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АНАЛИЗА НА УСПЕХОТ НА ФАРМА  
АНАЛИЗА НА АНАЛИТИЧКИТЕ КАЛКУЛАЦИИ НА РАСТИТЕЛНО И 

СТОЧАРСКО ПРОИЗВОДСТВО ВРЗ БАЗА НА ВАРИЈАБИЛНИТЕ ТРОШОЦИ            
(БРУТО МАРЖА)1 

Доц. д-р Александра Мартиновска-Стојческа 
 

ВВооддеењњееттоо  ееввииддееннцциијјаа  ––  ппррееддууссллоовв  ззаа  ааннааллииззаа  ннаа  ффааррммаа  

Повеќето фармери, главно малите фармери, не водат евиденција за 
трошоците и приходите на фармата. Сепак, таквите податоци се важни за 
изработка на финансиски анализи. Со водењето на евиденција се отвора 
можност за анализа на успехот на фармата. 

Податоците од може да се користат за аналитички цели, како на пример: 

 Анализирање на „профитабилноста“ на линиите на производство со 
помош на анализите на бруто маржата (преку калкулациите за 
растително/сточарско производство) 

 Согледување на реагибилноста на промени на резултатите на бруто 
маржите во вредноста на променливите со користење на анализа на 
осетливост  

 Планирање со помош на парцијално буџетирање  

 Согледување на текот на работната сила и готовината  

 Проценка на нето добивката на фармата и вовед во целосно планирање 
на фарма 

  
ППооддааттооцции  ии  ииннффооррммааццииии  

Фармерите постојано се изложени на различни податоци и информации 
кои влијаат на организацијата на фармата; на изборот на културата/ 
добитокот; на видот и количината на инпутите итн. 

Податоците се однесуваат на сурови, необработени броеви; на пример, 
цени, трошоци, количини итн. 

Информацијата е податок кој е обработен така што е корисен и 
употреблив, во на пример за донесување на одлуки. 

 

 

 

Категориите на податоци кои им помагаат на фармерите и советниците 
при одлучувањето може да се претстават преку следната шема: 
                                                
1 Materijalot e raboten kako del od aktivnosta za MAASP/Grm International 

Податок Обработка Информација Одлучување 
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Категории Специфични податоци 
1. Технички и 
физички  

Карактеристики на почвата (тип на почва, текстура, 
анализа на почва) 
Клима (врнежи, релативна влажност на воздухот, 
температура) 
Производство (принос по ха или грло) 
Технологија на производство (исхрана, зззаштита, 
сорти, раси, чување на производите) 
Работна сила (достапност на работна сила, сезонска 
работна сила) 

2. Економски  Цени на инпути и аутпути 
Пазари на набавка и продашба (купувачи, цени, 
стандарди за квалитет, услови на плаќање) 
Понуда и побарувачка  
Извори на финансирање (услови, каматни стапки) 

3. Социјални Локална култура, обичаи, навики, традиции 
Форми на организација (здруженија, задруги и сл) 
Услови и услуги 

4. Институционални Поддршка на развојот (советодавни лица, 
истражувања, банкарски систем) 
Приватни организации, невладин сектор, други владини 
тела 

5. Политички Политики и приоритети на владата 
 

ААннааллииззаа  ннаа  ууссппееххоотт  ннаа  ффааррммаа  

Целата на анализата на успехот на фармата е да се увиди дали фармата 
фукционира како треба. Анализата на успехот на фарма може да ни помогне 
при утврдувањето на причините за различните нивоа на профитабилност. 

Базата на ФМС содржи податоци кои може да се користат при анализата 
на успехот на фармата. 

Ова се основните чекори кои советодавното лице, во соработка со 
фармерот, треба да ги преземе при анализа на успехот на фармата: 

 Да се определат главните показатели на успехот  

Во овој чекор се одредуваат клучните индикатори кои се однесуваат на 
успехот на фармата, како на пример:  

Показатели врзани со пазарот:    
 Цена на реализација на производите (остварена продажна цена)  
 Трошоци на продажба    
 Трошоци на пакување   
 Постигната цена минус трошоци на маркетинг и продажба  
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Показатели врзани со производството: 
 Принос по хектар  
 Принос по грло 
 Произведено млеко по килограм добиточна храна  
 Трошоци за постојана работна сила 

 

 Да се оценат главните показатели на успехот во споредба со 
други слични фарми 

Најважниот фактор за оцена на успехот е обезбедување на споредливи 
информации т.е. споредба на фармата со слични фарми во регионот и земјата. 
ФМС е одличен извор на вакви информации. 
 

 Да се определи опсегот (интервалот) за секоја мерка на успехот 

Опсегот во овој случај случај се однесува на споредба на одредената фарма со 
друга фарма или група на фарми. Оцената на успехот најчесто се мери преку 
следните показатели:  

 Општа профитабилност  
 Бруто маржа  
 Приноси и продажни цени  
 Количини на употребени варијабилни инпути 
 Вкупни фиксни трошоци 
 Други мерки за физички и финансиски перформанси  

 

 Да се определат најдобрите производствени или маркетинг 
практики кои резултираат во најдобар успех  

Показателите добиени преку деловната анализа на фармата може да се 
споредат со најдобрите практики. Искуствата од успечните фармери или 
изготвените протоколи на најдобра практика може да се применат.    
 

 Да се оценат можностите за трансфер на најдобрите практики на 
одредена фарма 

Преку анализа на разните клучни мерки за успехот на фармата може да 
се увиди до кој степен може да се пренесе одредено искуство. Причини кои 
може да го ограничат применувањето на одредена практика се на пример 
несоодветни почви, сушен регион или недостаток на познавања за одредената 
технологија. 
 

 Да се оценат потенцијалните придобивки при примена на 
најдобрата практика 

Оценување на силните и слабите страни при воведување на најдобрата 
практика. 
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 Да се применат најдобрите практики и да се следи успехот на 
фармата 

По применување на најдобрите практики на фармата, треба да се следат 
соодветните линии на производство за да се осигура дека промените ќе го 
подобрат успехот според очекувањата. 

 
ППооссттааввуувваањњее  ннаа  ррееффееррееннттннии  ввррееддннооссттии  ((ррееппееррии))  

Поставувањето на референтни вредности (репери) не значи дека тие 
вредности треба да се земат здраво за готово, туку како ориентација за 
фармерите. Ако на пример употребата на одредени инпути се разликува од 
референтните, тогаш треба да се преземат дејства за коригирање. На пример, 
со следење и споредување на индикаторите за успех на фармата може да се 
одредат клучните делови од бизнисот кои може да се подобрат. Или преку 
коригирање на употребата на одредени инпути како работна сила и 
механизацијата;  технологија на производство и сорти/раси; приносите и сл. 

Советодавните лица имаат улога при одредувањето на овие 
референтни вредности. ФМС може да се користи како извор на употребените 
практики и добиените резултати. Фармите може да се разгледуваат по 
големина или по тип на производство. Резултатите од фармите може да се 
разгледуваат по регион и ниво на успех.  
 

Пример за поставување на референтни вредности 

ПЧЕНИЦА Интервал на принос кг/хa 

Регион Низок принос Среден 
принос Висок принос 

Битола    

Тетово    

Скопје    

Куманово    

Штип    

Струмица    

 
УУппооттррееббаа  ннаа  ббррууттоо  ммаарржжаа  

Marginalen rezultat, neto prihod, bruto finansiski rezultat, bruto 
mar`a ili kontrubuciona mar`a se terminite koi ja ozna~uvaat razlikata 
pome|u ostvarenata realizacija i proporcionalno varijabilnite tro{oci.  

Бруто маржа = вкупен приход - вкупни варијабилни трошоци 
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Ako marginalniot rezultat se poka`uva kako stapka, toga{ treba da se 
ima predvid deka stanuva zbor za procentualno poka`uvawe na rezultatot 
od prihodot pri proda`bata na proizvodite. Stapkata na marginalniot 
rezultat e zna~aen pokazatel i poka`uva kolku sekoj denar od realizacijata 
pridonesuva kon pokrivawe na fiksnite tro{oci i neto rezultatot t.e. 
dobivkata. Колку е пониска, толку е поголем делот за покритие на фиксните трошоци 
и добивката.  

Бруто маржа (%) =  вкупни варијабилни трошоци/ вкупен 
приход х 100 

Бруто маржата е клучен показател за успехот со широка употреба. 
Повеќе фактори влијаат на производството и варијабилните трошоци на 
линијата на производство. За оценување на овие фактори потребно е да се 
има детален преглед на натуралните и вредносните информации поврзани со 
линијата на производство.   

Бруто маржата е добар показател на ефикасноста на фармата, Основа 
за споредување на линиите на производство на фармата и Корисна алатка 
при планирањето.  

 Појдовната идеа е бруто маржата да се користи за одредување на 
слабостите на фармата. Ако приходот на фармата е премногу низок, 
проблемите може да се класифицираат во три точки: 

А.  Бруто маржата по единица капацитет (ха или грло) може да биде 
премногу ниска како резултат на нискиот принос, скапата залиха или 
превисоките варијабилни трошоци (на пр. добиточна храна); 

Б.  Производството не е доволно интензивно – не се одгледуваат 
доволно култури или добиток со висока вредност 

В.  Фиксните трошоци се премногу високи (работна сила, 
механизација и трошоци за енергија, закуп на земјиште, скапи кредити 
и сл.). 

Следниот пример дава приказ на трите ситуации при кои советодавното 
лице може да ја користи бруто маржата како индикатор за состојбата и успехот 
на фармата. 
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Пример за неколку случаи при анализа на бруто маржа (денари/ха) 

Линии на 
производство 

Нормална 
бруто маржа 

А.Ниска бруто 
маржа 

Б.Екстензивно 
производство 

В.Високи 
фиксни 
трошоци 

Пченица             31.830      21.220                   7.958                  31.830      

Јачмен              29.495      24.579      24.579         29.495      

Домат 660.383      165.096      220.128         660.383  

Пиперка 369.473                205.263                123.158           369.473      

Вкупна БМ 1.091.181           416.158          375.822          1.091.181      
Фиксни 
трошоци         107.581      107.581      107.581      218.236    

Добивка на 
фармата 983.600      308.576       268.241            872.945      

 
Преку анализа на трите ситуации, советникот може да ги даде следните 

препораки: 
Проблем Можни препораки 

А.Ниска бруто 
маржа 

- подобрување на приносите (сорти/раси кои даваат 
повисоки приноси, мелиорации, наводнување, исхрана на 
растенијата, заштита од болести, балансирани дажби кај 
добитокот) 
- подобрување на после бербените активности – 
доработката и контролата (губитоци при берба/жетва, 
лошо чување на производите) 
- подобрување на условите за продажба и маркетингот 
на производите 
- подобрување на системот за набавка на репро-
материјали (заеднички набавки преку здруженија и сл.)   

Б.Екстензивно 
производство 

- промена во поинтензивна култура или технологија на 
производство 
- одгледување на култури и добиток со повисока 
вредност на производството (градинарство и сл.) 

В.Високи 
фиксни 

трошоци 

- намалување на просторот (објектите во употреба)  
- планирање на редоследот на работење на парцелите за 
минимизирање на трошоците на механизација и работна 
сила 
- специјализација при користење на скапа механизација 
и објекти 
- евиденција на општи и фиксни трошоци 
  

 

Во практиката (не)успехот во работењето се должи на комбинација на 
овие проблеми така што најчесто треба да се комбинираат неколку препораки 
и решенија. Многу е важно да се нагласи дека соодносот меѓу бруто маржата 
и фиксните трошоци треба да е сразмерен. Високите фиксни трошоци (на 
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пример кои се однесуваат на постојаната работна сила, механизацијата, 
закупот на земјиштето, трошоци за одржување и осигурување на објектите) 
би требало да се комбинира со интензивен тип на производство, што би 
значело висока бруто маржа за да може да се покрие ова ниво на фиксните 
трошоци. Екстензивното производство може да биде профитабилно само при 
ниско ниво на фиксни трошоци.   

Резултатите од пресметката на бруто маржата секогаш треба да се 
споредуваат многу внимателно бидејќи само дел од вкупните трошоци (т.е. 
варијабилните трошоци) се земаат предвид. Понатаму, бруто маржата не е 
иста од година за година, поради варирањата на приносот и продажните 
цени.  

При анализа на бруто маржата не се вклучуваат фиксните трошоци, 
како и трошоците за некои внатрешни и надворешни производни фактори 
(трошоци поврзани со земјоделското земјиште – закуп, данок; трошоци за 
користење на капиталот – камата; трошоци за општа работна сила). Ако на 
пример за да се постигнат повисоки приноси не само што треба да зголеми 
употребата на ѓубрива и средства за заштита на растенијата, туку тоа 
предизвикува и зголемена употреба а со тоа и трошоци на работна сила.              

Бруто маржата често не е погодна за споредба на резултатите на 
различни фарми, поради варирањата на пресметката на варијабилните 
трошоци. На пример, при производството на пченица некои фармери може да 
користат сопствена механизација за жетва и при тоа се пресметуваат трошоци 
за амортизација на комбајнот (фиксни трошоци), а други фармери користат 
услуги на механизација за жетва на пченцата (варијабилни трошоци). 

Во однос на вреднувањето на семејната работна сила, во принцип се 
разликуваат два пристапи:  

 Употребата на семејната работна сила се споредува со можната 
употреба на најмена работна сила (опортунитетен трошок). Колку чини да се 
најми работна сила? Дали работната сила е достапна или има недостаток во 
текот на сезоната? Дали некои фармери се соочуваат со повеќе проблеми 
врзани со работната сила и зошто? 

 Семејната работна сила како надокнада за вложениот труд го 
распределува семејниот доход на фарма. 

 

ППрреессммееттккаа  ннаа  ццееннааттаа  ннаа  ччииннеењњее  

 Цената на чинење на одреден производ се однесува на просечните 
трошоци за производство по единица производ.  

 Цена на чинење = трошоци/принос 

 Цената на чинење на одреден производ може да се пресмета и само врз 
база на варијабилните трошоци: 

Цена на чинење = варијабилни трошоци/принос  
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Цената на чинење е осетлива на промените на приносот и трошоците. 
Цената на чинење како индикатор е особено корисен показател при продажба 
на производот, за да се оцени нивото на добивка/загуба. 

 Кај врзаните производи, карактеристични сточарското производство 
пostoi i metodolo{ka postapka za presmetka na cenata na ~inewe preku 
raspredelba na vkupnite tro{oci na proizvodstvoto na oddelnite vrzani 
proizvodi, srazmerno na nivnoto u~estvo (%) vo vkupnata pazarna vrednost, 
kako {to e navedeno vo sledniot primer. 

 

Kalkulacija na cena na ~inewe na vrzani proizvodi spored nivnoto u~estvo 
vo vkupniot prihod 

Pazarna vrednost 
Vrzani 
proizvodi Koli~ina Iznos 

U~estvo 
(%) 

Tro{oci na  
proizvodstvo 

Cena na 
~inewe po 
edinica 

proizvod 

1. Mleko (litri) 45.000 720.000 69,7 637.257 14,16 

2. Teliwa (kg) 1.800 153.000 14,8 135.314 75,17 

3. Prirast (kg) 1.300 84.500 8,2 74.971 57,67 

4. Arsko |ubre (kg) 150.000 75.000 7,3 66.773 0,44 

Vkupno: 1.032.500 100,0 914.315  

 

  Postapkata se izveduva na sledniov na~in: 

     Oddelnata pazarna vrednost se mno`i so 100 i se deli so vkupnata 
vrednost. Taka se dobiva procentualnoto u~estvo na sekoj proizvod vo 
vkupnata realizacija ili: 

 

720.000*100 / 1.032.500 =   69,7% 

153.000*100 / 1.032.500 =   14,8% 

  84.000*100 / 1.032.500   =   8,2% 

  75.000*100 / 1.032.500   =   7,3% 
                                            100,0% 

 Mno`ej}i ja vkupnata suma na tro{oci za site proizvodi so presmetanoto 
procentualno u~estvo vo vkupnata pazarna vrednost, se dobiva iznos na 
tro{oci po proizvodi ili: 
 

914.315   69,7 = 637.257 

914.315   14,8 = 135.314 

914.315   8,2   =   74.971 

914.315   7,3   =   66.743  

 Vkupno:        914.315 denari 
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 Delej}i gi taka utvrdenite iznosi na tro{oci po proizvodi so nivnite 
koli~ini na proizvodi, se dobiva cenata na ~inewe: 

 

 637.257 / 45.000 =  14,16 

135.314 / 1.800   =  75,17 

  74.971  /  1.300   = 57,67 

  66.743 / 150.000 =   0,44 

 

ППррааггооввии  ннаа  ррееннттааббииллнноосстт 

Мnogu zna~ajno pra{awe pretstavuva utvrduvawe i analiza na 
ekonomskata efikasnost na proizvodstvoto pri razli~en stepen na 
koristewe na raspolo`livite proizvodni kapaciteti. Pri ovoj na~in na 
kalkulirawe na input – autput odnosite, pri razli~en stepen na koristewe 
na proizvodnite kapaciteti, mo`e ednovremeno da se sledi reagiraweto na 
proporcionalno varijabilnite tro{oci vo odnos na reagiraweto na obemot 
na proizvodstvoto. Fiksnite tro{oci ostanuvaat isti vo vkupen iznos so 
promenata na obemot na proizvodstvoto, {to zna~i stanuva zbor za 
apsolutno fiksni tro{oci sostaveni od kalkulativni tro{oci 
(amortizacija na proizvodnite kapaciteti) i drug del kako pari~ni 
izdatoci. Site promeni koi se zna~ajni vo ocenuvaweto na nivoto na 
ekonomskite rezultati se grafi~ki pretstaveni vo narednata slika. 
 

Utvrduvawe na ekonomskata efikasnost na proizvodstvoto pri razli~en 
stepen na koristewe na proizvodnite kapaciteti (grafikon na 

rentabilnost) 
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    (prelomna to~ka)
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Прагот на рентабилност всушност е точката при која фармерот нема ни 
добивка ни загуба т.е. вкупните трошоци на производство се еднакви на 
вкупните приходи.  
 

Прагот на рентабилност на линијата на производство при варијабилни 
трошоци може да се пресмета од аспект на цената на реализација, односно 
приносот.  
  

Прагот на рентабилност на цената на реализација (продажната 
цена) се пресметува како однос меѓу варијабилните трошоци на производство и 
добиениот принос. На тој начин се добива минималната цена на реализација за 
покривање на варијабилните трошоци, која всушност кореспондира на цената 
на чинење на производот. 

сприно купенв
трошоци иваријабилн вкупницена ПР   

 Обратно, прагот на рентабилност на приносот се пресметува како 
однос меѓу варијабилните трошоци на производство и остварената продажна 
цена, со што се добива минималното ниво на принос за покривање на 
варијабилните трошоци.  

ареализациј на цена
трошоци иваријабилн вкупнипринос ПР   

 

Presmetka na pragot na rentabilnost pri proizvodstvoto na jabolka  
 

Elementi Denari % 
Povr{ina vo ha 1 
Prose~en prinos vo kg/ha 50.000 
Vkupna produkcija vo kg 50.000 
Proda`na cena vo den/kg 14 

 

I. Vkupna pazarna vrednost vo denari 700.000 100,00 
II. Proporcionalno varijabilni tro{oci 271.300 38,76 
1. Preparati za za{tita 14.000 2,00 
2. Folijarni |ubriva 3.600 0,51 
3. Herbicidi 5.000 0,71 
4. NPK 5:10:30 6.000 0,86 
5. KAN 27% 2.800 0,40 
6. Urea 46% 1.000 0,14 
7. Nafta 8.000 0,14 
8. Benzin smesa 3.000 0,43 
9. Motorno maslo 2.500 0,36 
10. Navodnuvawe 8.000 1,14 
11. Ambala`a 80.000 11,43 
12. Tro{oci za trud 122.400 17,49 
13. Ostanati materijali 15.000 2,14 
III. Kontribuciona mar`a (I-II) 428.700 61,24 
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 Минималната цена на продажба за остварување на позитивен резултат 
при варијабилни трошоци изнесува 5,4 денари/кг. 

ПР цена = 271.300/50.000=5,4 денари 

Реагибилноста на прагот на рентабилност на продажната цена при 
одредено намалување или зголемување на приносот може да се одреди преку 
следните формули: 

Ако претпоставиме дека приносот се намалува за 10%, тоа може да се 
пресмета преку формулата: 

Намалување на приносот -10% = 50000*90/100 = 45.000 

Во тој случај, прагот на рентабилност на продажната цена ќе изнесува: 

ПР цена = 271.300/45.000 = 6,03 денари, што знаши дека тоа е 
минималната цена која ќе ги покрие вложените варијабилни трошоци 

Зголемувањето може да се пресмета преку формулата: 

Зголемување на приносот +10% = 50000*110/100 = 55.000 

Во тој случај, прагот на рентабилност на продажната цена ќе изнесува: 

ПР цена = 271.300/55.000=4,9 денари 

 

Минималниот принос за остварување на позитивен резултат при 
варијабилни трошоци изнесува 19.379 кг. 

ПР принос = 271.300/14=19.379 кг 

Реагибилноста на прагот на рентабилност на приносот при одредено 
намалување или зголемување на продажната цена може да се одреди преку 
следните формули: 

Ако претпоставиме дека продажната цена се намалува за 10%, тоа може 
да се пресмета преку формулата: 

Намалување на цената -10% = 14*90/100 = 12,6 

Во тој случај, прагот на рентабилност на продажната цена ќе изнесува: 

ПР цена = 271.300/12,6 = 21532 кг, што значи дека тоа е минималниот 
принос што ќе ги покрие вложените варијабилни трошоци 

Зголемувањето може да се пресмета преку формулата: 

Зголемување на цената +10% = 14*110/100 = 15,4 

Тогаш, прагот на рентабилност на приносот ќе изнесува: 

ПР цена = 271.300/15,4 =17617 денари 
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ААннааллииззаа  ннаа  ооссееттллииввоосстт 

Аko se raboti za kus vremenski period, ovie pretpostavki ne mora da 
se nerealni, imaj}i predvid i takvi mo`nosti na promeni, kako {to e 
postapkata poznata kako isklu~uvawe na nekoi od gorenavedenite 
pretpostavki. Takvi promeni mo`e da se javat pri zgolemuvawe ili 
namaluvawe na proda`nite ceni, ili na varijabilnite tro{oci pri 
neizmeneti proda`ni ceni. 
 

Vakvata postapka vo literaturata e poznata kako senzitivna analiza 
(analiza na osetlivost). 
 

Krajna cel e pri ovie promeni da se presmeta sostojbata na 
marginalniot efekt (kontribucionata mar`a). 
 

Sleduva primer na analiza na osetlivost za proizvodot jabolka od 
prethodnata kalkulacija . 
 
 

Senzitivna analiza (analiza na osetlivost) 

                                             Denari           % 

  

Uslovi na promena Iznos na kontribuciona mar`a 

1. Zgolemuvawe na varijabilnite 
tro{oci za 10% i namaluvawe na 
vkupen prihod za 10% 

2. Zgolemuvawe na varijabilnite 
tro{oci za 20% i namaluvawe na 
vkupen prihod za 20% 
 
3. Zgolemuvawe na varijabilnite 
tro{oci za 30%, a nepromenet 
vkupen prihod 
 

4. Namaluvawe na varijabilnite 
tro{oci za 10%, i nepromenet 
vkupen prihod 
 

5. Namaluvawe na varijabilnite 
tro{oci za 20%, i namaluvawe na 
vkupen prihod za 20% 
 

 331.570  47,37 

234.440  33,49

 455.830  65,12 

 347,310  49,62 

 342.960  48,99
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ПРИМЕР И ВЕЖБА 
 

Пример 1. Растително производство 
Калкулација на бруто маржа на градинарска фарма (0,25 ха), податоци од 2005 

година 

Бр. Приходи Количина Единечна 
цена 

Вкупно 
(ден.) 

1 Домати 20.000 кг 12 240.000 
 Вкупно приходи   240.000 

Бр. Вид варијабилен 
трошок Количина Единечна 

цена 
Вкупно 
(ден.) 

1 Семенски материјал 60 гр 720 43.200 
2 КАН  100 кг 18 1.800 
3 НПК ѓубриво 100 кг 21 2.100 
4 Друго ѓубриво 30 кг 100 3.000 
5 Пестициди   4.000 
6 Најмена работна сила 18 дена 500 9.000 
7 Вода   5.000 
8 Пакување 2000 гајби 21 42.000 
 Вкупно варијабилни 

трошоци 
  110.100 

 
 

 
 Бруто маржа = вкупен приход - вкупни варијабилни трошоци =  

 

 

 Бруто маржа (%) =  вкупни варијабилни трошоци/ вкупен 
приход х 100 
 
 
 

 Цена на чинење = варијабилни трошоци/принос =  

 
 
 

 Праг на рентабилност на цената на реализација = варијабилни 
трошоци/принос 
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 Да се пресмета и реагибилноста на прагот на рентабилност на 

продажната цена при намалување/зголемување од 10-40%. 
 
Намалувањето може да се пресмета преку формулата: 
На пр. намалување -10% = 20.000*90/100 = 18.000 
 
Зголемувањето може да се пресмета преку формулата: 
На пр. зголемување +10% = 20.000*110/100 = 22.000 
 

Принос +/- (%) ПР цена 

 -40%  

 -30%  

 -20%  

 -10%  

20000 кг 100% 5,5 денари/кг 

 +10%  

 +20%  

 +30%  

 +40%  

 
 

 Праг на рентабилност на приносот = = варијабилни 
трошоци/продажна цена 
 
ПР принос =  
 

 Да се пресмета и реагибилноста на прагот на рентабилност на 
приносот при намалување/зголемување од 10-40%. 
 

Продажна цена +/- (%) ПР принос 

 -40%  

 -30%  

 -20%  

 -10%  

12 денари/кг  9.175 кг 

 +10%  

 +20%  

 +30%  

 +40%  
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 Анализа на осетливост 
 
ВАРИЈАНТА 1 

 Нормална БМ Промена Нов износ 

Вкупен приход 240.000 Намалување -
10%  

Варијабилни 
трошоци 110.100 Зголемување 

+10%  

Бруто маржа 129.900  

Бруто маржа (%) 45,9% 
 

 

 
 
ВАРИЈАНТА 2 

 Нормална БМ Промена Нов износ 

Вкупен приход 240.000 Намалување -
20%  

Варијабилни 
трошоци 110.100 Зголемување 

+20%  

Бруто маржа 129.900  

Бруто маржа (%) 45,9% 
 

 

 
 
ВАРИЈАНТА 3 

 Нормална БМ Промена Нов износ 

Вкупен приход 240.000 Нема промена  

Варијабилни 
трошоци 110.100 Зголемување 

+30%  

Бруто маржа 129.900  

Бруто маржа (%) 45,9% 
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ВАРИЈАНТА 4 

 Нормална БМ Промена Нов износ 

Вкупен приход 240.000 Нема промена  

Варијабилни 
трошоци 110.100 Намалување -

10%  

Бруто маржа 129.900  

Бруто маржа (%) 45,9% 
 

 

 
 
ВАРИЈАНТА 5 

 Нормална БМ Промена Нов износ 

Вкупен приход 240.000 Намалување -
20%  

Варијабилни 
трошоци 110.100 Намалување -

20%  

Бруто маржа 129.900  

Бруто маржа (%) 45,9% 
 

 

 
 

Споредба на резултатите од сензитивната анализа 
 
Варијанта 1 2 3 4 5 

Вкупен 
приход      

Варијабилн
и трошоци      

Бруто 
маржа      
Бруто 

маржа (%)      
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Пример 2. Сточарско производство 
 

Калкулација на бруто маржа на краварска фарма (10 млечни крави), податоци 
од 2005 година 

 

Бр. Приходи Количина Единечна 
цена 

Вкупно 
(ден.) 

1 Млеко 70.000 л 16 1.120.000 
2 Телиња 10 грла  10000 100.000 
 Вкупно приходи   1.220.000 

Бр. Вид варијабилен трошок Количина Единечна 
цена 

Вкупно 
(ден.) 

1 Сено (купено, покрај 
сопственото) 

200 бали 100 20.000 

2 Сено (сопствено 
производство) 

800 бали 18 14.400 

3 Пченка силажа (сопствено 
произв.) 

100.000 кг 0,5 50.000 

4 Слама 1.000 бали 30 30.000 
5 Концентратна храна 24.000 кг 12 288.000 
6 Сув резанец 100.000 кг 0,7 70.000 
7 Ветеринарни услуги   72.000 
8 Потрошена вода и ел. 

енергија 
  46.800 

9 Други варијабилни трошоци   5.250 
 Вкупно варијабилни 

трошоци 
  596.450 

 
 Бруто маржа = вкупен приход - вкупни варијабилни трошоци =  

 

 

 Бруто маржа (%) =  вкупни варијабилни трошоци/ вкупен 
приход х 100 

 
 

 Цена на чинење = варијабилни трошоци/принос =  

Приходи Количина Единечна 
цена 

Вкупно 
(ден.) % Трошоци ЦЧ 

Млеко 70.000 л 16 1.120.000    

Телиња 10 грла 10.000 100.000    
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 Праг на рентабилност на цената на реализација = варијабилни 
трошоци/принос 
 
ПР цена =  
 

 Да се пресмета и реагибилноста на прагот на рентабилност на 
продажната цена при намалување/зголемување од 10-40%. 
 
Намалувањето може да се пресмета преку формулата: 
На пр. намалување -10% = 70.000*90/100 = 63.000 
 
Зголемувањето може да се пресмета преку формулата: 
На пр. зголемување +10% = 70.000*110/100 = 77.000 
 

Принос +/- (%) ПР цена 

 -40%  

 -30%  

 -20%  

 -10%  

70.000 л 100% 7,8 денари/л 

 +10%  

 +20%  

 +30%  

 +40%  

 
 Праг на рентабилност на приносот = = варијабилни 

трошоци/продажна цена 
 
ПР принос =  

 Да се пресмета и реагибилноста на прагот на рентабилност на 
приносот при намалување/зголемување од 10-40%. 
 

Продажна цена +/- (%) ПР принос 

 -40%  

 -30%  

 -20%  

 -10%  

16 денари/л  34.221 л 

 +10%  

 +20%  

 +30%  

 +40%  
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 Анализа на осетливост 
 
ВАРИЈАНТА 1 

 Нормална БМ Промена Нов износ 

Вкупен приход 1.220.000 Намалување -10%  

Варијабилни 
трошоци 596.450 Зголемување +10%  

Бруто маржа 129.900  

Бруто маржа (%) 48,9% 
 

 

 
 
ВАРИЈАНТА 2 

 Нормална БМ Промена Нов износ 

Вкупен приход 1.220.000 Намалување -20%  

Варијабилни 
трошоци 596.450 Зголемување +20%  

Бруто маржа 129.900  

Бруто маржа (%) 48,9% 
 

 

. 
 
ВАРИЈАНТА 3 

 Нормална БМ Промена Нов износ 

Вкупен приход 1.220.000 Нема промена  
Варијабилни 

трошоци 
596.450 Зголемување +30%  

Бруто маржа 129.900  

Бруто маржа (%) 48,9% 
 

 

 
 
ВАРИЈАНТА 4 

 Нормална БМ Промена Нов износ 

Вкупен приход 1.220.000 Нема промена  

Варијабилни 
трошоци 596.450 Намалување -10%  

Бруто маржа 129.900  

Бруто маржа (%) 48,9% 
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ВАРИЈАНТА 5 

 Нормална БМ Промена Нов износ 

Вкупен приход 1.220.000 Намалување -20%  

Варијабилни 
трошоци 596.450 Намалување -20%  

Бруто маржа 129.900  

Бруто маржа (%) 48,9% 
 

 

 

Споредба на резултатите од сензитивната анализа 

Варијанта 1 2 3 4 5 
Вкупен 
приход      

Варијабилни 
трошоци      

Бруто маржа 
     

Бруто маржа 
(%)      

 


