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РАБОТНА ТЕТРАТКА 

Прирачник . Бизнис Алатки за креирање живот “   

 

 

 

Име и презиме  ___________________________________                           

 Дата   _________________ 

 

 

 

 

 

Напомена: 

 Работната тетратка е подгтвена за да му помогне на читателот на прирачникот 
„Бизнис алатки за креирање живот“ во изработката на вежбите 

 За секоја вежба има образец кој треба да се пополни во текот на работење на 
вежбата 

 21 образци за вежбите според нинвиот редослед во прирачникот  

 

 

 

Скопје, јануари 2015  
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ДЕЛ 1- РАЗВОЈ НА ЛИЧНОСТА  

Вежба бр 1 постулат  

1. Барање: Напишете ја вашата желба, барање  што сакате да имате, да правите или да 
бидете. Напишете го она онака како го мислите и посакувате.  

______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 

2. Лесно  е, тоа ќе се оствари. Ова чувство можете да го постигнете само ако се откажете 
од секоја мисла дека за да го добиете тоа што го барате ќе треба да се помачите или да 
вложите напор. Почуствувајте дека  е многу лесно да се оствари вашето барање и притоа 
не внесувајте никаква мисла дека тоа што го сакате, може да го добиете само ако напорно 
работите. Прифатете дека тоа што го барате лесно ќе го добиете.  

______________________________________________________________________________ 

3. Безгрижност,  Немате ни најмало сомневање дека барањето ќе ви се ствари. 
Загриженоста се јавува кога пред она што го бараме се вметне НЕ или нема. При секое 
сомневање што ќе се појави, единствено тргнете го  НЕ или нема, па мислата на 
сомневање веднаш ќе се траснформира во безгрижност. 

______________________________________________________________________________ 

 4. Силен интерес да ви се оствари желбата/барањето.  Што ќе добиете кога ќе ви се 
оствари барањето. Обудете се да го постигнете чувството на задоволство од остварување 
на желбата. Почуствувајте како ќе ви биде кога ќе ви се оствари постулатот, како  уживате 
во него. 

______________________________________________________________________________ 

5. Внесете живот во  постулатот.  Напишете го постулатот како да е веќе остварен. 
како  да функцинира сега. Важно: со пстулатот вие ја одредувата вашата улога во 
креирањето. Затоа напишете што сте вие во посултатот. Пример: јас сум 
сопственик на.......; менаџер на.........; располагам со........; реализатор на моите намери 
за..... и сл.  

_____________________________________________________________________________ 

6. Акција. Движете се кон надвор во улогата како постулатот да е остварен . Контактирајте, 
превземете акција и постојно однесувајте се во согласност со постулатот. Дефинирајте ги 
акциите што ги превземате и како ги мерите.  

______________________________________________________________________________ 

7. Не се откажувајте: не ги напуштајте чекорите од 1 до 6 и држете се до нив без оглед 
нa било какви околности. Сите пречки на кои наидувате соочете ги без осудаи не 
дозволувајте да ви внесат мисли кои ќе бидат во спротивност со точките од 1 до 5 

______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 
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Вежба бр 2 Цели   

 

1.  Напиште што ќе постигнете/ направите  во период од една година. излистајте ги сите 
работи што ќе ги направите, фукционирајќи според формулираниот постулат.  Запомнете 
целите не се тоа што вие го сакате.  Тие се само индикатор дали сте постанале креатор на 
вашиот успех. Тоа што навистина треба да го посакувате е да фукционира вашиот 
постулат.  

______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 

2. Напишете што сакате да имате како резултат на тоа што ќе го правите . 

______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 

 

3. До која дата ќе ги остварите цели.  

______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 

 

Напомена  Целите  се пишуваат во сегашно време и секогаш започнуваат со Јас. Не ги 
употребувајте помошните глаголи: сум, прави, има. Туку на главните кои го опишуваат 
дејството и ги одредуваат вашите емоции. 

 

Искористете го просторот ако имате повеќе цели  
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Вежба бр 3 ДЕНЕС  

 

Направете распоред на: 

1. Денот- ДЕНЕС од 7,00 до 24,00 часот. Одлучете кои 5 часа ќе ги посветите на 
вашите цели. 

2. Цела недела. Кој денови ќе ви бидат за одмор. 

3. за 12 месеци.  

 

Дата 

______ 

Опис на Активност –Акција : за остварување на целите, за 

дома, за забава, за тие што ги сакам 

ШТО  ЗА КОЈ  

7,00 

9,00 

11,00 

13,00 

15,00 

17,00 

19,00 

 

-Контакти- јавувања- закажување презентации 

 

 

 

 

- Презентации 

 

 

 

 

 

 

  

Вкупно    
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Вежба 1 Листа на луѓе со кои сте ги контактирале  

1) Направате листа на сите луѓе со кои сте се сретнале во текот на животот 
2) направете листа на луѓе со кои сте имале бизнис 
3) направте листа на луѓе со кои би сакале да соработувате  

Р.б Име и Презиме  возраст Мобилен Е-маил Забелешка 

1      

2      

3      

4      

5      

6      

7      

8      

9      

10      

11      

12      

13      

14      

15      

16      

17      

18      

19      

20      

21      

22      

23      

24      

25      

26      

27      

28      

29      

30      

31      

32      

33      

34      

35      

36      

37      

38      

39      

40      
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Вежба 2. Говор  

а) Напишете 10 комплименти што сакате да ги добието од некој друг: 

1 6 

2 7 

3 8 

4 9 

5 10 

 

б) Поздравете се со 5 луѓе и секому дајте му по најмалку еден комплимент. од тие што ги 
напишавте, но да биде искрен. 

 

в) Во 5 минути подгответе изјава со која јавно и без воздржувања ќе се презентирате себе 
си, продуктот што го нудите и користите што ќе ги има корисникот на продуктот.   

______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 
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ДЕЛ 2 ПРОФЕСИОНАЛЕН РАЗВОЈ 

Вежба 3  - Преглед на области на вашиот професионален развој  

1) Одредете за која област на работа кои знаење и вештини ги имате  
2) Напишете ги сите досегашни искуства за секоја област во која сте работеле 
3) Анализирајте во која област имате постигнато најмногу резултати 

 

CURRICULUM VITAE ( CV) 

I. Лични податоци 

1.Име и Презиме 

2. Дата / место на раѓање:  

3. Адреса:  

4. Контакт телефон:  

5. Е-маил:  

6. Брачен статус:  

7. Националност:  

II. Образование  

Име на образовна институција Период на 

завршување 

Диплома / насока 

   

   

   

III. Училишни пофалници, награди и стипендии  

Име на  институцијата што ја доделува Година Пофалница, награда, стипендија 

   

   

   

IV. Други квалификации  

o Познавање на странски јазици  

Јазик 1 2 3 4 5 

      

      

      

[Ве молиме оценете се со оценка од 1 (слабо) - 5 (одлично)] 
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 Компјутери: 

Познавање: 1 2 3 4 5 

MS Word      

MS Excel       

MS Power Point      

MS Access      

MS Outlook Express       

Photo Shop      

Corel Draw      

Auto CAD      

Интернет      

Друго: _________________________      

 

 Посетени семинари, обуки за доусовршување, студентски престој во странство и сл. / 

сертификати  

Семинар / Работилница Период (од - до) Сертификат 

   

   

   

   

   

 

 Членство во професионални  / интересни организации  

Организација /  

Институција 

Период Активност 
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V. Работно искуство  

(работа по проекти, по договор на дело, на определено време, претходно волонтирање/ стажирање/ и сл.) 

Назив на фирма / институција Период (од-до) Работна позиција 

   

   

   

   

   

   

 

VI. Кои се ваши посебно истакнати вештини? 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________ 

 

VI .1. Возачка дозвола         ДА                   НЕ 

 

VII . ХОБИ  

_______________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

 

 

Вежба 4 - Преглед на искуство за статусот во професионалниот развој  

1) Излистајте ги сите искуства како работник, менаџер, претприемач и инвеститор  
2) Кои вештини сте ги стекнале за секоја позиција  
3) Анализирајте од која позиција  имате постигнато најмногу резултати 
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Вежба 5- Видови на посредување во професијата  

Направете преглед на тоа што го работите или тоа што сакате да го работите.  

1) Оцените кој тип на посредување доминира, давање информации и совети, вршење на 
работа наместо клиентот или нудење на продукти и едукација на клиентот сам да си 
помогне.  

______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 

 

2) Oдредете која е помошта што вие ја испорачувате во различните типови на 
посредување.  

______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 

 

Вежба 6 Опис на продуктот   

1. Набројте ги финалните продукти или групи на продукти. што сте во состојба да ги 
испорачувате:  

______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 

 

2. Објаснете го секој финален продукт според: 

 Насловот 
 Како го создавате/продуцирате (распоред на активностите) 

________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 
 

 Време на продуцирање ( часови, денови месеци) 
 За што се користи од страна на клиентот 
 Цената за продукција ( трошоците + заработувачка) 

3. Пресметајте го вашиот месечен капацитет за испорака, доколку имате постојана 
нарачка на продукти. 

______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 
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Вежба 7 Идеален купувач 

1. Опишете го вашиот идеален купувач во однос на  

 возраст,  
 месечни приходи,  
 занимање ,  
 образование и  
 неговите потреби или проблеми.  

 
Доколку се работи за фирми тогаш опишете го според   
 индустријата,  
 годишни приходи и  
 потребите или проблемите за кои му треба вашиот продукт. 

2.  Напишете што очекува вашиот купувач и на што може да приговара  во врска со 
вашиот  продукт.  

 Очекувања  
 Стравови 
 желби  

 

Вежба 8 Идентификување на алатките во продажниот процес  

1. Направете преглед за искуството во користењето на опишаните алатки во 5 те фази на 
продажниот процес.  

 Закажување состанок 
 Состанок и презентација 
 одговори на псотавени прашања 
 преговарање за условите 
 Случување Договор 

2.  Идентификувајте за кои алатки ви треба дополнително знаење.  

______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 

 

 

 



12 
 

Вежба 9 Позиционирање на вашите продукти 

1. Идентификувајте го начинот на кој ќе  направите специјализација. Ако е според  

 клиентот, тогаш користете ги резултатите од вежбата бр 10, а доколку е  

 според линијата на продукти тогаш користете ги резултатите од вежбата бр.9  

2. Откако сте идентификувале специјализација, изберете како и по што ќе се разликувате 
од другите колеги и конкуренти, поточно ќе бидете подобри од нив. 

______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 

 

3. Идентификувајте која конкуретна предност, а која има вредност, единствено вие ќе ја 
нудите на потенцијалните купувачи. 

______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 

 

Вежба 10- Следење на продуктивноста  

1. Опишете како ги следите сите три подрачја на продуктивност:  

 производство,  

 продажба и  

 евиденција.  

2. Идентификувајте кое подрачје најдобро го следите, а кое не.  

 

 

3. Согледајте во кое подрачје,  доколку ја подобрете продуктивноста, најмногу ќе се 
намалат трошоците за вашиот продукт. 

 

4. Идентификувајте во кое подрачје можете да додадете вредност за клиентот, а притоа 
да не се зголеми цената на продуктот.   
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ДЕЛ 3 БИЗНИС РАЗВОЈ  

Вежба 11 Дизајн на бизнис модел  

За да го дизјанирате бизнис моделот поминете ги редоследно презентираните чекори: 

1) Користејќи го образецот за анализа на состојбата, споредете го окружувањето  во 2000 
година со денешното и идентификувајте ги промените во: пазарот;  технологиите; законската 
регулатива, економската клима, потребите на купувачите; конкуренција и несигурностите во 
областа каде развивате бизнис.  

 

 
 

 

 

 

2) Идентификување пазарни сегменти. Изберете кои  сегменти на потрошувачи ќе ги 
услужувате на пазарот и согледајте ја нивната големина и главните карактеристики. 
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3) Предлог на вредности. Одлучете кои вредности ќе им ги нудите на избраните сегменти на 
потрошувачи и кои продукти ќе ги користете за тоа. 

 

 

 

 

4) Градење на односи со купувачите/потрошувачите.  Согледајте кои форми за градење  односи 
со купувачите ги користете сега и дали се тие ефикасни. Потоа размислете дали постојат и 
други начини што можат да го зголемат интересот за вашиот бизнис. 

 

 

 

 

 

5) Канали на продажба. Изберете на кој начин ќе ги продавате вашите продукти и дредете 
индикатори со кои ќе ја следите ефективноста и ефикасноста на секој од избраните канали на 
продажба.  

 

 

 

6) Текот на приходите. Дефинирајте што купувачите ќе плаќаат за користењето на вредностите 
што ги нудите и по кои цени. Изберете кои услуги ќе ги давате беслатно на купувачите. 

 

 

 

7) Клучни активности. Врз основа на услугите што ќе ги наплаќате, чекор 6, идентификувајте ги 
активностите што треба да се направат  за да ја испорачате ветената вредност до купувачите. 

 

 

 

8) Клучни ресурси.  Брз основа на идентификуваните клучни актинвости согледајте дали ги имате 
потребните ресурси за услугите кои обезбедуваат најголем тек на приходите. Размислете како 
да го зголемите тој ресурс. 

 

 

 

9) Клучни партнери. идентификувајте од кои партнери ќе ги обезбедите ресурсите со кои во 
моментот не распогате и  во кои не е исплатливо вие да инвестирате.  
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10) Внесете ги одговорите од секој чекор во образецот „ Опис на бизнис моделот“ 
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Вежба 12 Планирање на бизнисот 

Поминете ги сите чекори на планирањето и изработете бизнис план за псотојниот или 
посакуваниот бизнис 

 

I. Стартна состојба. Јасно согледување на почетната позиција на вашиот бизнис, од 
аспект на ресурсите и спобностите  што ги имате и пазарот на кој настапувате. 

 

 

II. Крајна состојба/идеална цена. Ова во теоријата се нарекува визија. Но, подобро е да 
се нарече идеална сцена. Визијата асоцира на слика, а таа е статична. Идеалната сцена 
асоцира на филм. Сцената треба да биде  динамична и да покажува како ќе 
функционира вашиот бизнис во идеална состојба. Таа опфаќа сцена на вашиот бизнис 
на избраниот пазар. Идеалната сцена служи за да споредувате до каде сте стигнале во 
бизнисот. Ако не постои нема да знаете дали работите во посакуваната насока или не.  

 

 

III. Поставување на бизнис цели. Со овој чекор ги дефинирате индикаторите кои ви 
покажуваат дали сте ја постигнале идеалната сцена.  

 

 

IV. Која е вашата улога за постигнување на идеалната сцена, Во теоријата нарекувана 
мисија (задача). Ова го имате поминато доколку сте ја завршиле вежбата за 
дизајнирање на бизнис моделот. Со овој чекор дефинирате кои вредности/продукти ќе 
ги испорачувате на пазарот. 

 

 

V. Капацаитетот за извршување на бизнисот во одреден период на време, месец или  
година. Капацитетот го планирате според потенцијалот да произведете одреден 
продукт, изразен во бројки или време на работа. 

 

 

VI. Статистики.   Со овој чекор одредувате како ќе ги мерите вашите напори во 
бизнисот. Тие ви овозможуваат да видите дали сте ги вложиле планираните напори и 
дали ги постигнувате посакуваните резултати. 
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Вежба 13 Типови на размена со луѓето   

1. Присетете се дали сте имале искуство на нефер размена во последните пет  дена и дали 

повторно ќе купите од истиот продавач?  

 

 

2. Присетете се дали сте искусиле фер и/или дијамантска размена во последниот месец? 

Како се  чувствувавте после размената? 

 

 

 

3. Дали има луѓе на кои им испорачувате  дијамантска размена и за кои продукти? 
искористете ја табела подолу за одговорот на ова прашање. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Луѓе Продукти 

 

1. _____________________________ 

2._____________________________ 

3.______________________________ 

4.________________________________ 

5. _____________________________ 

 

А............................................... 

Б................................................. 

В................................................. 

Г.................................................. 

Д................................................. 
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Вежба 14 Изработка на маркетинг план  

Изработката на маркетинг планот поминува низ следните чекори: 

1) Производот е решение за нечија потреба. Идентификувајте ја 
потребата за чие решение е потребен вашиот продукт, а потоа согледајте ја вредноста што ја 
испорачувате. Во секој продукт се содржани две вредности:  

 

 продавачот, карактеристиките на продуктот  
 
 

 купувачот, придобивките (користите) што че ги има од вашиот продукт.  
 
 
 

2) Твоите клиенти-пазарот. Сега треба да согледаш дали има некој што му треба 
вашиот продукт од аспект на вредноста што ја нуди за тој што ќе го користи. Твојот 
маректинг ќе треба да гради односи и да ги едуцира  клиентите. 

 

 

 

 

3) Твојот идентитет.  Работете помудро а не повеќе. Мудроста почнува со зборовите, а тие се 
твојот идентитет.  

пораки до купувачот:  

 1 
 2 
 3 
 4 
 5 
 6 

 
 

4) Цели на маркетингот. Тоа што генерира профит е креативност. Одреди кој  е резултатот што 
го посакувш со твојата комуникација со пазарот.  

 1 
 2 

 3 

 4 
 5 

 6 
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5) Твојот специфичен сегмент на потрошувачи. Избери со која група потрошувачи 

ќе почнеш, која може да ти донесе најбрзи резултати. Дефинирај што уникатно и 
единствено ќе понудиш за тој сегмент на потрошувачи. Тоа што никој друг не го 

нуди. 

€ 1 

€ 2 
€ 3 

€ 4 
€ 5 

€  

 

6) Маркетинг средствата. Со избраните маркетинг средства ти го менуваш 

мислењето на луѓето за твојот продукт или да го задржат позитвното миселње 
доколку го купуваат продуктот. Постојат околу 100 маркетинг средства: визис 

карти, е-маил потписи, страни на социјалните мрежи итн. 

 1 

 2 
 3 

 4 

 5 
 6 

 7 
 8 

 9 
 10 

 
7) Маркетинг буџет се трошоците за комуникацијата на твојот бинзис со пазарот. 

најголемиот дел од маркетинг средствата се безплатни, но постои дел за кој мора да 

се палти за да се обезбеди поголема ефективност на маректинг напорите. 

£ 1 

£ 2 

£ 3 

£ 4 

£ 5 

£ 6 
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Вежба 15 Инвестиции за почеток на  бизнисот   

1) Определте кои постојни средства ви се пторебни за почнување на бизнисот, колку пари 
ви се потребни за нив  и дали некои од нив веќе ги имате , како што се телефон, 
компјутер, деловен ростор и сл. 

2) Идентификувајте кои тековни средства ви се потребни за бизнисот и колку пари ви се 
потребни за да ги набавите. 

Табела I: Инвестиција (вложувања)  за почеток на бизнисот во Денари  

А. Постојани средства  Денари  

1.Почетен инвентар (биро, столици, каси, 
алати) 

 Инвентар и залихи потребни за работењето 

2.Уредување на деловен простор 
(канцеларија, земјиштето,дуќан, ресторант) 

 Малтерисување, Молерисување, електрична инсталација, 
вградување на полици, огледала, плакари   

3.Потребна Опрема  Машини, трактори, кола и сл.  

4.Компјутер, факс, принтер  Дополнителна опрема и средства за комуникација 

5.Друго____________________   

Вкупно А, 1+2+3+4+5   

Б) Тековни средства Денари  

6.Основни суровини  Семе, материјали за производство,    

7.Помошни материјали   Амбалажа, конци, кеси,  

 8.Печати и огласни табли  Првична реклама на бизнисот   

9.Канцелариски Материјали   Хартија, средства за хигиена и др.  

10.Готовина на располагање  Дневни потреби(10% од вкупнитетековни средства )  

11.Друго____________________  Специфични за бизнисот 

Вкупно Б, 6+7+8+9+10   

Вкупна инвестиција А+Б   

 

3) Размислете од кои извори на средства  ќе ги обезбедите потребните средства за 
отпочнување со бизнисот.следи табела  
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Табела II: Извори на средства за потребната почетна инвестиција во денари 

А) Вкупна инвестиција    Сумата вкупна инвестиција од табелата I  

Б) Грант – неповратни  средства   

 

 

В) Сопствени средства (А-Б)   

В.1 Постојни основ.средства и залихи  Дел.простор, машини, возила идр. 

В.2 Свои заштеди  Своите лични средства 

В.3 Од пријатели  Позајмени од пријатели без камата 

В.4 Позајмици/заеми/кредити   Позајмици со камата и обврска за враќање 

 

 

Вежба 16 Потребни финансии-пари за тековно работење со бизнисот 

1) Пресметајте ја планираната продажба за една година. искористете ги резултатите од 
вежбата 15- планирање на бизнисот, делот капацитет.  

ТАБЕЛА IV: ПРИХОДИ ОД БИЗНИС 

Направи проценка на месечните и годишните приходи од твојот бизнис  

Приходи во Денари Месечно1 Годишно2 Забелешки 

А.Вкупно ПРИХОДИ (од 1 до 6)    

1.Име на Производот  _____________________________  

-продадена месечна количина3 _______  x цена______  

   

2. Име на Производот  _____________________________  

-продадена месечна количина3 _______  x цена______ 

   

3. Име на Производот  _____________________________  

-продадена месечна количина3 _______  x цена______ 

   

4. Име на Услугата  _____________________________  

-продадена месечна количина4 _______  x цена______ 

   

5. Име на Услугата  _____________________________  

-продадена месечна количина4 _______  x цена______ 

   

6. Име на Услугата  _____________________________  

-продадена месечна количина4 _______  x цена______ 
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2) Пресметајте ги трошоците за да се изврши планираната продажба.  Внимавајте да ги 
опфатите сите потребни трошоци. 

ТАБЕЛА III : ТРОШОЦИ ЗА ВОДЕЊЕ БИЗНИС 

Трошоци во Денари Месечно1 Годишно2 Забелешки 

А)Вкупни ФИКСНИ  ТРОШОЦИ(од 1 до7)    

1.Закупнина/амортизација    

2.Бруто плата за вработените    

3.Комуналии-фирмарина    

4.Телефон    

5.Струја    

6.Водење на сметководство    

7.Друго    

Б).Вкупни ВАРИЈАБИЛНИ ТРОШОЦИ(од 8 до 13)    

8.Енергија – бензин, нафта,    

9. Основни Суровини и  Материјали за: 

Производ/Услуга  1- Количина________ x цена________ 

Производ/Услуга  2- Количина________ x цена________ 

Производ/Услуга  3- Количина________ x цена________ 

  Назив на материјалот3 

1____________________ 

2____________________ 

3____________________ 

10.Помошни материјали (Амбалажа) 

Производ/Услуга  1- Количина________ x цена________ 

Производ/Услуга  2- Количина________ x цена________ 

Производ/Услуга  3- Количина________ x цена________ 

  Назив на материјалот4 

1____________________ 

2____________________ 

3____________________ 

11. Одржување ( резервни делови и поправки)    

12.Канцелариски трошоци (алати, хартија, тонери)    

13.Друго    

В)ВКУПНО ТРОШОЦИ А+Б    

 

3) Поделете ги приходите  со перидот на наплата ( просечен број на денови) и видете 
колку готови пари ќе треаб да имате постојано на располагање за да го извршувате 
вашиот бизнис.  

 

4( Доколку не ви се допаѓа состојбата што ја добивте со пресметките, размислете што да 
промени треба да направите во продуктите и трошоците, за да ја намалите потребата за 
готови пари за извршување на бинзисот. 

 

 

                                                            
1 Направи проценка за месечните трошоци на твојот бизнис и потоа помножи ги со 12 за да добиеш износ на годишните трошоци на 

работењето. 
2 Ако се работи за земјоделска дејност тогаш прво се пресметуваат годишните трошоци па потоа се делат на 12 за да се дојде до 
месечните трошоци. 

3 и 4 Овде се внесува називот на материјалот ( основен или помошен) за производот/услугата 
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Вежба 17- Финансиска Слобода 

1) Пресметајте ја сумата на пари што вие потребна за финасиска сигурност. 

 

потребна сума ________________МКД  x 6 месеци = ________________МКД   

 

2) Пресметајте ја сумата на пари што вие потребна за финасиска независност 

 

потребна сума ________________МКД  x 150  = ________________МКД   

 

3) Пресметајте ја сумата на пари што вие потребна за финасиска слобода. 

 

посакувана сума ________________МКД  x 150  = ________________МКД   

 

 

 


