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Од времето кога се појави првото издание на оваа кни-
га, се променија неколку деловни фактори. Интернет, че-
сто заедно со другите форми на дигиталната технологија, 
сега е една интегрална алатка на речиси секој бизнис. По-
стоеше и експлозија насочена кон интересот за здравјето, 
безбедноста и природниот амбиент, како и со нив повр-
заното законодавство кое врши големо влијание врз 
бизнисите. Сега, претприемачите осознаваат дека јавни 
тела и добротворни трустови се подготвени да понудат 
грантови - на пример, да го охрабрат поттикнувањето на 
вработувањето, или да претстават нови технологии. Секој 
претприемач кој конкурира за такви грантови ќе има по-
треба да ги земе предвид овие аспекти, при осмислувањето 
или ревидирањето на деловните планови.

Денес, речиси секоја компанија која се бави со бизнис, 
мора да се соочи со разнолики луѓе - како клиенти, снабду-
вачи, деловни партнери или вработени. Во многу делови 
од светот, луѓето повеќе не сакаат да бидат подложени на 
неправеден третман бидејќи се жени, или затоа што посе-
дуваат некоја друга специфична карактеристика - без раз-
лика дали станува збор за расата, националноста, верои-
споведта, потеклото, личноста, сексуалната ориентација, 
стилот на живеење, возраста или, пак, физичките недо-
статоци. Во многу држави постои законодавство, на при-

ПРЕДГОВОР
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мер во Австралија, Европа, Сингапур, Јужна Африка и 
во Соединетите Американски Држави, кое ја потпомага 
еднаквоста при добивањето можности во однос на полот, 
расата, физичките недостатоци и возраста. Станува збор 
за здраво деловно чувство кога целосно се зема предвид 
целата оваа разновидност при осмислувањето на начинот 
за изведување на вашите дејствија.

Оваа книга беше целосно преработена, со цел да го 
земе предвид овој развој.
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I. КАКО ДА ЈА КОРИСТИТЕ ОВАА КНИГА

1. Планирање и учење.
2. Важноста на истражувањето.
3. Одлуките и нивните финансиски импликации.
4. Импликации од Интернет и од дигиталната
 технологија.
5. Одржување чекор со промените.

II. ПЛАНИРАЊЕ НА ПЛАНИРАЊЕТО

6. Целта на планирањето.
7. Проучување на првичниот деловен план.
8. Востановете временски распоред за планирањето.
9. Скицирајте го бизнисот што сакате да го
 создадете или да го развиете.
10. Започнете да ги собирате основните информации
 кои ќе ви бидат потребни.
11. Донесете пробни, привремени одлуки.
12. Скицирајте ја вашата финансиска стратегија.
13. Идентификувајте ги клучните носители на
 одлуки.
14. Набројте ги барањата на носителите на одлуките.

НАСЛОВИ НА ДЕЛОВИТЕ ВО 
ПОГЛАВЈАТА
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III. СУШТИНСКА ЕКСПЕРТИЗА

15. Направете список на луѓето кои ќе ви помогнат
 да го осмислите планот.
16. Проверете ја потребната експертиза.
17. Обезбедете сметководствени совети, особено за
 работите поврзани со даноците.
18. Обезбедете совети или услуги од областа на
 маркетингот.
19. Обезбедете совети за продажбата.
20. Обезбедете рекламни совети или услуги.
21. Обезбедете совети и услуги за увоз и извоз.
22. Обезбедете совети за формата на бизнисот.
23. Обезбедете осигурителни совети и услуги.
24. Земете ги предвид услугите за толкувања и
 преводи.
25. Обезбедете правни совети и услуги.
26. Земете предвид совети и услуги за патенти,
 авторски права, трговски брендови и услужни
 брендови.
27. Обезбедете совети и/или услуги за прашања
 поврзани со имоти и локации.
28. Обезбедете совети и/или услуги за прашања
 поврзани со ангажирањето и вработувањето.
29. Обезбедете информации за здравјето и
 безбедноста.
30. Обезбедете информации за природната околина.
31. Земете предвид услуги за техничко пишување.
32. Обезбедете совети за трговијата.
33. Предводете ја групата за планирање.
34. Деловно лидерство.
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35. Совладајте ја вештината на тргувањето.
36. Осознајте ги деловните параметри.
37. Стекнете продлабочено знаење за маркетингот.
38. Контролирање на парите.
39. Менаџирање со меѓучовечките односи.

IV. КЛУЧНИ ДЕЛОВНИ ФАКТОРИ

40. Анализирајте како вашите колеги и советодавачи
 се вклучени во планирањето.
41. Создадете свој список на клучните фактори.
42. Менаџментски список.
43. Маркетиншки список.
44. Список за менаџментот со парите.
45. Планирање заради справување со било какви
 посебни фактори во вашиот бизнис.
46. Подгответе нацрт за клучните делови од планот.
47. Направете брза проверка на својата деловна
 идеја.
48. Создадете подетален опис на својот бизнис.
49. Планирајте да развиете вештини и знаење.
50. Фокусирајте се на своите купувачи/клиенти.
51. Сегментирајте го својот пазар.
52. Фокусирајте се на својот дел од пазарот.
53. Земете ги предвид своите конкуренти.
54. Дефинирајте ги своите производи и услуги.
55. Анализирајте го своето окружување.
• Политички фактори.
• Економски фактори.
• Општествени фактори.
• Технички фактори.
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V. ОСНОВНИ ПРОЦЕНКИ

56. Позиционирајте ги вашите производи и услуги.
57. Ревидирајте ја ценовната структура.
58. Подгответе основни проценки за трошоците, за
 цените и за профитот.
59. Проценете ги вклучените деловни ризици.
60. Анализирајте ја својата ценовна структура.
61. Создадете спецификација за вашата локација и
 имоти.
62. Предвидување на продажбата и целите на 
 продажбата.
63. Предвидете ги своите приходи од продажбата.
64. Зацврстете ја својата рекламна стратегија.
65. Опишете го начинот за претворање на реакциите 
 во продажба.
66. Подгответе ја својата кредитна контрола за
 продажбата.

VI. СУШТИНСКИ ПРЕСМЕТКИ

67. Проценете ги капиталните трошоци.
68. Пресметајте го намалувањето на вредноста на
 капитални поединости.
69. Проценете ги фиксните трошоци.
70. Проценете ги променливите (варијабилните)
 трошоци.
71. Проценете ги платите.
72. Проценување телекомуникациски и поштенски
 трошоци.
73. Трошоци за закуп, за вода и за данок на деловен
 имот.



12

74. Проценете ги осигурителните трошоци.
75. Отплата на камати и заеми.
76. Трошоци за возила и за патувања.
77. Намалување на вредноста.
78. Набројте ги достапните извори на финансии.
79. Планирајте ја стратегијата за капитални
 инвестиции.
80. Ревидирајте го предвидувањето за профитот.
81. Одлучете колку залихи ќе поседувате.
82. Предвидете ги приходите и плаќањата.
83. Осмислете го предвидувањето за протокот на
 парите.
84. Ревидирајте ги своите предвидувања за профитот.
85. Подгответе ги анализите за приходите и
 расходите.

VII. ПЛАНИРАЊЕ НА МЕНАЏИРАЊЕТО

86. Финализирајте го своето деловно име и адреса.
87. Разгледајте ги клучните карактеристики на
 деловниот план.
88. Планирање на менаџирањето со бизнисот.
89. Подгответе свој акционен план.
90. Планирање за набљудувањето на бизнисот.
91. Планирање на менаџирањето со луѓе.

VIII. УРЕДУВАЊЕТО НА ПЛАНОТ

92. Проверете го и комплетирајте го секој дел.
93. Деловно име и адреса.
94. Карактерот на бизнисот.
95. Луѓето во бизнисот.
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96. Маркетинг и продажба.
97. Предвидување на профитот и на загубите.
98. Предвидување за протокот на парите.
99. Планови за капиталните трошоци.
100. Набавување и контролирање на залихите.
101. Потребни фондови и финансиска основа.
102. Информации за менаџментот.
103. Специјални фактори, вклучувајќи го и
 природното окружување.
104. Акционен план.

IX. СПРОВЕДУВАЊЕ

105. Спроведете конечна проверка на можноста за 
успешност.

106. Список за проверка на менаџментот - вклучените 
мажи и жени.

107. Список за проверка на маркетингот и продажбата.
108. Список за проверка на менаџментот со парите.
109. Список на фактори поврзани со локацијата.
110. Имплементирањето на планот.
111. Справување со отстапувањата.
112. Ажурирање на деловните планови.

X. ВАШИОТ СОПСТВЕН ПЛАН
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СПИСОК НА ТАБЕЛИ ВО КНИГАТА

Табела 1. Скица на деловен план.
Табела 2. Временски распоред за планирање.
Табела 3. Скицирање деловна идеја.
Табела 4. Параметри за донесување одлука.
Табела 5. Луѓе вклучени во планирањето.
Табела 6. Барања за експертиза.
Табела 7. Анализа на окружувањето.
Табела 8. Позиционирање
Табела 9. Очекуван профит
Табела 10. Проценка на ризикот
Табела 10а. Пример за анализа на ризикот
Табела 11. Предвидување на продажбата
Табела 12. Предвидување на приходите од
        продажбата
Табела 13. Капитални трошоци
Табела 14. Фиксни трошоци
Табела 15. Осигурителни трошоци
Табела 16. Отплаќање камати и заеми
Табела 17. Намалување на вредноста
Табела 18. Капитални инвестиции
Табела 19. Нивоа на складирани сирови
        материјали
Табела 20. Предвидување на протокот на парите
Табела 21. Приходи и расходи
Табела 22. Едноставна анализа на критичната
        патека
Табела 23. Набљудување на продажбата
Табела 24. Набљудување на заработувачката од
        продажбата
Табела 25. Скицирање деловен план - проширено
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