис идеја имате пдлишен меначмент тим кпј ќе гп впди 
целипт бизнис кпнцепт дп зацртаната цел. 

 

7.1. Прганизација на кпмпанијата  
 

Вп пвпј дел ппищете ја прганизацијата на ващата кпмпанија. Какп е прганизиран 
ващипт бизнис? Какп изгледа ващата прганизаципна структура? Каква е 
сппственишката структура вп фирмата? Ппжелнп е вп пвпј дел пд ващипт бизнис план 
визуелнп да ја претставите ващата прганизаципна структура. 

 

7.2. Меначерски тим  
 

Вп пвпј дел се наведуваат сите лица кпи ќе бидат ангажирани вп меначментпт на 
ващипт бизнис. Се наведуваат ппдатпците заеднп сп кратка бипграфија за секпе лице. 
Се прави селекција и распределба на меначерските ппзиции вп кпмпанијата. Ппнатаму 
се ппищува рабптната ппзиција, дплжнпстите и пбврските на секпј шлен на меначмент 
тимпт. 
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Слика 4. Пример за прганизаципна структура 
 

 
 

 

7.3. Сппственпст  
 

Искпристете ја следната табела при пписпт на сппственишката структура на ващипт 
бизнис.  

 

Табела 6. Сппственишка структура на кпмпанијата 
 

Име Број на акции % Сопственост 

Основач 51 51 % 

Инвеститор 39 39 % 

Менаџерски тим 5 5 % 

Други акционери 5 5 % 
 

 

Вп зависнпст пд брпјпт на сппственици инвплвирани вп сппственишката структура на 
ващипт бизнис, мпже да дпдадете дппплнителни редпви. Наведете ги сите 
сппственици инвплвирани вп ващипт бизнис. 

Спбрание на 
акципнери

Надзпрен 
Пдбпр

Управен пдбпр

Сектпр за 
ликвиднпст

Дирекција за 
управуваое сп 

ликвиднпст

Сектпр за 
рабпта сп 

физишки лица

Дирекција за 
ппддрщка на 

прпдажба

Сектпр за 
рабпта сп 

правни лица

Дирекција за 
пднпси сп 

гплеми клиенти

Сектпр за 
финансиска 
ппддрщка

Дирекција за 
сметкпвпдствп

Центар за 
внатрещна 

ревизија

Пдбпр за 
надгледуваое 

на ИТ
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8. Рабптна стратегија 
 

Вп секцијата рабптна стратегија се пбјаснува нашинпт на рабпта на ващипт бизнис. 
Рабптните пперации се дефинираат какп прпцес кпј се кпристи за прпизвпдствп на 
ващипт прпизвпд/услуга и нивна дистрибуција дп пазарнптп местп. Рабптните 
пперации кпи ги ппфаќа рабптната стратегија ппфаќаат: прпизвпдствп, трансппрт, 
лпгистика,  пешатеое,  кпнсалтинг и сл.  Решиси 80 % пд трпщпците на бизнисите и 80 % 
пд рабптнптп време на рабптниците се трпщи на рабптните пперации. 

 

8.1. Лпкација на бизниспт  
 

Лпкацијата на бизниспт е пспбенп важна и игра клушна улпга врз иднината на 
бизниспт. Врз избпрпт на лпкација на ващипт бизнис влијаат ппвеќе фактпри: 

- Пристапнпста 

- Инфраструктурата 

- Блискпста на пптрпщувашите 

- Блискпста на кпнкуренцијата 

- Блискпста на фирмите 

- Трпщпците за избпр на лпкацијата 

Ппрема и прпстприи  

Наведете ја целпсната ппрема и ппис на прпстприите вп зградата вп кпја ќе биде 
лпцирана ващата кпмпанија. Наведете ја тпшната адреса, планпвите за ппдпбруваое 
на текпвната спстпјба и планираните инвестиции за таа намена. 

 

8.2. Перспнал  
 

Врабптените и перспналпт ќе играат важна улпга вп целпкупнптп рабптеое на ващипт 
бизнис. Пд таа пришина е мнпгу важнп да се знае сп какви вещтини распплагаат ващите 
рабптници, бидејќи ќе мпра да се врабпти перспнал кпј ќе ги надппплни вещтините 
щтп ви недпстасуваат. Избпрпт на вистински микс на врабптени има мнпгу знашајна 
улпга врз успехпт на бизнис планпт.   

Пваа секција треба да ги спдржи следните ппдатпци: 

 Брпјпт на врабптени 

 Вещтините сп кпи распплагаат 

 Квалитетпт на текпвнипт перспнал 

 Структурата на плати (нашинпт на кпј ќе бидат креирани платите) 

 Прпцедурите за врабптуваое на нпв перспнал 

 Нашинпт на ппдпбруваое и унапредуваое на текпвнипт перспнал 
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9. Финансии 
 

Финансискипт дел е ппследнипт дел пд бизнис планпт. Најгплем дел пд бизнис 
планпвите кај кпи инвеститпрпт е заинтересиран и прпдплжил да гп разгледува бизнис 
планпт дп делпт на финансии, веќе имаат ппзитивнп мислеое за бизнис кпнцептпт. 
Дпкплку веќе не сте успеале да ги мптивирате инвеститприте и кредитприте да стигнат 
дп пваа тпшка сп ппзитивни забелещки,  делпт на финансиите нема да ја прпмени 
сликата. Делпт на финансиите служи самп да гп надппплни крајнипт резултат на 
ващипт бизнис план.  

Вп пвпј дел инвеститприте се најмнпгу заинтересирани за прпфитабилнпста на самипт 
бизнис и дали за влпжените средства вп ващипт бизнис тие ќе пстварат дпбивка. 
Важнп е да ги убедите инвеститприте дека сп ващипт бизнис ќе пстварат гплеми 
прпфити, вп спрптивнп мпже да се слуши тие да гп прпменат ппзитивнптп мислеое за 
ващипт бизнис план. Вп пвпј дел треба да се направат реални финансиски прпекции за 
ващипт бизнис. Наведете гп пптребнптп време и инвестиции неппхпдни да ги 
пстварите ващите финансиски прпекции. За да прикажете дека резултатите на ващипт 
бизнис ќе бидат ппзитивни треба да прикажете резултати кај кпи прпфитпт, средствата, 
рентабилнпста и стапката на ппврат на средствата ќе бидат ппзитивни. 

 

9.1. Start-up фпндпви  
 

Вп пвпј дел се наведуваат пптребните средства и нашинпт на нивнп пбезбедуваое сп 
цел да гп стартувате ващипт бизнис. Какп ппсебен дпкумент кај пвпј дел се изгптвува 
start-up бучет вп кпј ќе бидат прикажани сите трпщпци и извпри на финансираое 
неппхпдни за заппшнуваое на ващипт бизнис. 

 

9.2.Пперативни финансиски прпекции  
 

Пвпј дел вклушува изгптвуваое на финансиска прпекција вп кпја ќе бидат предвидени 
вкупната прпдажба и трпщпци за перипд пд првите 12 месеци на ващипт бизнис. 

 

9.3. Гптпвински текпви  
 

Вп пвпј дел се изгптвува финансиска прпекција за гптпвинските текпви на ващипт 
бизнис. Прпекцијата за гптпвинските текпви треба да прикаже дали ващипт бизнис на 
месешнп нивп ќе има дпвплнп средства да ги ппкрие текпвните трпщпци. Истп така 
пвпј дел ќе ги пткрие и пптребите пд дппплнителни финансиски средства за ващипт 
бизнис. 
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9.4. Финансиски извещтаи  

 

 
Име на претпријатие: 
Адреса: 
Местп: 

 

Нпви инвестиции Кредит 

Лишен влпг  Кредит М.К.Л  

Влпг пд други  Каматна стапка  

Кредити 1  Грејс перипд  

Кредити 2  Месеци на птплата  

Кредит М.К.Л    

Вкупнп нпви инвестиции  Месешна птплата  

 

Расппред на инвестиции Прпдажба 

Трпщпци за фпрмираое  % пд прпдажбата на 
птплаќаое 

 

Градежни рабпти  Месеци на наплата  

Нпва ппрема  Варијабилни трпщпци 
пд прихпди на нпва 
прпдажба 

 

Другп    

Вкупнп расппредени 
инвестиции 

   

 

 

 
 

Ампртизација на заемпт (главна камата) 
 

 Гпдина 1 Гпдина 2 Гпдина 3 Гпдина 4 Гпдина 5 

Гпдищна птплата      

Пстатпк за птплата      

Гпдищна камата      
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Финансиска прпгнпза за првите 6 месеци пд ващипт бизнис 
 

Месеци 1 2 3 4 5 6 Вкупнп 

Прихпди 

Прихпди пд нпва прпдажба        

Прихпди пд другп 1        

Прихпди пд другп 2        

Прихпди пд другп 3        

 

Расхпди 

Плати        

Лишни исплати (аванси)        

Банкарска прпвизија        

Псигуруваое        

Закупнина        

Струја, телефпн, интернет        

Пдржуваое        

Прпфесипнални услуги        

Прпмпција и реклама        

Пстанати трпщпци        

 
 

Дпдатни прилпзи за ващипт бизнис план 

 

Вп гплем дел пд слушаите кпга бизнис планпт е веќе разгледан пд страна на 
инвеститпрпт дппплнителните прилпзи мпжат да предизвикаат дппплнителен 
интерес и прпмена на мислеоетп на инвеститпрпт за ващипт бизнис план. Пд 
таа пришина секпгащ какп дппплнение на ващипт бизнис план кпристете 
дппплнителни прилпзи какп щтп се:   

 Ппшетен Бучет 

 Бучет на спстпјба 

 Финансиски прпекции 

 Временска рамка 

 Извещтаи за гптпвински текпви 

Истп така вп пвпј дел мпжете да вклушите дппплнителни дпкументи за кпи 
сметате дека би биле интересни за инвеститпрпт какп щтп се: 

 Истражуваое на пазарпт 

 Студии 

 Стратегии 

 Дппплнителна листа на прпизвпди и идни планпви 
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Заклушпк 
 

Бизнис планпт е алатка кпја се упптребува за да се искпристат сите 

дпбиени инфпрмации и креативни идеи кпи ги имаат идните 

претприемачи сп цел да заппчнат сппствен бизнис. Истп така бизнис 

планпт претставува начин на кпј идните претприемачи ја 

претставуваат свпјата идеа на пптенцијалните инвеститпри. Сп цел 

да се прпнајдат вистинските инвеститпри за вашата бизнис идеа 

неппхпднп е  да имате бизнис план чија структура ќе биде беспрекпрна. 

Оспбенп внимание треба да се ппсвети на спдржината на вашипт 

бизнис план. 

„Впдичпт за изгптвуваое на бизнис план“ на Фпндацијата Нпвп 

Образпвание за бизнис пбезбедува гплем брпј на наспки за изгптвуваое 

на спдржината на бизнис план за нпвите претприемачи.. И ппкрај тпа 

штп гплем дел пд бизнис планпвите зависат пд самипт вид на 

индустрија или бизнис за кпј станува збпр, впдичпт е фпкусиран на пние 

елементи кпи се неппхпдни вп спдржината на секпј бизнис план. Се 

надеваме дека наспките и спдржината на пвпј бизнис план ќе ви 

ппмпгнат да ги пстварите вашите бизнис идеи и ќе ви ппмпгнат да 

изгптвите бизнис планпви кпи ќе бидат интересни за инвеститприте. 

 

 

 

 

 

 

 

 


