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ВОВЕД 

Креирањето солиден бизнис план е важен чекор за секој претприемач или бизнис кој сака да ги 

воспостави или прошири своите деловни операции. 

Планот дава јасна насока за тековната остојба на пазарот и каде бизнисот треба да се движи, за 

да обезбеди конкурентска предност.  

Планот е составен од повеќе различни делови кои треба да бидат разработени, а чија основа се 

наоѓа во детално истражување на пазарот. Планот треба да се користи како алатка за да го 

водите Вашето одлучување и да останете на вистинскиот пат, а притоа се пропрачува, по 

потреба слободно да се прават одредени прилагодувања со тек на време. 
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Деловите кои треба да ги содржи еден основен бизнис план се: 

1. Насловна страна: потребно е да се вклучат конкретни елементи, за да се остави добар 

прв впечаток уште пред читање на планот. 

2. Извршно резиме: краток преглед на Вашиот бизнис, вклучувајќи го бизнис 

концептот/моделот, целите и финансиските проекции. 

3. Опис на бизнисот и компанијата: што прави Вашиот бизнис и кои се неговите цели, 

вклучувајќи ги понудените производи или услуги, целниот пазар и единствените 

продажни вредности. 

4. Анализа на пазарот: анализа на индустријата и пазарот на кој ќе работи Вашиот бизнис, 

вклучувајќи информации за големината и растот на пазарот, главните конкуренти и 

потенцијалните целни клиенти. Спроведувањето на темелно истражување на пазарот е 

од клучно значење за разбирање на Вашите клиенти, конкуренти и индустријата во која 

работите. Користете ги овие информации за да ги идентификувате можностите и да 

одговорите на потенцијалните предизвици. 

5. Операции и управување: информации за тоа како ќе се води Вашиот бизнис на 

секојдневна основа, вклучувајќи информации за менаџментот и персоналот, локацијата 

и капацитетите и оперативните процедури. 

6. Маркетинг и продажба: информации за тоа како планирате да ги пласирате и продавате 

Вашите производи или услуги, стратегија на брендирање, вклучувајќи опис на Вашата 

продажна стратегија, стратегија за цени и промотивни планови. 

7. Финансиски проекции: Овој дел вклучува финансиски информации како што се 

проектираните биланси на успех, билансите на состојба и извештаите за паричните 

текови за следните три до пет години. Погрижете се да ги земете предвид сите трошоци, 

вклучувајќи ги и трошоците за стартување и тековните трошоци. 

8. Временска рамка на имплементација: потребно е да се предвиди текот на извршување 

на активностите, со цел да може да се следи и контролира извршувањето, како и да се 

прават корекции, доколку нешто не оди според планот. 

9. Идентификување на ризици и непредвидени ситуации: важно да се идентификуваат и 

планираат потенцијалните закани. Размислете што може да тргне наопаку и како би 

реагирале во тие ситуации. 

10. Прилози: Овој дел ги вклучува сите дополнителни информации кои се релевантни за 

Вашиот бизнис, како што се биографии на клучните членови на тимот, препораки и 

релевантни придружни документи. 

Планот, иако треба да биде сеопфатен, исто така треба да биде лесен за читање и разбирање. 

Користете јасен, едноставен јазик и вклучете визуелни помагала, како табели и дијаграми. 

Еднакво важно е и редовното ажирурање, согласно промените во деловното опкружување, за да 

бидете сигурни дека тој сè уште ги одразува Вашите цели и стратегии. 

Овој образец овозможува насока за клучните елементи што треба да ги содржи бизнис планот и 

што е потребно да се објасни и истакне за да имате успешен Бизнис план. 

Образецот е изработен од страна на Националната платформа за женско претприемниптво, со 

цел да им помогне на потенцијалните жени претпримачи полесно да го совладаат изготвувањето 

на Бизнис план, за почеток на сопствен бизнис. 
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1. НАСЛОВНА СТРАНА  

 

Име на бизнисот (кратко, јасно, интернационално, лесно за паметење, уникатно, што кажува?)  

Лого на бизнисот (симбол, знак) 

Употреба на заштитната боја на брендот во дизајнот на страната 

Слоган (апел, ветување за вредноста) 

Наслов на документот (Бизнис план за …) 

Тип на бизнис во три-четири зборови  

Име и презиме и контакт детали на изготвувачот на бизнис планот 

2. ИЗВРШНО РЕЗИМЕ  

 

Започнете со краток опис на Вашата компанија за да дадете контекст.  

Потоа, преминете во опис на можноста.  

Кажете им на читателите каков производ или услуга планирате да понудите, како се вклопува во 

индустријата во која ќе работите, кои се Вашите целни клиенти и што очекувате од пазарот во 

иднина. Објаснете ја Вашата понуда на вредност и дадете краток преглед на пазарот. 

Накратко опишете го Вашиот менаџерски тим за да им помогнете на потенцијалните инвеститори 

да ги разберат вештините и искуството што Вашата компанија ги поседува.  

Следно, преминете на краток опис на процесот - како Вашиот бизнис ќе работи на секојдневна 

основа. 

Потоа, опишете како ќе го промовирате Вашиот нов производ/услуга, со доволно информации 

за да ги илустрирате маркетинг методите што ќе ги користите и како ќе привлечете нови клиенти. 

Опишете ја структурата на трошоците и финансиските аспекти на бизнисот. Објаснете го видот 

и износот на инвестицијата што ви треба, за што ќе ги искористите парите и како замислувате 

Вашиот бизнис да стане профитабилен. 

Следно, накратко дадете опис на тоа како ќе го имплементирате Вашиот бизнис план – 

временска рамка.  

Овој дел треба да заврши со краток опис зошто е потребен Вашиот бизнис и како од него ќе 

имаат корист идните клиенти и инвеститори. 

Резимето се пишува последно, откако ќе ги напишете сите други делови. Истото треба да биде 

кратко и да претставува сумирање на целиот Ваш деловен план на една или две страници. 
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3. ОПИС НА БИЗНИСОТ И КОМПАНИЈАТА 

 

Овде дадете опис на Вашата организација.  

Вклучете го името на компанијата, каков тип на ентитет е, кој го поседува и забележете ги сите 

значајни средства (капиталот). Правна форма-ДОО, ДООЕЛ, Акционерско друштво... Основање 

на друштвото - со помош на адвокатска или сметководствена канцеларија. Регистрација во 

Централен регистар. Регистрација во други органи (МТСП, АХВ...). Поставување на управител. 

Потоа, треба да се објасни причината за влегување во бизнисот, која е изјавата за визија и 

мисијата на Вашата компанија, кои се Вашите цели и задачи. 

Каков производ или услуга обезбедувате? Кои се Вашите клиенти? Кој е Вашиот географски 

фокус/пазар?  

Следно, накратко опишете ја индустријата, можностите што ги нуди и растот што го доживува. 

Спомнете некои од главните предности на Вашата компанија и накратко објаснете каде се 

вклопувате во индустријата.  

Овој дел не треба да биде премногу долг, бидејќи поедничените делови се разработуваат во 

детали во продолжение. 
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4. АНАЛИЗА НА ПАЗАРОТ 

 

SWOT анализа 

Strengths / 

Предности 

Weaknesses / 

Слабости  

Opportunities / 

Можности  

Threats / 

Ограничувања 

Внатрешни фактори Надворешни фактори 

• Работи кои 

компанијата ги прави 

добро 

• Квалитети кои ве 

одвојуваат од 

конкурентите 

• Внатрешни ресурси 

• Материјални и 

нематеријални 

средства кои ги 

поседувате: бренд, 

патент, капитал... 

• Работи кои ви 

недостигаат или не ги 

правите најдобро 

• Работи кои 

конкурентите ги 

прават подобро од 

вас 

• Недостаток од 

внатрешни ресурси 

• Нејасна уникатна 

предност 

• Раст на 

побарувачката 

• Пазар кој 

конкурентите не го 

опслужуваат најдобро 

• Мал број на 

конкуренти 

• Нов сегмент на 

потрошувачи 

• Нов тренд во 

побарувачката 

• Раст во платите 

• Добра соработка со 

медиумите 

• Нови законски 

прописи во Ваша 

полза 

• Позитивни економски 

трендови 

• Позитивни еколошки 

трендови 

• Позитивни политички 

трендови и случувања 

• Нова технологија 

• Намалување на 

побарувачката 

• Раст на бројот на 

конкурентите 

• Промена во законски 

прописи кои не се во 

Ваша полза 

• Негативен публицитет 

• Промена во 

потрошувачките 

барања на Ваша 

штета 

• Економски негативни 

трендови 

• Еколошки трендови 

кои не се поволни за 

вас 

• Политички негативни 

трендови и случувања 

• Активности на 

конкурентите 

 

Целта е преку избор на стратегија да ги претвориме: 

 слабостите во предности, 

 ограничувањата во можности или да ги минимизираме 

 со сопствените предности да ги искористиме можностите и да ги претвориме во повисок 

профит 
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ПАЗАРНИ МОЖНОСТИ  

Опишете ја потребата на пазарот што ќе ја задоволите со Вашата деловна идеја. Како се 

појавила оваа потреба и како/зошто сè уште не е исполнета? 

Опишете ги Вашите производи/услуги овде. Може да вклучите дијаграми, мокапи или слики кои 

ќе ви помогнат да ја илустрирате Вашата понуда. 

Не заборавајте да ја вклучите Вашата предлог  - вредност во овој дел и да опишете како Вашата 

услуга/производ е уникатна (различна од останатите) и привлечна за клиентите. 

Треба да вклучите и опис на карактеристиките и придобивките од Вашиот производ/услуга за 

Вашите клиенти. Размислете да го доловите ова во едноставна табела како во примерот. 

Карактеристики/атрибути на производите Корисности за потрошувачите 

Суровини од органско производство Подобро здравје заради квалитетна храна 

Модерен дизајн на пакување Лесна воочливост на рафт во малопродажба 

  

  

  

  

  

 

ИНДУСТРИЈАТА  

Во овој дел, опишете ги клучните трендови во Вашата индустрија.  

Кои се бариерите за влез (на пример, високи трошоци за производство или маркетинг, тарифни 

бариери, регулаторни предизвици, обемна обука)?  

Како напредува индустријата? Што се менува? 

Потоа, објаснете која е конкурентската предност на Вашиот бизнис. Дали има други компании 

кои го обезбедуваат истото добро/услуга што ќе го понудите Вие? Ако е така, дали клиентите ќе 

се префрлат на Вашиот производ/услуга и зошто? Како се споредувате со Вашите конкуренти? 

Анализата на конкурентите може да се направи во едноставна табела, како во примерот подолу, 

со цел да се има увид во Вашите, наспроти нивните силни/слаби страни и да се утврди можноста 

за позиционирање на основ на клучни разлики. 
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Конкурент Маркетинг микс Клучни 

предности 

Точки на 

разлика 

Точки на 

сличност 

Сопствена 

компанија 

Производ (атрибути) 

Цена 

Промоција 

Основа за позиционирање  

Дистрибуција 

Луѓе 

Физичка околина  

Процеси 

   

Конкурент А Производ (атрибути) 

Цена 

Промоција 

Основа за позиционирање  

Дистрибуција 

Луѓе 

Физичка околина  

Процеси 

   

Конкурент Б     

Конкурент  В     

 

Спомнете ги клучните фактори за успех во оваа индустрија и покажете дека Вашата компанија 

ги поседува. 
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ПАЗАРОТ  

Дефинирајте ги Вашите целни клиенти. Кој очекувате да го купи Вашиот производ/услуга, од кои 

причини? 

Врз основа на истражување на пазарот, дајте објаснување за пазарот - колку е голем пазарот, 

колку брзо расте, дали Вашиот производ/услуга ќе биде главен фактор на пазарот? 

Проектиран обем и вредност на продажбата во споредба со конкурентите. 

Диференцијација од конкурентите - идентификувајте што го дефинира Вашиот производ/услуга 

на пазарот. Кои посебни компетенции или понуди ги нудите што другите компании не ги нудат? 

За избор на целни сегменти, следете ги насоките за профил на идеален потрошувач, како во 

примерот во прилог. 

Слика и име на 

идеалниот 

поторшувач 

 

 

 

 

 

 

Гео-демографски 

карактеристики 

 Место на 

живеење и 

работење 

 Пол 

 Возраст 

 Образование 

 Занимање 

 Приходи 

 Големина на 

семејство 

Предизвици и 

проблеми  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Како можеме да му/и 

помогнеме да ги надмине 

предизвиците и да ги 

постигне целите? 

Краток опис Канали на комуникација и информирање 

 

 

 

 

 



 

 

12 

 

 

 

Цели кои сака да ги постигне и интереси кои ги има 

 

 

 

 

 

 

Реални цитати 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вообичаени 

приговори и 

прашања при 

купување 

Места на купување и 

поминување на слободното 

време 

Маркетиншки пораки со кои може да го привлечеме вниманието 
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5. ОПЕРАЦИИ И УПРАВУВАЊЕ 

 

Во овој дел, опишете како ќе управувате со Вашиот бизнис и како ќе изгледаат секојдневните 

операции. Треба да ги покриете следниве теми: 

 Персонал – Колку вработени ќе имате? Каде ќе бидат лоцирани? Какви видови на 

вештини и сертификати им се потребни? Кој го сочинува менаџментот? Вашите читатели 

ќе сакаат да знаат дека Вашиот тим има вештини и квалификации да го спроведе она 

што сте го навеле во бизнис планот. Вклучете кратки биографии на Вашето раководство 

и одборот на директори (ако имате) и сите надворешни советници на високо ниво што ги 

користи Вашата компанија. Вклучете ги нивните образовни квалификации и опис на 

релевантната работа што ја направиле и достигнувањата што ги постигнале. Можете 

исто така да го персонализирате овој дел со слики од Вашиот персонал. Ако имате 

предвидена структура на управување, размислете да вклучите организациона шема. 

 Инфраструктура – Каков физички простор ќе користи Вашата компанија? Опишете ги 

Вашите деловни локации. Какви видови технологии ќе ви бидат потребни и дали се 

достапни по разумни цени? 

 Како ќе биде произведен производот - чекори во производствениот процес од набавка 

до готов производ. Oд каде набавувате суровини, материјали и производи. Време на 

набавка и производство и испорака. 

 Како ќе биде произведена услугата - најмување на работна сила, користење на 

специфични алатки, технологија. Од каде ќе бидат најдени и кои се експертите, 

технологијата и сл. 

 Правна структура – Правните прашања се важни во секоја индустрија. Опишете ги 

Вашите уникатни аспекти и како ќе се справите со нив. Дали има правни пречки? Дали 

има правни олеснувања? 

 Регулаторни аспекти – регулативите исто така играат клучна улога во повеќето бизниси. 

Опишете ги регулаторните прашања со кои се соочувате во Вашата индустрија и како ќе 

се справите со нив. 

 Сертификати или акредитации - Дали Вашата компанија бара некоја посебна 

документација за да работи? Ако е така, опишете како ќе ја постигнете потребната 

сертификација или акредитација и за колку време. 

 Процес на испорака на производи/услуги – Опишете ги Вашите деловни процеси. Тие 

може да вклучуваат залихи, синџир на снабдување и испорака, сметки што се плаќаат и 

побарувања. 
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6. МАРКЕТИНГ И ПРОДАЖБА  

 

На основ на анализата на пазарот, прекирајте ја Вашата маркетинг стратегија и микс на 

елементи, кои ќе ја направат Вашата понуда уникатна. 

Производ: 

На основ на потребите на целниот пазар, дефинирајте ја понудата – асортиманот, клучните 

атрибути на производите, корисноста за потрошувачите, уникатноста во однос на конкурентите 

и потребите кои ги задоволуваат/ проблемите кои ги решавате. Вклучете слики и мокапи или 

скици од производите/ услугите. 

Цена: 

Која е Вашата ценовна стратегија? Објаснете и обезбедете доказ зошто структурата на цените 

што ја избравте ќе ги наведе клиентите да ги купат Вашите производи/услуги и, во исто време, 

ќе резултира со профит за Вашиот бизнис и инвеститорите. Како се поставени цените во 

споредба со конкурентските? Колкава е стапката на профит?  

Дистрибуција: 

Како ќе ги доставувате производите/услугите до потрошувачите? Објаснете зошто сте избрале 

да работите со Вашиот бизнис на избраната локација. Дали има заштеда на трошоци при изборот 

на оваа локација? Дали тоа ве приближува до Вашата база на клиенти? Дали во процесот ќе 

вклучите посредници и кои? Дали ќе вклучите испорака до врата? За колку време ќе биде 

возможна испораката до крајниот купувач? Дали ќе користите сопствен транспорт или аутсорсинг 

услуга? 

Промоција: 

Опишете го планот за промовирање на Вашиот (нов) бизнис, производ или услуга. Какви и кои 

канали на комуникација ќе ги користите (печатени, радио, телевизија или социјални медиуми), 

кои елементи од промотивниот микс ќе ги користите (лична продажба, рекламирање, односи со 

јавност и публицитет, продажна промоција или директен маркетинг), каков тип и формат на 

содржина ќе користите, дали ќе ангажирате маркетинг менаџер или други експерти во областа? 

Објаснете ја стратегијата на брендирање (брендирање под чадор, мултибренд, корпоративен 

бренд, бренд на производ или друго). Вклучете и визулени елементи како макети од Вашите 

логоа, пакувања, па дури и реклами за да им дадете на потенцијалните инвеститори преглед на 

маркетинг материјалите на Вашата компанија. 

Овде е потребно да се објасни и продажната стратегија (процес на водење на потрошувачите 

долж продажната инка од свесност за производот до фактички купувачи), како и да се направи 

проценка за можните продадени количини производи, во даден временски период, според 

големината на пазарот. 

Наведете го и буџетот за Вашата маркетинг стратегија и од каде ќе ги добиете средствата за 

овој важен аспект од Вашиот бизнис. Објаснете дали маркетингот ќе се врши самостојно во 

рамки на компанијата или во соработка со надворешни агенции или консултанти - не заборавајте 

да ги вклучите овие трошоци. 
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7. ФИНАНСИСКИ ПРОЕКЦИИ 

 

Во овој дел, кажете им на Вашите потенцијални инвеститори колкав е износот на средствата што 

сте ги добиле досега и од каде се обезбедени. Колку дополнителни средства ви требаат? 

Опишете како ќе го користите секој дел од финансирањето што го барате. Потребно е да се даде 

увид и во предвидената финансиска иднина на Вашата компанија преку изработка на: 

 Проекција на готовински тек – проценка за тоа колку пари очекувате да влезат во и да 

излезат од Вашиот бизнис. 

 План за капитализација – извори и употреба на капитал што планирате да ги соберете. 

 Анализа на рентабилност – определување на количините кои треба да бидат продадени 

по одредена цена, за да ги покриете трошоците за водење бизнис. 

 Биланс на успех и биланс на состојба. Доколку се пообемни, може да бидат поместени и 

во делот Прилози. 

Пример на проценка на вкупни трошоци за почеток на бизнис 

START-UP Трошоци         

Период од една година 2023 

 

Трошоци Број на месеци Месечни трошоци Еднократен трошок Вкупни трошоци 

Суровини     

Опрема     

Маркетинг        

Плати на вработени        

Даноци и осигурување за вработените        

Кирија        

Комуналии     

Транспорт     

Испорака        

Друго     

Проценети трошоци за почеток на 

работењето 
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Пример за готовински тек 

START-UP 

Трошоци 

  

Период од 

една година 

2023 

                            

Приходи  Јан Фев Мар Апр Мај Јуни Јули Авг Сеп Окт Ное Дек Вкупно 

Проценети 

приходи од 

продажба 

             

Минус 

вратени 

производи и 

попусти 

             

Приходи од 

услуги 

             

Други 

приходи  

             

Нето 

приходи 

             

Цена на 

чинење на 

производите 

             

Бруто 

профит 

             

  

Трошоци 

(расходи) 

Јан Фев Мар Апр Мај Јуни Јули Авг Сеп Окт Ное Дек Вкупно 

Плати               

Маркетинг              

Продажни 

провизии 
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Кирија              

Друго              

Вкупни 

трошоци 

             

Приходи 

пред 

оданочување 

             

Даноци              

  

Нето добивка              

 

Ова е важен дел од планот и доколку не сте експерт за финансии, побарајте помош од експерт 

во областа. 

 

8. ВРЕМЕНСКА РАМКА И ИМПЛЕМЕНТАЦИЈА 

 

Опишете ги фазите во кои ќе се имплементираат секоја од предвидените активности за развој 

на Вашиот бизнис. Наведете кога сте почнале, во која фаза сте тековно и колку време ќе биде 

потребно за да го донесете Вашиот производ/услуга до потрошувачите на пазарот. 

Вклучете илустративна временска рамка, како во примерот подолу и приспособете ги датумите 

согласно специфичните чекори за Вашиот бизнис. 
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9. ИДЕНТИФИКУВАЊЕ РИЗИЦИ И НЕПРЕДВИДЕНИ СИТУАЦИИ 

 

Ризикот претставува можност одредени елементи на бизнис планот да не се спроведат онака 

како што биле испланирани со што може да дојде до лоши последици. Потребно е ризиците да 

бидат претставени јасно, во табела, како во примерот подолу. 

Основни карактеристики на ризикот се: 

 Ризикот делумно е непознат 

 Ризикот се менува со текот на времето 

 Ризикот може да се предвиди 

 Ризикот може и треба да се управува 

Процесот на менаџирање на ризик ќе ги содржи следниве елементи: 

 Дефинирање на ризични подрачја – Каде може да се појави ризик (земајќи ги предвид 

слабите страни)? 

 Утврдување на ризични индикатори – Што ќе претставува ризик? 

 Следење на ризичните подрачја – Дали се појавил ризичниот индикатор во текот на 

работењето? 

 Акција - превземање на конкретни мерки заради справување со ризикот – Што треба да 

направиме? 

 Набљудување на спроведените мерки – Дали сме ги презеле вистинските мерки? 

 Ревизија – Доколку сме ги превзеле вистинските мерки дали сме се справиле со ризикот? 

Може ли нешто да се подобри? Има ли потреба за нови индикатори? 

Области на работење каде може да се јави ризикот се: 

 Ризик во однос на вредноста која Вашиот бизнис ја нуди (производ и/или услуга) 

 Ризик во однос на трошоците, 

 Ризик во однос на приходите, 

 Ризик во однос на потрошувачите, 

 Ризик во односи со потрошувчи, 

 Ризик во однос на каналите на дистрибуција, 

 Ризик во однос на некој од клучните ресурси и 

 Ризик во однос на клучните партнери за Вашиот бизнис. 

Ризично 

подрачје 

Индикатор 

на ризик 

Следење (дали 

се појавил  (да / 

не) и кој е 

одговорен) 

Акција 

(што да се 

направи) 

Набљудување 

(ефекти од 

акцијата) 

Ревизија (кој, 

кога и како ќе ги 

следи ризичните 

подрачја) 
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10.  ЗАКЛУЧОК 

 

Во неколку реченици, сумирајте ја главната поента што би сакале читателот да ја разбере за 

Вашиот бизнис. 

Вклучете повик за акција. 

Опишете ги следните чекори и дајте детални информации за контакт за да можат лесно да стапат 

во контакт со вас. 

 

11.  ПРИЛОЗИ  

 

Вклучете ги сите придружни документи за претходните делови, овде. 

Можете да се повикате на нив во текстот за да обезбедите дополнителни детали без да го 

оптеретите текот на текстот на Вашиот бизнис план. 

Некои ставки што би можеле да ги вклучите се:  

 маркетиншки материјали, 

 мапа на локацијата на бизнисот, 

 резултати од пазарно истражување, 

 написи што се напишани за компанијата во медиуми, 

 финансиски документи, 

 фотографии и др. 

 




