
Испитни прашања за државна матура 2020/2021 по предметот Бизнис и претприемништво 

 

1. Кои од следните карактеристики на малите и средните претпријатија произлегуваат од 

големината? 

а) можности за нови вработувања 

б) независност во дејствувањето 

в) мал обем на работа 

г) дејствуваат на локален пазар 

 

2. Општествената перспектива на малите и средните претпријатија се согледува преку: 

а) важноста на малите претпријатија за економијата 

б) значајниот придонес кој го даваат за квалитетот на живеење во општеството преку 

своите производи и услуги 

в) можноста на сопственикот како претприемач да остварува економска независност 

г) флексибилноста 

 

 

3. Што од наведеното се смета за предност на малите бизниси? 

а) Флексибилни се кон пазарните цени 

б) Лесно доаѓаат до дополнителни извори на финансирање 

в) Имаат ефикасен и висококвалитетен менаџмент 

г) Делуваат на пошироко пазарно подрачје 

 

4. Дисконтинуитет претставува: 

а) неспособност да се успее во водењето на бизнисот 

б) добороволна одлука на претпријатието да престане да работи 

в) недостиг на планирање 

г) недостиг на знаење за бизнисот 



 

5. Постојат следните форми на бизнис сопствеништво (наброј ги!): 

 

 

6. Карактеристики на единствениот сопственик се: 

а) ограничена одговорност до вредноста на сопствениот влог 

б) неограничена одговорност (сопственикот презема ризик од работењето до вредноста на 

целиот имот, имотот на претпријатието и личниот имот) 

в) ограничени ресурси 

г) еден или повеќе сопственици 

 

7. Која од следните карактеристики претставува предност на партнерството? 

а) неограничена одговорност 

б) помала независност 

в) континуитет или трансфер на сопственоста 

г) даночни олеснувања 

 

8. Друштво со ограничена одговорност претставува: 

а) Здружение на две или повеќе правни или физички лица – содружници, кои пред доверителите 

за обврските на друштвото одговараат лично и неограничено со сиот свој имот. 

б) Друштво кое со статутот има определена и на еднакви делови (акции) поделена главнина која 

се вика основна главнина, во која акционерите учествуваат со една или повеќе акции и чии што 

обврски се обезбедени со целиот имот на друштвото. 

в) Друштво во кое содружниците учествуваат со по еден основен влог кој може да биде изразен во 

пари, предмети и во права (лиценци) во однапред договорената основна главнина на друштвото. 

г) Ниту едно од горенаведените не е точно 

 

9. Правото што претпријатијата го добиваат за да користат туѓ пронајдок е наречено 

(дополни): 

 

 



10. PEST анализата опфаќа: 

а) правни влијанија, еколошки влијанија, социолошки влијанија и технологија 

б) политички влијанија, економски влијанија, социо-културно подрачје и технолошко влијание 

в) предности, слабости, можности и закани 

г) ништо од горенаведеното не е точно 

 

11. Суштината на претприемништвото се состои од следните компоненти: 

а) ризик, лидерска способност и креативност 

б) иновација, ризик и менаџерска способност 

в) иновација, раководење и ризик 

г) менаџерска способност, посветеност и иновација 

 

12. Во секој бизнис план треба да се изработи матрица во која ќе бидат опфатени внатрешните 

и надворешните фактори од околината кои имаат клучно влијание врз опстанокот и 

развојот на претпријатието. За кој елемент од бизнис планот станува збор? 

а) Финансиски план 

б) Маркетинг план 

в) SWOT анализа 

г) Ризици и награди 

 

13. Внатрешното окружување ги опфаќа: 

а) политичките фактори 

б) вработените 

в) атрактивноста на производот 

г) конкурентите 

 

14. Информациите / податоците во врска со потребите и барањата на потрошувачите, 

постоечката конкуренција, обемот на продажбата и големината на пазарот се прибираат и 

обработуваат преку: 

а) истражување на посебното окружување 



б) анализа на производството и продажбата 

в) анализа на факторите од екстерното окружување 

г) истражување на пазарот 

 

15. Покачувањето на даноците, зголемувањето на царинските давачки, лошата 

инфраструктура, недоволно квалификуваниот кадар на пазарот на трудот се фактори кои 

во SWOT анализата влегуваат во групата на: 

а) предности 

б) слабости 

в) можности 

г) закани 

 

16. Фактори на производство се: 

а) работниците и машините 

б) труд, земја и капитал 

в) природните ресурси и човечки ресурси 

г) труд, земја, капитал и претприемништво 

 

17. Трудо-интензивни процеси се оние процеси во кои доминира учеството на : 

а) машини и алати 

б) природни ресурси 

в) работната сила 

г) капиталот 

 

18. Кои од следните претставуваат сопствени извори на финансирање? 

а) заеднички влогови 

б) профит 

в) краткорочни кредити 

г) долгорочни кредити 



 

19. Амортизација претставува: 

а) најзначаен извор на финансирање на претпријатието 

б) основен извор на финансирање на бизнисот 

в) паричен израз на трошењето на фиксниот капитал 

г) ништо од горенаведеното не е точно 

 

20. Видови долгорочни кредити се: 

а) трговски кредит 

б) кредит од други претпријатија 

в) корпорациски обврзници 

г) акции 

 

21. Основни својства на производот се (наброј ги!): 

 

 

22.  Законот за побарувачка гласи: 

а) Порастот на цената на определено добро или услуга, доведува до намалување на 

побарувачката од тоа добро или услуга 

б) Порастот на цената на определено добро или услуга, доведува до зголемување на 

побарувачката од тоа добро или услуга 

в) Порастот на цената на определено добро или услуга, доведува до пораст на понудата од тоа 

добро или услуга 

г) Порастот на цената на определено добро или услуга, доведува до намалување на понудата од 

тоа добро или услуга 

 

23. Стратешка-функционална конкурентност се остварува преку (дополни): 

Производ, _________________ и _________________. 

 

24. Според намената средствата се делат на: 



а) средства во материјален облик 

б) средства во паричен облик 

в) деловни средства и вонделовни средства 

г) средства во облик на права 

 

25. Фиксни средства се: 

а) Средства чија трансформација од паричен во материјален облик и обратно, трае помалку од 1 

година 

б) Средства чиј процес на трансформација од паричен во материјален облик и обратно, трае 

подолго од 1 година 

в) Се употребуваат за повеќе производни циклуси, и притоа не го менуваат својот физички облик, 

туку само ја пренесуваат вредноста постепено, етапно на новиот производ, согласно степенот на 

физичкото трошење 

г) имаат краткорочен карактер, бидејќи се трошат одеднаш или во кратки временски интервали 

 

26. Маргинални трошоци претставуваат: 

а) трошоци кои не се менуваат,  без оглед на промената на обемот на производството 

б) трошоци кои зависат од промената на обемот на производство 

в) оние трошоци за кои уште при нивното настанување се знае за кој производ се однесуваат и кои 

поради тоа можат да се пресметаат директно во цената на чинење на производот 

г) неопходни трошоци за производство на секоја дополнителна единица производ 

 

27. Трошоците за суровини и материјали, гориво и енергија, трошоците за плати на работници 

претставуваат: 

а) фиксни трошоци 

б) индиректни трошоци 

в) варијабилни трошоци 

г) маргинални трошоци 

 

28. Кои се 4P елементите на маркетинг миксот? 

а) производ, продуктивност, производство и квалитет 



б) производ, цена, промоција и дистрибуција 

в) цена, процеси, луѓе и физички параметри 

г) физички параметри, процеси, луѓе и квалитетот на услугите 

 

29. Кои од следните претставуваат внатрешни фактори кои влијаат врз донесувањето на 

одлука за формирање на висината на цената? 

а) маркетинг стратегијата на претпријатието 

б) трошоците на работењето 

в) понудата и побарувачката на пазарот 

г) конкуренцијата 

 

30. Економска пропаганда претставува: 

а) личен контакт помеѓу претставниците на компанијата и купувачите по пат на лице-во-лице 

продажба, преку телефон, он-лајн, итн. 

б) краткорочни техники, најчесто во форма на охрабрување на купувачите да преземат некоја 

акција (пример: наградни игри, премии, купони, итн.). 

в) директна комуникација помеѓу купувачот и продавачот (лице во лице, телефон, е-маил, итн.). 

г) безличен и платен облик на промоција со користење на средствата за масовно комуницирање 

(печатени, радио и телевизицски огласи, надворешна и внатрешна амбалажа, каталози, филмови, 

плакати, аудио-визуелни материјали, итн.) за пренесување на саканите пораки, се базира на 

еднонасочна комуникација и купувачите можат веднаш да одговорат на пораките кои ги слушаат 

или гледаат. 

 

31. Директната продажба, продажбата со посредување на трговците на мало и продажбата 

преку големопосредниците претставуваат: 

а) облици на промоција 

б) видови стратегии 

в) канали на дистрибуција 

г) ценовни стратегии 

 

32. Методи на маркетинг истражување се (наброј ги!): 

Историски метод, Метод на набљудување и Метод на експеримент 



 

33. Кои од следните се функции на менаџментот: 

а) планирање 

б) организирање 

в) истражување 

г) експериментирање 

 

34. Моделот на менаџмент го сочинуваат следните функции:  

а) планирање, организирање, координирање, мотивирање и контрола 

б) планирање, организирање, кадри, раководење и контрола 

в) планирање, предвидување, раководење, креирање и контрола 

г) планирање, организирање, координирање, комуницирање и контрола. 

 

35. SMART целите бараат остварување на некои од следните услови: 

а) селективност 

б) мерливост 

в) рационалност 

г) временска определеност 

 

36. Постојат следните нивоа на менаџмент (наброј ги!): 

 

 

37. Лидерството во кое лидерот ефикасно ја организира работата на подредените, поставува 

разумни цели и им нуди помош, совети за да се постигнат поставените цели и ги наградува 

за оствареното се нарекува: 

а) трансформациско лидерство 

б) етичко лидерство 

в) харизматично лидерство 

г) трансакциско лидерство 



 

38. Претприемништвото е: 

а) отворање на нови бизниси 

б) процес на откривање на нови можности со рационална употреба на ресурсите и избегнување на 

ризик 

в) процес на откривање на нови можности и преземање на ризик за нивна реализација со 

рационална употреба на ресурсите 

г) ништо од горенаведеното не е точно 

 

39. Претприемачите шансите за успех ги бараат во (дополни): 

Промена на модата, сезонски промени, _____________________ и ____________________ 

 

40. Иновацијата која опфаќа производство на нов производ со ист производствен процес се 

нарекува: 

а) пионерска иновација 

б) радикална иновација 

в) технолошко приспособување 

г) изум 

 

41. Замената на физичкиот труд со парна машина, потоа со комплетна автоматизација и 

роботизација, а потоа со целосно ослободување на човекот за креативно творештво, се 

нарекува: 

а) иновација 

б) патент 

в) франшиза 

г) изум 

 

42. Алкалоид ја купува заштитната формула за производство на некој антибиотик Augmentin 

od Glaxo Smith Kline, но лекот мора да го продава под друго име т.е.  Amoksiklav. Ова 

претставува: 

а) франшиза 



б) патент 

в) лиценца 

г) ништо од горенаведеното не е точно 

 

43. Ризик од загуба кој настанува како резултат на неадекватни или неуспешни внатрешни 

процеси, луѓе и системи или како резултат на надворешни настани е: 

а) оперативен ризик 

б) економски ризик 

в) пазарен ризик 

г) културен ризик 

 

44. Процесот во кој претпријатието ја проширува својата производствена програма со нови 

производи и услуги се нарекува: 

а) производствена ориентација 

б) производствена диверзификација 

в) производствена адаптација 

г) супституција 

 

45. Планот на работа кој покрива временски период до една година и ги опфаќа 

краткорочните задачи од работењето на претпријатието се нарекува: 

а) биланс на успех 

б) биланс на состојба 

в) бизнис план 

г) готовински тек 

 

46. Стратегијата на искористување на новонастаната можност или шанса која ја користат 

претприемачите се нарекува: 

а) стратегија на целосно планирање 

б) стратегија на критична точка 

в) опортунистичка стратегија 



г) реактивистичка стратегија 

 

47. Трошокот на позајмувањето или цената што се плаќа за позајмување средства се нарекува: 

а) камата 

б) ануитет 

в) главница 

г) каматна стапка 

 

48. Кои од следните претставуваат форми во кои можат да се јават странските директни 

инвестиции? 

а) аквизиција (преземање) 

б) мерџер (спојување со постоечка компанија на домашен инвеститор) 

в) семеен бизнис 

г) франшиза 

 

49. Кои од следните елементи на содржината на бизнис планот опфаќа анализа и на 

внатрешното и на надворешното окружување на претпријатието? 

а) Маркетинг план 

б) Производствен план 

в) SWOT анализа 

г) Менаџмент план 

 

50. Рекламните материјали прикажани на билборди претставуваат: 

а) директна (лична) продажба 

б) економска пропаганда 

в) продажба од уста на уста (mouth-to-mouth) 

г) он-лајн маркетинг 

 

51. Топ менаџментот на една организација донесува одлука да се воведе нов производ во нов 

процес на производство. За каков вид на иновација станува збор?  



а) Пионерска 

б) Радикална 

в) Технолошко приспособување 

г) Адаптација 

 

52. Што ќе предизвика покачувањето на цената на едно добро, под претпоставка другите 

фактори на побарувачката да останат непроменети?  

а) Побарувачката останува иста 

б) Зголемување на побарувачката 

в) Опаѓање на побарувачката 

г) Побарувачката се изедначува со понудата 

 

53. Чувството или состојбата на недостиг и настојувањето тој недостиг да се отстрани е 

наречено: 

а) побарувачка 

б) потреба 

в) мотив 

г) мотивација 

 

54. Кое е основното стојалиште од кое тргнува маркетингот како специфична деловна 

политика на претпријатието?  

а) Потрошувачот 

б) Доставувачот 

в) Производителот 

г) Продавачот 

 

55. Следниве карактеристики: евтини суровини од сопствено производство, менаџерско 

искуство, современа технологија, нов подобрен производ во SWOT анализата може да 

бидат:  

а) закани 



б) слабости 

в) можности 

г) предности 

 

56. Примената на фундаменталната сметководствена равенка при составување на билансот на 

состојба подразбира: 

а) средствата = капиталот 

б) актива > пасива 

в) актива < пасива 

г) актива = пасива 

 

57. Прегледот на средствата, капиталот и обврските на точно определен ден претставува: 

а) биланс на успехот 

б) биланс на состојбата 

в) бизнис план 

г) готовински тек 

 

58. Растот на економијата се мери преку: 

а) бројот на претпријатијата во државата 

б) бруто домашниот производ 

в) животниот стандард 

г) развиената индустрија во земјата 

 

59. Што претставува разликата меѓу вкупните приходи и вкупните расходи на претпријатието? 

а) Оперативна добивка 

б) Добивка пред оданочување 

в) Нето-загуба 

г) Нето-добивка 

 



60. Настојувањето да се произведе што поголема вредност, да се создадат што поголеми 

резултати со што помали трошења на елементите на производство е економски принцип 

наречен: 

а) економска пропаганда 

б) биланс на состојба 

в) економија од обем 

г) рентабилност 

 



61. Цената на лимоните во Март се зголемила од 80 на 130 денари. Колкав е процентот на 

зголемување на цената?  

______________________________________ % 

 

62. Кога капиталот на сопствениците изнесува 950.000 денари, обврските изнесуваат 500.000 

денари, тогаш вкупните средства се во износ од: 

 ______________________________________________________ денари. 

 

63. Пресметај ги вкупните фиксни трошоци за производство на 80 столови во една 

работилница за мебел, ако тие за производство на еден стол изнесуваат 5.000 ден: 

 

 

64. Набавната вредност на една машина изнесува 120.000 евра, додека векот на нејзината 

употреба изнесува 25 години. Колку изнесува амортизационата квота која фирмата 

годишно треба да ја издвојува? 

 

 

 

65. Набавната вредност на една машина изнесува 20.000 евра, додека векот на нејзината 

употреба изнесува 5 години. Колку изнесува амортизационата квота која фирмата годишно 

треба да ја издвојува? 

 

 

 

66. Ако просечните трошоци за еден производ изнесуваат 43 ден., а очекуваниот профит е 

22% тогаш цената ќе изнесува: 

 

 

Врз основа на податоците од задачата, ако обемот на продажбата е 1000 парчиња, вкупниот 

профит ќе изнесува:  

 

 



 

67. Ако просечните трошоци за еден производ изнесуваат 22 ден., а очекуваниот профит е 

35% тогаш цената ќе изнесува: 

 

 

Врз основа на податоците од задачата, ако обемот на продажбата е 800 парчиња, вкупниот 

профит ќе изнесува:  

 

 

 

68. Едно претпријатие кое дизајнира и продава рачно изработен накит, одлучува комплетите 

од ѓердан и бразлетна кои ги продава по цена од 1.200 ден. да ги намали за 20%, а 

прстените со кристали по цена од 460 ден. да ги намали за 30%. Колку изнесува 

продажната цена на еден комплет, а колку на еден прстен по пресметувањето на 

попустот? 

а) Цена на комплет ________________________________________________________ 

б) Цена на прстен ________________________________________________________ 

 

69. Една компанија произведува органски производи за здравје и убавина по кинески рецепти 

стари 1000 години. Компанијата благодарение на своите квалитетни производи и 

ефективна промоција делува во повеќе од 150 земји ширум светот, за неполни 10 години. 

Благодарение на врвната технологија, компанијата успева старите кинески рецептури да ги 

усоврши во модерни производи. Производите поради својот квалитет се продаваат по 

повисоки цени. Тоа не е пречка задоволните купувачи да ги препорачуваат. Компанијата се 

соочува со голема конкуренција која нуди слични производи, како и со предрасудите на 

населението за кинеските производи. 

Во рамки на SWOT анализа, кои би биле предности, а кои можности на компанијата? 

 

Предности: 

 

 

 

 

Можности: 

 



 

70. Замисли дека си менаџер на компанија која се занимава со производство и дистрибуција 

на македонски вина. Бизнисот опстојува на домашниот и странскиот пазар десетина 

години и е под влијание на пазарните законитости. Употреби го своето знаење од областа 

на бизис-планот и изработи SWOT анализа која ќе содржи по еден елемент од нејзините 

составни делови (по една јака и слаба страна, можност и закана) и запиши ги во табелата. 

Предности: 
 
 
 
 
 
 

Слабости: 

Можности: 
 
 
 
 
 

Закани: 

 

 

71. Во SWOT рамковната анализа наведените набројувања: растечки пазар за продажба на 

производите; зголемена прифатеност на производите; тренд кон здрава исхрана и 

зголемено тргување преку Е-трговија, претставуваат: 

а) предности 

б) слабости 

в) можности 

г) закани 

 

72. КОНДИК АД Гевгелија го продава својот нов производ темна чоколада со сушено тропско 

овошје по цена од 99 денари за 100 гр пакување преку продавници на други претпријатија 

на мало. Потрошувачите ги информира за овој нов производ преку телевизијата. Одреди 

ги елементите на маркетинг миксот за наведиот производ.  

 

Производ: темна чоколада со сушено тропско овошје  

Цена: 99 денари за 100 гр  

Дистрибуција:___________________________________________________________ 

Промоција: ___________________________________________________________ 

 

 

 



73. ТВ ШОП го рекламира својот најнов соковник, марка „Тефал” преку директен канал на 

маркетинг, по цена од 18.950 денари. Потрошувачите ги информира за овој нов производ 

преку реклама на телевизија. Одреди ги елементите на маркетинг миксот за наведиот 

производ.  

Производ: соковник, марка „Тефал”  

Цена: 18.950 денари  

Дистрибуција: ___________________________________________________________  

Промоција:___________________________________________________________ 

 

74. Претпријатието кое произведува леб и бели печива при производство на дадено 

количество леб ги направило следните фиксни трошоци. Пресметај ги просечните фиксни 

трошоци. 

Количество леб Вкупни фиксни трошоци Просечни фиксни трошоци 

2 15  

3 15  

4 15  

5 15  

 

75. Претпријатието кое произведува капути при производство на дадено количество капути ги 

направило следните варијабилни трошоци по единица производ. Пресметај ги вкупните 

варијабилни трошоци. 

Количество капути Варијабилни трошоци по 
единица производ 

Вкупни варијабилни трошоци 

1000 3  

2000 3  

3000 3  

40000 3  

 

76. ПЕКОМАК АД одлучува пред Новогодишните празници да ги намали цените на зимската 

колекција обувки за 20 %. Во моментот високите чизми НИНА чинат 5.000 денари, 

високите чизми ЕСТЕТИК чинат 8.000 денари, кратките чизми КВИН чинат 3.000 денари. 

Колку денари ќе чини еден пар чизми од секој модел по намалувањето?  

 

НИНА: ___________________________________________________________  

 

ЕСТЕТИК:___________________________________________________________  

 



КВИН:___________________________________________________________ 

 

77. АЛКАЛОИД АД како резултат на зголемената побарувачка на средства за дезинфекција во 

последната година, одлучува во наредниот период да ги зголеми цените на овие 

производи за 10%. Во моментот АНТИСЕПТ од 100мл. чини 145 денари, ДИЗЕНТАЛ од 

500мл. чини 60 денари, АЛКАСЕПТ од 300 мл. чини 275 денари. Колку денари ќе чини секој 

од овие производи по зголемувањето на цената?  

 

АНТИСЕПТ: ___________________________________________________________  

 

ДИЗЕНТАЛ:___________________________________________________________  

 

АЛКАСЕПТ:___________________________________________________________ 

 

78. Колкава камата ќе биде исплатена за депозит од 245.000 денари за 1 година со каматна 

стапка од 3%? 

 

 

 

79. Колкава камата ќе биде исплатена за депозит од 320.000 за 6 месеци со каматна стапка од 

2%? 

 

 

 

80. Претпријатието „Х“ располага со средства во износ од 1.000.000 денари и тоа: 

канцелариски мебел 30.000 денари, зграда 500.000 денари, пари во банка 100.000 денари 

и залихи на материјали 370.000 денари. Колку изнесуваат тековните средства?  

а) 470.000 денари 

б) 530.000 денари 

в) 600.000 денари 

г) 400.000 денари 


