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ПРАШАЊА   ПО  ОСНОВИ  НА БИЗНИС ОД  I  ГОДИНА  ЗА МАТУРСКИ ИСПИТ 

ТРЕБА ДА СЕ УЧИ ОД УЧЕБНИКОТ ОД  11-49 СТР. ОД 121-133 СТР.ЗА ПРЕТПРИЕМНИШТВО 60 И 

61 СТР. И ОД ТЕТРАТКИТЕ РЕШАВАНИ ЗАДАЧИ ЗА КАЛКУЛАЦИИ 

I-ПРАШАЊА ЗА  1 ПОЕН: 

ЗАОКРУЖИ ГО ТОЧНИОТ ОДГОВОР: 

1.ЕКОНОМСКИ ПРИЧИНИ ЗА НЕУСПЕХ НА МАЛИОТ БИЗНИС СЕ: 

А)МАЛ ПРОФИТ,ВИСОКИ ТРОШОЦИ  НА  РАБОТЕЊЕТО,ГОЛЕМА КОНКУРЕНЦИЈА; 

Б)МАЛА ПРОДУКТИВНОСТ,СЛАБА КОМУНИКАЦИЈА И ОТСУСТВА ОД РАБОТА; 

В)ГОЛЕМИ ПРИХОДИ,МАЛИ ПЛАТИ И НЕСОДВЕТЕН КАДАР; 

2.НЕДОСТАТОЦИ НА МАЛИОТ БИЗНИС СЕ: 

А)НЕДОСТИГ НА ПАРИ,СЛАБО УПРАВУВАЊЕ ,НЕДОВЕРБА КАЈ БАНКИТЕ; 

Б) СОВРЕМЕНА ОПРЕМА ,ШИРОКО ПАЗАРНО ПОДРАЧЈЕ;РЕКЛАМА; 

В)МНОГУ ВРАБОТЕНИ,ГОЛЕМИ ТРОШОЦИ,ВИСОКИ ДАНОЦИ; 

3.ФИЗИЧКОТО  ОПКРУЖУВАЊЕ ГО СОЧИНУВААТ: 

А)БУЧАВА,СВЕТЛИНА,ВЕНТИЛАЦИЈА; 

Б)РАБОТНА СИЛА,РЕКЛАМА,ФИНАНСИСКИ СРЕДСТВА; 

В)КВАНТИТЕТ,ПАЗАР И ЕКОНОМИЧНОСТ; 

4.ПРИРОДНИ РЕСУРСИ СЕ: 

А)МАШИНИ,ПАРИ,МЕНАЏЕРИ; 

Б)МИНЕРАЛИ,ШУМИ,ВОДА; 

В)ЗГРАДИ,ЛУЃЕ,ОПРЕМА; 

5.ПРЕТПРИЕМАЧОТ ЗА БИЗНИСОТ ОБЕЗБЕДУВА: 

А)ПРОИЗВОДИ,УСЛУГИ,РАБОТНИЦИ; 

Б)ОДМОР,РЕКРЕАЦИЈА И ЗАБАВА; 

В)ИДЕИ,ФИНАНСИИ И ПОДНЕСУВА РИЗИК; 

6.НАБРОЈ ГИ ТРИТЕ НИВОА НА МЕНАЏМЕНТ:______________,______________,И____________; 

7.ПРЕДНОСТИ НА ГОЛЕМИТЕ БИЗНИСИ СЕ:А)ГОЛЕМА КОНТРОЛА И ПРАВИЧНОСТ ВО РАБОТА; 
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Б)ИМААТ СОВРЕМЕНА ОПРЕМА И ГОЛЕМО ПАЗАРНО ПОДРАЧЈЕ; 

В)МАЛИ ДАНОЦИ И ДОБРА ОРГНИЗАЦИЈА ПРИ РАБОТАТА; 

II-ПРАШАЊА ЗА 2 ПОЕНИ: - ДОПОЛНИ 

8.НАЈОПШТА ПОДЕЛБА НА ОПКРУЖУВАЊЕТО Е НА :  ___________________ И _____________; 

9.ИНПУТИТЕ СЕ КЛАСИФИЦИРААТ КАКО:________________________И____________________; 

10.ЕКСТЕРНОТО   ОПКРУЖУВАЊЕ СЕ ДЕЛИ НА:______________ И _____________________; 

11.ПОСЕБНОТ ОПКРУЖУВАЊЕ ГО СОЧИНУВААТ: 

-КУПУВАЧИ;  -_________________И  -__________________________: 

12.ПОСТОЈАТ ТРИ СТИЛА НА РАКОВОДЕЊЕ; -АВТОКРАТСКИ; - _________________________И 

_______________________________; 

13.ДОПОЛНИ ЈА ДЕФИНИЦИЈАТА:ФУНКЦИЈАТА КОНТРОЛИРАЊЕ Е ГЛАВЕН________________ 

ЗА ОЦЕНКА НА УСПЕШНОСТА ВО ОСТВАРУВАЊЕ НА __________________________. 

14.ПЛАНОВИТЕ МОЖАТ ДА БИДАТ: -_____________________________И ___________________; 

15.КОНКУРЕНТИ СЕ ДРУГИ БИЗНИСИ КОИ СЕ ЗАНИМАВААТ  СО __________ ИЛИ СЛИЧЕН БИЗ- 

НИС И НУДАТ  ПРОИЗВОДИ ИЛИ УСЛУГИ НА ИСТИ _________________________. 

16.КОИ СЕ ТРИТЕ ФИНАНСИСКИ ПРИЧИНИ ЗА НЕУСПЕХ   НА МАЛИОТ БИЗНИС: 

-ТЕШКОТИИ ПРИ НАПЛАТА; -___________________ И ___________________________; 

17.РАБОТНОТО ОПКРУЖУВАЊЕ МОЖЕ ДА БИДЕ : -___________________________  И 

____________________________; 

18.НАБРОЈ ГИ ЧЕТИРИТЕФАКТОРИ НА ПРОИЗВОДСТВО:______________,___________________, 

_______________________________  И __________________________. 

19.БИЗНИСИТЕ ЈА ПОТТИКНУВААТ ПОТРОШУВАЧКАТА И ТАА МОЖЕ ДА БИДЕ: 

-ИНВЕСТИЦИСКА; -_______________________  И ______________________________. 

20.ПРОФИТОТ ПРЕТСТАВУВА  РАЗЛИКА  ПОМЕЃУ  ВКУПНИТЕ ______________ ОД ПРОДАДЕНИ 

ДОБРА И УСЛУГИ И ВКУПНИТЕ _________________ НАПРАВЕНИ  ЗА  НИВНО  СОЗДАВАЊЕ. 

21.ТРУДОТ НА ЧОВЕКОТ МОЖЕ ДА БИДЕ: ___________________ И ________________________; 
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22.ОД АСПЕКТ НА СТЕПЕНОТ И НАЧИНОТ НА ОБРАБОТКА НА  СУРОВИНИТЕ КАКО  И  

ПРИРОДАТА НА РАБОТАТА ШТО ЈА ИЗВРШУВАТ БИЗНИСИТЕ,ТИЕ СЕ ДЕЛАТ НА:  -БИЗНИСИ ОД 

ПРИМАРЕН СЕКТОР  И ________________________________ ,_____________________________. 

III-ПРАШАЊА ЗА  4   ПОЕНИ: 

23.ДЕФИНИРАЈ ГО БИЗНИСОТ:ПРЕТСТАВУВА ОРГАНИЗИРАН НАПОР НА ___________________ 

__________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________. 

24.ДЕФИНИРАЈ ГО ОПКРУЖУВАЊЕТО: ЗБОРОТ ОПКРУЖУВАЊЕ  УПАТУВА__________________ 

__________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________. 

25.ПРЕТПРИЕМАЧОТ НЕ САМО ШТО ЈА ИНИЦИРА_______________________________________ 

__________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________. 

26.ДЕФИНИРАЈ ГО МЕНАЏМЕНТОТ:ПРЕТСТАВУВА УНИВЕРЗАЛНА_________________________ 

__________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________. 

27.НАБРОЈ ГИ ФУНКЦИИТЕ НА МЕНАЏМЕНТОТ:А)______________________________________ 

Б)_________________________________________;В)_____________________________________ 

Г)___________________________________________; 

28.НАБРОЈ  ГИ ЕКОНОМСКИТЕ ФАКТОРИ НА  ОПШТОТО  ОПКРУЖУВАЊЕ:___________________ 

__________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________. 

29.ПЛАНИРАЊЕТО КАКО ФУНКЦИЈА НА МЕНАЏМЕНТОТ ПРЕТСТАВУВА____________________ 

__________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________. 

30.РЕШИ ЈА СЛЕДНАВА ТРГОВСКА КАЛКУЛАЦИЈА: ДООЕЛ KOWASLKY ЈА ПРАВИ СЛЕДНАВА 

КАЛКУЛАЦИЈА ЗА НАБАВЕНИ 100 ПАРА ФАРМЕРКИ ПО ФАКТУРНА ЦЕНА ОД 800 ДЕН. ЗА 1 

ПАР,ДОБИВА РАБАТ(ПОПУСТ)5%,И ПРАВИ ТРОШОЦИ ЗА ТРАНСПОРТ 80 ДЕН И ЗА ЦАРИНА 

180ДЕН. ЗА 1 ПАР ФАРМЕРКИ.ПРЕСМЕТУВА 70% ДОБИВКА(МАРЖА) И 18 % ДДВ.ДА СЕ 

ПРЕСМЕТА:ФАКТУРНА ЦЕНА СО РАБАТ,НАБАВНА ЦЕНА И ПРОДАЖНА БЕЗ И СО ДАНОК ЗА  

1ПАР И 100 ПАРА ФАРМЕРКИ                                              Предметен наставник, Лепа Шарчевиќ 
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Да се заокружи точниот одговор: (1 поен) 

Забелешка : да си ги обезбедите тетратките од Основи на бизнис втора година бидејќи таму 

се рашавани дадените задачи. 

1.   Капиталот на индивидуалниот сопственик спаѓа во групата на: 

   А) сопствени извори на средства 

   Б) туѓи извори на средства 

   В) специфични извори на финансирање 

2. Со субвенциите се зголемува: 

  А) степенот на задолженост 

  Б) трошоците на работењето 

  В) вкупниот приход 

3. Материјалот за изработка спаѓа во групата на: 

  А) директни трошоци 

  Б) индиректни тршоци 

4. Платата на производствените работници спаѓа во групата на: 

  А) директни трошоци 

  Б) индиректни трошоци 

5. Долгорочните кредити најчесто се наменети за набавка на: 

  А) обртни средства 

  Б) постојани средства 

6. Премиите спаѓаат во групата на: 

  А) сопствени извори на финансирање 

  Б) туѓи извори на финансирање 

  В) субвенции 

7. Банките најчесто одобруваат долгорочни кредити на: 

  А) претпријатија со слаба склоност кон развој 

  Б) успешни мали бизниси 
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В) развојно ориентирани бизниси 

8. Ако од магацинот се требува материјал за производство на производ “A” тогаш станува 

збор за: 

  А) директен трошок 

  Б) индиректен трошок 

Дополни ги одговорите: (1поен) 

9. Цената претставува паричен израз на.. 

 

  

 

10. Ануитет – рата претставува збирот... 

 

  

 

11. Краткорочните кредити се наменети за.... 

 

  

 

12. Субвенциите претставуваат финансиска.... 

 

  

 

13. Според предметот односно обликот во кој се одобрува кредитот разликуваме:   -------------

-----       и     ........................ 
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Дополни ги одговорите (2поени) 

14. Принципи на финансирањето се: 

 

  - 

 

  - 

 

  - 

 

  - 

 

15. Сопствените извори на финансирање можат да се поделат во две групи: 

 

  А) 

 

  Б) 

 

16. Финансирањето претставува настојување да се..... 

 

  

 

  

 

17. Индиректни трошоци се оние трошоци.............. 
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18. Директни трошоци се оние трошоци............. 

 

  

 

19. Кредитниот однос се заснова на следниве елементи: 

 

  - 

 

  - 

 

  - 

 

Дополни и пресметај: (4поени) 

 

  

 

20. Хипотекарен кредит е....................... 

21. Компензацијата ја доделува државата............. 

 

  

 

 

22. Ломбарден кредит е......................... 
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23. Потребата за користење финансиски средства на претпријатието зависи од: 

 

  - 

 

  - 

 

  - 

 

  - 

 

  - 

 

24. Врз големината и структурата на трошоците на работењето влијаат: 

 

А) Интерни фактори 

 

  - 

 

  - 

 

  - 

 

Б) Екстерни фактори 

 

  - 

 

  - 
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  - 

 

- 

 

 

25. Во претпријатието се направени трошоци за одржување во износ од 1000 ден, а при тоа 

се произведуваат три производи ( А, Б и В ) 

За производ “A” се потрошени 4 часа 

За производ ”Б” е потрошен 1 час 

За производ “В” се потрошени 5 часа 

Распредели ги трошоците по производ 

Вкупни индиректни трошоци  

Вкупни часови по работа   

Производ А   

Производ Б  

Производ В  

Вкупно  

Трошоци за 1 час   

 

26. Направени се трошоци за одржување во износ од 100.000 ден. при производство на два 

производи ( А и Б ) 

За производ “A” се потрошени 60 часа 

За производ “Б” се потрошени 40 часа 

Трошоците да се распределат на двата производи ( А и Б ) 

Вкупни индиректни трошоци  

Вкупни часови на работа  

Производ А  

Производ Б  

Вкупно  

Трошоци за 1 час   
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27. Калкулација за врзани производи 

 Вкупните трошоци за производство на 1000 метри текстилно платно во една текстилна фабрика 

изнесуваат 500.000 денари. Како резултат на производствениот процес се добиени 4000 кг. 

текстилни парчиња како спореден производ. Пазарната цена на текстилните парчиња изнесува 

10 ден. за 1 килограм. 

Да се пресмета цената на чинење на 1 метар текстилно платно. 

Забелешка : да си ги обезбедите тетратките од Основи на бизнис втора година бидејќи таму 

се рашавани дадените задачи. 

    Предметен наставник Снежана Јорданоска  

ПРАШАЊА ЗА ДРЖАВНА МАТУРА ЗА БИЗИС ТРЕТА ГОДИНА 

тема Маркетинг и бизис стр. 178-189 

Прашањата ќе бидат со заокружување , дополнување 

Прашања со 1 поен , дополни или заокружи 

1.Маркетинг миксот  ги содржи следните инструменти 4,,П,, на маркетингот  

А. производ, пари , капирал и ресурси  

Б.производ, цена , промоција и дистрибуција  

В.промоција , економска пропаганда , промоција на продажбата  

2. Од аспект на маретингот преку цената се искажуваат: 

А. вложените напори и направените трошоци за производство на производот  

Б. понуда, побараувачката  и трошоци  

В.целите , понудата и количините  

3. Маркетинг миксот претставува комбинирање на  

А. инструментите на трговијата  

Б. инструментите на маркетинг миксот  

В.инструментите на економијата  

4.Каналите на дистрибуција претставуваат начини на движење на производите до 

............................. 

5 . Со дистрибуцијата се означува патот на производот од      .............................до 

......................................... 
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6. Каналот дирекна продажба –краток канал на дистрибуција ја содржи следната релација  

-------------------------------------------------- 

7.Комбинирањето на инструментите на маркетинг миксот има за цел да се извлечат 

....................................., а при тоа да ги задоволат потребите на потрошуваите . 

Прашања за 2 поени , дополни 

8.Производот од аспект на маретингот е ново производно добро.............. 

9.Белези на производот од аспект на маркетинг миксот се ..............,  .................. , ..............,  

пакување , функционалност, гаранција и квалитет. 

10. Формирањето на цената на производот е процес кој е условен од повеќе фактори  трошоците  

,..........................., ......................., мерките на економската политика на државата  

11.Каналот на дистрибуција продажба преку големопосредници –долг канал на дистрибуција  ја 

содржи следнта релација ...................   ...............    ..............    ............................ 

12.Показатели за ефектите од промоцијата се .................., ....................., висината на приходите и 

посети и јавувања на потрошувачите  

13.Во теоријата на маркетингот постојат сл. облици на промоција .................................., 

.........................,  публицитет и односи со јавноста , лична продажба  

Прашања со 3 поени , дополни и објасни  

14.Со цел да се издвоиш од конкуренцијата на пазарот треба да подготвиш промотивни 

актиности кои не опфатени  со економска пропаганда и лична продажба . За да ги запознаеш  

купувачите  и подобро да се претставиш пред нив  неведи кои промотивни активности на 

запознавање на потрошувачот ќе ги примениш. 

15. Промоцијата како инструмент на маркетинг миксот е насочена кон широк круг на луѓе со 

цел .............................................................. 

 

  Предметни наставници Лепа Шарчевиќ, Светлана Милошеска  

 

 

 

 

ПРАШАЊА ЗА ДРЖАВНА МАТУРА ЗА БИЗИС ЧЕТВРТА ГОДИНА 
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1.Доколку бизнис планот се изработува за самовработување и отпочнување сопствен мал 
бизнис, тогаш примарен и најважен корисник на бизнис планот е: 
А. самиот сопственик на бизнисот. 
Б. менаџмент тимот на претпријатието. 
В. одборот на директори. 
Г. финансиските институции 

 2. За да се добие квалитетен бизнис план потребно е неговата изработка да започне со: 
A. детално изработен финансиски план. 
Б. добар тим за работа. 
В. конкретни активности на делување. 
Г. јасно дефинирани цели 

3. Споредувањето на производот со конкуренцијата, вкупната побарувачка, уделот на 
пазарот, продажната цена, мерките на промоција, се делови од бизнис планот кои припаѓаат 
на подрачјето: 
А. маркетинг план. 
Б. план на производство. 
В. финансиски план. 
Г. опис на проектот. 
 
4.Во кој дел од бизнис планот треба да се направи анализа на профитабилноста на работењето 
на претпријатијето? 
A. Маркетинг стратегијата. 
Б. Финансиската анализа. 
В. Развојната стратегија. 
Г. Работна стратегија. 

5. Основната цел на бизнис планот е: 
A. на малите бизниси да направат анализа каков бил нивниот бизнис во изминатиот период. 
Б. на сопственикот на бизнисот да му даде јасна насока заостварување на неговата бизнис 
идеја. 
В. да се согледаат грешките кои се направени во поглед на пласманот на производите во 
минатото. 
Г. на сопственикот на бизнисот да му даде јасна претстава завкупните приходи и расходи 
направени во тековната година. 
 
6. SWOT анализа е: 
А. алатка со која се врши вреднување на влијанието на внатрешните и надворешните фактори 
на опкружувањето врз успехот на бизнисот. 
Б. алатка со која се согледува финансиската состојба на бизнисот. 
В. инструмент со кој се согледуваат средствата и изворите насредствата на претпријатието. 
Г. преглед преку кој може да се осознае каква е организационата поставеност на активностите 
во организацијата. 
7. На кој начин може да делува претпријатието за да си ги покачи јаките страни, 
а со тоа да ја зголеми својата конкурентност? 
А. Да го модернизира производствениот процес. 
Б. Да ја зголеми вработеноста во организацијата. 
В. Да се подобри инфраструктурата и пристапноста до 
организацијата. 
Г. Да се зголеми куповната сила на потрошувачите. 
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8. Можностите и заканите се фактори кои: 
А. се надворешни, зависат од менаџментот и врз нив 
нема влијание. 
Б. се надворешни, не зависат од менаџментот и врз нив 
има влијание. 
В. се надворешни, не зависат од менаџментот и врз нив 
нема влијание. 
Г. се внатрешни, зависат од менаџментот и врз нив 
има влијание. 
 
9. Во SWOT рамковната анализа на еден ресторан, карактеристиките од типот: не е 
обезбедена соодветна обука за вештини на послужување; недоволно оптимални залихи на 
потребни суровини; нерасположливи квалитетни суровини и рачни финансиски пресметки и 
калкулации, претставуваат: 
A. слаби страни. 
Б. закани. 
В. јаки страни. 
Г. можности. 
 
10. Позитивни фактори кои се во внатрешното и надворешното окружување, во 
SWOT рамковната анализа се: 
А. јаките и слабите страни. 
Б. можностите и заканите. 
В. јаките страни и заканите. 
Г. јаките страни и можностите. 
 
11.Која од наведените препораки НЕ се однесува на изработката на 
бизнис-план? 
А. Бизнис-планот треба да биде краток и јасен. 
Б. Бизнис-планот треба да е ориентиран кон сегашноста. 
В. Бизнис-планот треба да содржи вистински податоци. 
Г. Бизнис-планот треба да е еднообразен 
 
12.Кои особини треба да ги поседува претприемачот? 
А. Желба за одговорност, да умее да презема ризик 
и да реагира во вистинско време. 
Б. Да биде упорен, иновативен и споро да донесува одлуки. 
В. Да донесува одлуки базирани на сопствените инстинкти 
и да споделува одговорност. 
Г. Да биде креативен, упорен и да не прифаќа одговорност 
 
 
13. „Секогаш постои ризик да се отпочне бизнис. Предизвикот е да се планира 
добро и да се пребродат тешките моменти.” 
Петар имал бизнис за производство на кондиторски производи. На почетокот произведувал мек 
бисквит од бело пченично брашно. По испитување на пазаротдоаѓа до идеја да направи нов 
производ, мек бисквит од интегрално брашно на истата производна линија. 
За каква иновација станува збор? 
A. Радикална. 
Б. Пионерска. 
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В. Технолошко прилагодување. 
Г. Адаптирање. 
 
14.Како е наречен планот кој на сопственикот на бизнисот му служи како 
патоказ според кој треба да се води во еден подолг временски период и 
врз основа на кој ќе знае до каде е стигнат со реализацијата? 
 

 
15. Освен иновацијата и ризикот, како компонента на претприемништвото се 
смета и 
 

 
16. Кој дел од бизнис-планот ги содржи информациите за:очекуваните резултати,главните 
причини заради кои се влегува во новиот проект,сопственичката структура,задолженоста и 
сл. 
 

 
 
17. Кој составен дел на бизнис планот ги опфаќа елементите: изјава за планира- 
ниот профит и можните загуби, прогноза за движење на готовите пари, биланс 
на состојба и праг на рентабилност? 
 

 
18. „Чувството да се има сопствен бизнис е прекрасно”. Милан започнал сопс твен бизнис 
за производство на машински делови. По одреден период со проширување на пазарот, 
набавува ЦНЦ машина, со што тројно ја зголемува про-дуктивноста и го намалува растурот 
во производството. За каква иновација станува збор? 
 

 
19.Матрицата на SWOT анализата составена е од повеќе стратегии.За која стратегија станува 
збор доколку е потребно да се искористат можностите за подобрување на слабите страни. 
 

 
20. Матрицата на SWOT анализата составена е од повеќе стратегии.Објасни ја SO-
стратегијата. 
 

 
 
21.Значењето на бизнис планот е повеќекретно,бидејќи со негова помош сопственикот на 
претпријатието ќе може: 
1.Да стекне јасна претстава за евентуалните ризици при остварување на своите цели и 
2.________________________________________________________________________ 
 
22. Еден производител на печки за греење на палети веќе долги години опстојува на пазарот. 
Неговите производи се со врвен квалитет изработени од високо квалитетен челик и со 
најсовремена увезена технологија. Благодарение на високиот квалитет и големата 
побарувачка оваа компанија остварува висок профит.Вработените се мотивирани со високи 
плати и долги платени рекреативни одмори во зимскиот период кога се на колективен одмор. 
Моментално во државата засилено се работи на целосна гасификација која може да ја 
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намали побарувачката на овој производ на домашниот пазар. Со тоа компанијата е изложена 
на трошоци за истражување на нови пазари во земјите од Скандинавија каде температурите 
на воздухот се ниски подолг период од годината. 
Како би изгледала SWOT анализата на овој производител согласно дадени- 
те податоци? 
 

Јаки страни Слаби страни 

1.  
2 
3. 

1. 

Можности Закани 

1. 
 

  1. 

 
23.На празното место напиши ја буквата на факторот што одговара на 
соодветната страна од SWOT анализата. 
A. Високи трошоци 
Б. Зголемена куповна моќ на населението 
В. Квалификувани вработени 
Г. Мал број конкуренти 
Д. Поволни кредитни линии 
Ѓ. Стагнирачка побарувачка 
4 поени 

Можности Закани 

  

  

  

. 

24.Една компанија со цел да ги оптимизира своите трошоци ги прошири своите 
производствени капацитети во една азиска земја во која е утврдено дека постои 
евтина работна сила која може да се искористи за производство. Земјата е интересна за 
менаџментот на оваа компанија бидејќи има и ниски даноци. Но, оддруга страна, на земјата 
ѝ претстојат избори и затоа компанијата е загриженадека евентуалните промени во 
политиката може да имаат реперкусии врз економската клима во земјата. Компанијата има 
производствени погони на повеќеконтиненти и има искуство со меѓународниот кадар. 
Компанијата во претстојнатагодина има веќе зададено високи производствени норми и се 
плаши дека сопостоечкиот производствен погон нема да успее да ги исполни зададените 
производствени планови. Затоа е заинтересирана за итно проширување на капацитетите. 
Комплетирај ја SWOT анализата на соодветната компанија.1 по 
ен 

Јаки страни Слаби страни 

1.  
2 
 

1. 

Можности Закани 

1. 
2. 

  1. 
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Наставник, Гордана Тошеска 

Прилеп, мај 2021 година 

 

Училишна предметна комисија: 

1.Светлана Милошеска 
2. Лепа Шарчевиќ 

3. Снежана Јорданоска 
4.Гордана Тошеска 

 

 

 

 


