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Користењето на објектите кои се даваат во закуп, 
паркиралишта, терминали и санитарни јазли се врши 
врз основа на потпишување договори за регулирање на 
односите меѓу органите на државната управа и правни-
те лица кои вршат дејности кои се поврзани со царин-
ското работење од една страна и Царинската управа од 
друга страна во врска со користењето на објектите на 
граничните премини за патен сообраќај. 

Во договорите ќе се дефинираат површините кои ги 
користат органите на државната управа како и остана-
тите права и обврски во поглед на регулирање на заед-
ничките трошоци за тековно одржување, струја, гре-
ење, вода, комуналии, јавна хигиена, примена на про-
писите од областа на ПП заштитатa.  

Начинот на користење на објектите од страна на 
правните лица кои вршат дејности поврзани со царин-
ското работење и чие присуство на граничните преми-
ни е неопходно, ќе се регулира со склучување поеди-
нечни договори за закуп согласно Законот за Царинска 
управа. 

 
VIII 

ПЛАН ЗА ДАВАЊЕ НА КОРИСТЕЊЕ НА ОБЈЕКТИ 
НА ГРАНИЧНИТЕ ПРЕМИНИ ПОД ЗАКУП 

 
Објектите и локациите за рекламниот простор Ца-

ринската управа ќе ги дава  во закуп по пат на јавен ог-
лас за поднесување пријави и спроведување постапка 
за јавно наддавање, при што се предвидува склучување 
договор со правното лице кое ќе излицитира  највисока 
цена за закуп на објектите и локациите за рекламен 
простор на граничните премини на Република Северна 
Македонија за патен сообраќај, а врз основа на почетна 
цена утврдена во согласност со Закон за процена од 
страна на Бирото за судски вештачења. 

 
IX 

ВИД НА УСЛУГИ  НА ГРАНИЧНИТЕ ПРЕМИНИ ЗА 
КОИ СЕ НАПЛАТУВА НАДОМЕСТОК 

 
Видот на услугите на граничните премин за кои се 

наплатува надоместок се: 
- Давање во закуп објекти и  
- Извршени услуги – надоместок за влез и користе-

ње терминал и терминални услуги кај царински поста-
пки на стока која не подлежи на издавање дозволи од 
надлежни инспекциски органи и услуга за мрежно на-
појување, надоместок за влез и користење терминал и 
терминални услуги кај царински постапки на стока ко-
ја подлежи на издавање дозволи од надлежни инспек-
циски органи и мрежно напојување, и надоместок за 
утовар и истовар на стока. 

X 
ЗАВРШНА ОДРЕДБА 

 
Оваа програма влегува во сила наредниот ден од 

денот на објавувањето во „Службен весник на Репуб-
лика Северна Македонија“. 

 
Бр. 41-1203/1 Прв заменик на претседателот 

12 април 2022 година на Владата на Република 
Скопје Северна Македонија, 

 д-р Artan Grubi, с.р. 
__________ 

1206. 
Врз основа на член 36 став (5) од Законот за Влада-

та на Република Македонија („Службен весник на Ре-
публика Македонија“ бр.59/00,12/03, 55/05, 37/06, 
115/07, 19/08, 82/08, 10/10, 51/11, 15/13, 139/14, 196/15, 
142/16, 140/18 и „Службен весник на Република Север-
на Македонија“ бр.98/19), Владата на Република Се-
верна Македонија, на седницата, одржана на 12 април 
2022 година, донесе  

 
П Р О Г Р А М А 

ЗА ПОДДРШКА НА ПРЕТПРИЕМНИШТВОТО, КОН-
КУРЕНТНОСТА И ИНОВАТИВНОСТА НА МАЛИТЕ 
И СРЕДНИТЕ ПРЕТПРИЈАТИЈА ВО 2022 ГОДИНА  

 
Член 1 

Со оваа програма се уредува намената на средства-
та за поддршка на претприемништвото, конкурентнос-
та и иновативноста на малите и средните  препријатија, 
(во натамошниот текст: МСП) во вкупен износ од 
21.900.000,00 (дваесет и еден милион и деветстотини 
илјади) денари, обезбедени од Буџетот на Република 
Северна Македонија за 2022 година, раздел 10001, 
програма 4, потпрограма 40 – Агенција за поддршка на 
претприемништвото на Република Северна Македо-
нија, (во натамошниот текст: АППРСМ), ставки 425 и 
464.  

 
Член 2 

Средствата од член 1 од оваа програма ќе се корис-
тат за  следните намени: 

1.Поддршка за самовработување (претприемниш-
тво) 

Изработка на оддржливи бизнис планови со совето-
давна поддршка од советници регистрирани во Катало-
гот на советници при АППРСМ, со цел поддршка за 
невработените да започнат сопствен бизнис. Под-
дршката се реализира согласно Оперативниот план 
2022 година на Министерството за труд и социјална 
политика (МТСП), а преку Ваучерскиот систем на со-
ветување на АППРСМ. Реализацијата на оваа актив-
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ност ќе се одвива преку организациите за деловна под-
дршка. Програмската активност ќе се реализира од 
ставките 425 и 464. 

Постапката за доделување на средства од оваа став-
ка ќе се изврши согласно Прирачникот за процедури на 
Ваучерскиот систем на советување и преку објавување 
на јавни повици за избор на организации за деловна 
поддршка на претприемништвото, објавени на веб 
страната на АППРСМ – www.apprm.gov.mk и/или во 
печатените медиуми.  

При поддршката на невработените лица, особено 
внимание ќе се обрне на зголемено учество на жените 
во оваа програмска активност при што најмалку 
1.500.000,00 денари од предвидените ќе се наменат за 
поддршка на жени претприемачи.  

15.800.000,00 денари 
 
2. Ваучерски систем на советување 
Имплементација на ваучерски систем за советување 

за советодавни услуги кај 40 клиенти со цел давање 
поддршка на зајакнувањето на конкурентноста на по-
стоечките мали и средни претпријатија и основање на 
нови претпријатија, ширење на ваучерскиот систем за 
советување како инструмент за подобрување на рабо-
тењето на секторот на МСП и оддржување на веб стра-
ната за консултанти. 

Реализацијата на оваа активност ќе се одвива преку 
организациите за деловна поддршка. 

Постапката за доделување на средства од оваа став-
ка ќе се изврши согласно Прирачникот за процедури на 
Ваучерскиот систем на советување и преку објавување 
на јавни повици за избор на организации за деловна 
поддршка на претприемништвото, објавени на веб 
страната на АППРСМ – www.apprm.gov.mk и/или во 
печатените медиуми, како и повик до потенцијалните 
претприемачи и активните мали и средни претпријати-
ја за аплицирање на оваа програмска активност.  

При поддршката на потенцијалните претприемачи 
и активните мали и средни претпријатија, особено вни-
мание ќе се обрне на зголемено учество на жените во 
оваа програмска активност, при што најмалку 
150.000,00 денари од предвидените ќе се наменат за 
поддршка на жени претприемачи.  

1.500.000,00 денари 
 
3. Стандардизирани менторски услуги 
Во рамките на регионалниот проект ― Воспоставу-

вање и промоција на стандардизирани менторски услу-
ги за мали и средни претпријатија во Западен Балкан - 
фаза 2, поддржан од Јапонската агенција за меѓународ-
на соработка (JICA), во текот на 2022 година дополни-
телно ќе бидат обучени нови ментори, со вклучување и 
на нови организаци за деловна поддршка. Во 2022 го-
дина започнува нов циклус (2022-2024 година) и мен-
торската програма ќе се прошири со нови специјализи-

рани содржини во полето на продуктивноста на МСП, 
интернационализација и регионална деловна сора-
ботка. Новообучените ментори, заедно со веќе по-
стоечките, ќе извршат менторирање на активни МСП, 
во согласност со Методологијата за стандардизирани 
менторски услуги наменети за малите и средните прет-
пријатија изработена по јапонски стандарди. Програ-
мската активност ќе се реализира од ставките 425 и 
464. 

Постапката за доделување на средства од оваа став-
ка ќе се изврши преку објавување на јавни повици за 
избор на организации за деловна поддршка на претпри-
емништвото, објавени на веб страната на АППРСМ – 
www.apprm.gov.mk и и/или во печатените медиуми, ка-
ко и повик за учество и промоција на активностите  на-
сочени кон зголемување на учеството на ново - основа-
ните и постоечките мали и средни претпријатија за ап-
лицирање на оваа програмска активност.  

При поддршката на активните мали и средни прет-
пријатија, особено внимание ќе се обрне на зголемено 
учество на жените во оваа програмска активност, при 
што најмалку 250.000,00 денари од предвидените ќе се 
наменат за поддршка на жени претприемачи. 
2.500.000,00 денaри 

 
4. Инфо пулт - проект во соработка со регионалните 

центри 
Поддршка на деловните центри во активностите 

поврзани со понатамошно функционирање на мрежа на 
центри и имплементација на програми за помош, ин-
формирање и советување на мали и средни претприја-
тија, со цел давање на информативна, промотивна, со-
ветодавна и логистичка поддршка на 400 МСП и по-
тенцијалните претприемачи кои сакаат да се самовра-
ботат, како и дистрибуција на релевантни и корисни 
информации за МСП и потенцијалните претприемачи. 

Постапката за доделување на средства од оваа став-
ка ќе се изврши преку објавување на јавен повик за из-
бор на организации за деловна поддршка на претпри-
емништвото објавен на веб страната на АППРСМ – 
www.apprm.gov.mk и/или во печатените медиуми. 
400.000,00 денари 

 
5. Претприемачко образование  
Реализирање на четири работилници за промоција 

на претприемништвото и подигање на свеста за прет-
приемништвото кај младите луѓе, (со вкупен опфат на 
100 учесници – ученици и студенти) како и развој на 
претприемачкиот дух и култура потребни за отворање 
на сопствен бизнис.  

200.000,00 денари 
 
6. Организирање на обуки за подготовка на бизнис 

план 
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Организирање на осум обуки (со вкупен опфат од 
200 учесници - ученици и студенти) на различни теми 
за подготовка на бизнис план, наменети за студенти и 
ученици од средните училишта. При организирањето 
на обуките ќе се води сметка за регионалната застапе-
ност.  

250.000,00 денари 
 
7. Организирање на обука за наставници/професори 

кои го предаваат предметот претприемништво и бизнис 
Организирање на четири еднодневни обуки за нај-

малку 100 професори од средните училишта и од факул-
тетите кои го предаваат предметот претприемништво и 
бизнис, со цел зголемување на нивните капацитети за 
најновите претприемачки трендови, проширување на 
нивните знаења и здобивање со нови вештини поврзани 
со претприемачкото учење.  

250.000,00 денари 
 
8. Организирање на обуки за локални консултанти 
Организирање на три обуки (со вкупен опфат од 75 

учесници – локални консултанти) за здобивање на до-
полнителни знаења и вештини со кои ќе им се помогне 
на претпријатијата во зајакнувањето на нивната конку-
рентност на домашниот и странскиот пазар, согласно 
досегашните анализи за потребите од обуки кај малите 
и средните претпријатија изработени во регионов и во 
Република Северна Македонија.  

200.000,00 денари 
 
9. Организирање на обуки за поддршка на микро и 

мали претпријатија 
Организирање на четири  обуки за микро и мали 

претпријатија (со вкупен опфат од 100 учесници – мик-
ро и мали претпријатија), со цел за градење на заеднич-
ки ставови и настап во однос на политиките кои влија-
ат на економската клима и условите за нивно работење 
во земјата, како и подигање на конкурентноста, зголе-
мување на инвестицииите за воведување на иновации и 
истражувачки активности, зајакнување на интернацио-
нализацијата и зголемување на капацитетите на врабо-
тените.Обуките се спроведуваат согласно Акцискиот 
план за имплементација на Национална стратегија за 
спречување на корупцијата и судирот на интереси 
2021-2025 година. 200.000,00 денари 

 
10. Промоција на социјалното претприемништво 
Организирање на две обуки за мали и средни прет-

пријатија (со вкупен опфат на 40 учесници-мали и 
средни претпријатија) за моделите на социјални прет-
пријатија во Република Северна Македонија, со цел по-
дигање на свеста и промоција на концептот за социјал-
ното претприемништво кај малите и средните претпри-
јатија. 150.000,00 денари 

11. Поддршка за женско претприемништво 
Организирање на две обуки за жени претприемачи ( 

со вкупен опфат на 40 учесници – жени претприемачи) 
за веќе постоечки претпријатија раководени од страна 
на жени претприемачи и жени потенцијални претприе-
мачи. Целта на овие обуки е да се обезбеди широка ин-
формираност на жените претприемачи за инструменти-
те за финансиска поддршка на женско претприемниш-
тво, согласно Акцискиот план за имплементација на 
Стратегијата за развој на женското претприемништво 
во Република Македонија 2019-2023 година.  

150.000,00 денари 
 
12. Kофинансирање на национален натпревар на 

средношколци на Џуниор Ачивмент Македонија 
Кофинансирање на национален натпревар на сред-

ношколци од земјава, кој ќе се одржи во месец мај 
2022, во организација  на Џуниор Ачивмент Македо-
нија, во рамките на „Програмата за претприемничко 
образование-ученичка компанија“, и церемонија за 
прогласување на победници, со учество и поддршка на 
претставници од бизнис секторот, невладини организа-
ции, донатори и АППРСМ.  

100.000,00 денaри 
 
13. Подготовка на годишен извештај - Опсервато-

рија за МСП 
Подготовка на годишен извештај за состојбата кај 

малите и средните претпријатија и трендовите на овој 
сектор во 2021 година. Извештајот опфаќа споредба на 
бројот на малите и средните претпријатија, нивното 
учество во бруто домашниот производ, во извозот, итн.  
200.000,00 денaри 

 
Член  3 

Агенцијата за поддршка на претприемништво на 
Република Северна Македонија до 31.01.2023 година, 
да достави извештај до Владата на Република Северна 
Македонија со финансиски показатели за реализација 
на оваа програма, во кои ќе бидат опфатени постигна-
тите резултати, како и образложението за евентуални 
отстапувања од планираните активности. 

 
Член  4 

Оваа програма влегува во сила наредниот ден од 
денот на објавувањето во „Службен весник на Репуб-
лика Северна Македонија“. 

 
Бр. 41-1706/1 Прв заменик на претседателот 

12 април 2022 година на Владата на Република 
Скопје Северна Македонија, 

 д-р Artan Grubi, с.р. 


