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ВЛАДА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 
 

Врз основа на член 36, став 5 од Законот за Владата на Република Македонија 
(„Службен весник на Република Македонија” бр.59/00, 12/03, 55/05, 37/06, 115/07, 19/08, 
82/08 и 10/10) Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 18.1.2011 
година, донесе 

 
П Р О Г Р А М А  

ЗА ПОДДРШКА НА ПРЕТПРИЕМНИШТВОТО, КОНКУРЕНТНОСТА И 
ИНОВАТИВНОСТА НА МАЛИТЕ И СРЕДНИ ПРЕТПРИЈАТИЈА ВО 2011 ГОДИНА 

 
Член 1 

Со оваа програма се уредува намената на средствата за поддршка на 
претприемништвото, конкурентноста и иновативноста на малите и средни  препријатија 
во вкупен износ од 7.000.000 (седум милиони) денари, обезбедени од Буџетот на 
Република Македонија за 2011 година, раздел 10001, програма 4, потпрограма 40–
Агенција за поддршка на претприемништвото на Република Македонија, ставка 464.  

 
Член 2 

Средствата од член 1 на оваа програма ќе се користат за  следниве намени: 
 

1. Ваучерски систем на советување 
 
Имплементација на ваучерски систем за советување за советодавни услуги кај намалку 

50 клиенти со цел давање поддршка на зајакнувањето на конкурентноста на постоечките 
мали и средни претпријатија и основање на нови претпријатија, ширење на ваучерскиот 
систем за советување како инструмент за подобрување на работењето на секторот на мали 
и средни претпријатија, вклучување на нови бизнис центри во ваучерскиот систем за 
советување, оддржување на web страна за консултанти како и воведување на иновативен 
ваучер. Реализацијата на оваа активност ќе се одвива преку организациите за деловна 
поддршка. 

Постапката за доделување на средства од оваа ставка ќе се изврши преку објавување на 
повик во јавните гласила за покажување на интерес од страна на организаците за деловна 
поддршка на претприемништвото како и повик до малите и средни претпријатија за 
аплицирање на оваа програмска активност.                                                    1.800.000 денари 

 
2. Подобрување на продуктивноста во МСП со  

поддршка на Јапонската агенција за меѓународна соработка (JICA) 
 
Подобрување на продуктивноста кај малите и средните претпријатија од Република 

Македонија преку техничко-технолошки трансфер на знаење од страна на експерти од 
JICA и локални експерти и консултанти со цел развој на капацитети на 10 консултанти и 
10 МСП со учество на меѓународен консултант. 

Постапката за доделување на средства од оваа ставка ќе се изврши преку објавување на 
повик во јавните гласила за покажување на интерес од страна на локалните експерти / 
консултанти како и јавен повик до малите и средни претпријатија за аплицирање на оваа 
програмска активност.                                                                                       1.000.000 денари 
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3. 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, 
информирање и советување на МСП со цел давање на информативна, промотивна, 
советодавна и логистичка поддршка на малите и средни претпријатија и потенцијалните 
претприемачи кои сакаат да се самовработат како и дистрибуција на релевантни и корисни 
информации на МСП и потенцијалните претприемачи. 

Постапката за доделување на средства од оваа ставка ќе се изврши преку објавување на 
повик во јавните гласила за покажување на интерес од страна на организаците за деловна 
поддршка на претприемништвото за реализирање на оваа програмска активност. 

900.000 денари 
 

4. Претприемачки награди 
 
Организирање медиумска кампања и доделување на најмалку две награди за микро и 

мали претпријатија со цел промена на општествениот поглед по однос на 
претприемништвото и поддршка во одржување на воспоставената редовна активност на 
организација и доделување на награди на нај успешни претриемачи.            100.000 денари 

 
5. Претприемачко образование 

 
Реализирање на 10 работилници за промоција на претприемништвото и обука за 

подготвување на бизнис план меѓу младите луѓе (студенти и ученици) со вкупен опфат на 
500 студенти со цел развој на претприемничкиот дух и култура и подигање на свеста на 
младите за отворање на сопствен бизнис.                                                          200.000 денари 

 
6. Организирање на натпревар  

за бизнис план 
 
Организирање на натпревар за бизнис план со цел зголемување на свеста кај младите и 

потенцијалните претприемачи за значењето и важноста на претприемништвото. 
100.000 денари 

 
7. Европска недела на МСП 

 
Организирање на Европска недела на МСП и организирање на две работилници/обуки 

на релевантни теми со цел зголемување на мотивираноста и партиципација на малите и 
средни претпријатија, младите претприемачи и потенцијалните претприемачи. 

240.000 денари 
 

8. Организирање на Глобална недела  
на претприемништвото (ГНП) 

 
Организирање на глобална недела на претприемништвото и тематски настани во текот 

на ГНП во соработка со инкубатори, комори, деловни здруженија, факултети и средни 
училишта со цел зголемување на свеста на младите луѓе за отворање свој бизнис и 
подобрување на имиџот на претприемачите.                                                     180.000 денари 



Службен весник на РМ, бр. 10 од 28.1.2011 година 

3 од 6 

9. Подигање на свеста на Е - бизнис  
и Е - трговија 

 
Организирање на три регионални презентации за промоција на значењето на Е - 

бизнисот и Е - трговијата за малите и средните претпријатија со цел подобрување на 
употребата на алатките за Е-бизнисот и Е–трговијата и зголемена примена на 
Информациско комуникациската технологија од страна на малите и средни претпријатија 
како предуслов за нивна зголемена конкурентност и за пократко време да станат дел од 
глобалната економија.                                                                                          240.000 денари 

 
10. Организање на обуки за женско  

претприемништво 
 
Организирање на две тродневни обуки за невработени жени со цел подигање на свеста 

на жените за претприемништвото и отворањето сопствен бизнис како и зголемување на 
бројот на претпријатија чии основачи се жени.                                                 100.000 денари 

 
11. Доживотно учење-претриемништво 

 
Организирање на двa регионални семинара за промоција на концептот за доживотно 

учење и Законот за образование на возрасни и организирање на една тркалезна маса, за 
важноста на доживотното учење со подигање на свеста кај возрасните лица и 
претприемачите за потребата од постојано подобрување, односно доживотно учење. 

240.000 денари 
 

12.Оганизирање на обуки за  локални 
 консултанти 

 
Организирање на тридневна обука за локални консултанти со цел подигање на свеста 

на локалните консултанти за потребите од обуки кај МСП секторот и подобрување на 
конкурентноста и капацитетите на претпријатијата.                                         120.000 денари 

 
13. Организирање на обуки за малите и средните претпријатија 

 
Организирање на три обуки за МСП со цел подигање на конкурентноста на МСП и 

капацитетите на вработените како и подобрување на соработката помеѓу претпријатијата 
и давателите на услуги.                                                                                          90.000 денари 

 
14. Организирање на локални семинари  

за иновации и претприемништво 
 
Организирање на две регионални презентации за промоција на значењето на 

иновациите и МСП и организирање на 10 работилници за иновации и претприемништво 
со цел подигање на свеста на претприемачите и другите инволвирани страни за значењето 
на иновациите и претприемништвото и зголемена употреба на иновативните и И&Р 
алатки кај претпријатијата.                                                                                  300.000 денари 
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15. Организирање на информативни сесии за достапноста од финансиски 
инструменти за МСП 

 
Организирање на две регионални информативни сесии за промоција на финансиските 

извори достапни за МСП со цел информирање на претприемачите за моменталните услови 
за кредитирање од страна на финансиските институции и дисеминација на информативни 
и промотивни материјали и брошури.                                                                100.000 денари 

 
16. Промотивни активности (саеми, деловни  

партнерства) 
 
Поддршка при организирање на саеми во земјата и странство за МСП и занаетчии, 

организирање на директни средби и поддршка при склучување на партнерства, 
изнајмување празен саемски простор и трошоци за пријавување за учество на истите и 
покривање на трошоци за рекламни материјали со цел подобрување и поврзување на 
македонските претпријатија со претпријатијата од регионот и подобрување на 
конкурентноста на претпријатијата од Република Македонија.                      150.000 денари 

 
17. Организирање на национални/регионали 

форуми за МСП 
 
Организирање на еден бизнис форум со цел зајакнување на јавниот-приватен дијалог, 

зголемување на јавно-приватните партнерства и подобрување на политиките кои се 
усвојуваат за МСП преку организирање на средби со претприемачите.        150.000 денари 

 
18. Организирање на обука за наставници/професори кои го предаваат предметот 

претприемништво и бизнис 
 

Организирање на две обуки за наставници и професори со цел зголемување на свеста 
на наставниците/професорите за значењето на претприемништвото и проширување на 
знаењето и добивање со нови вештини поврзани со претприемничкото учење. 

 90.000 денари 
 

19. Одржување и обука за новите софтверски  
Е-алатки во системот на Агенцијата 

 
Организирање на една обука за новите софтверски алатки во системот на Агенцијата за 

поддршка на претприемништвото на Република Македонија и одржување на систем за 
мрежно поврзување со регионалните центри и другите институции за поддршка на 
претприемништвото со цел подигање на капацитетот на вработените во Агенцијата и 
регионалните центри за употребата на новите софтверски решенија при работење со 
системот и базата на податоци.                                                                             70.000 денари 

 
20. Организирање на обука за студенти за подготовка на апликации за конкурирање 

за работа 
 
Организирање на три обуки за подготвка на потребните документи при аплицирање за 

работа со цел подигање на свеста на младите луѓе за полесно пристапување кон пазарот на 
трудот.                                                                                                                    120.000 денари 
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21. Организирање на саеми  
за кариера 

 
Организирање на два саеми за кариера со цел олеснување при пронаоѓање на работа на 

младата популација и невработените лица и поврзување на потенцијалните вработени со 
претпријатијата кои имаат потреба од нововработени.                                      90.000 денари 

 
22. Публикување брошури за МСП 

 
Организирана една кампања за значењето и улогата на претприемништвото и на малите 

и средни претпријатија со цел подигање на свеста кај населението за поимот и значењето 
на претприемништвото, менаџерството, малите и средни претпријатија и 
самовработувањето.                                                                                              200.000 денари 

 
23. Кофинансирање на донаторски  

проекти 
 
Подобрување на продуктивноста на малите и средните претпријатија преку учество 

на донаторски проекти.                                                                                  120.000 денари 
 

24. Општа обука на МСП и здруженија во рамки на стопанските комори за заштита 
на правата од  

интелектуална сопственост 
 
Подготовка на краткорочни планови и програми за општа обука на МСП и здруженија 

во рамки на стопанските комори и спроведување на обуки за заштита на правата на 
интелектуална сопственост (предвидено во Акцискиот план на Стратегијата за 
интелектуална сопственост), со цел зголемување на свеста и знаечењето на малите и 
средните претпријатија за важноста, значењето и предностите на заштитата на 
интелектуалната сопственост. 

 
   150.000 денари 

 
25. Специјализирана обука за создавање и користење на сертификатни марки и 

географски називи за мали и средни претпријатија и земјоделски  
здруженија 

 
Подготовка на краткорочни планови и програми за обука за создавање и користење на 

сертификатни марки и географски називи за МСП и земјоделски здруженија и 
спроведување на обуки во соработка со Министерството за земјоделство, водостопанство 
и шумарство (предвидено во Акцискиот план на Стратегијата за интелектуална 
сопственост), со цел зголемување на свеста и знаечењето на малите и средните 
претпријатија и земјоделските здруженија за важноста, значењето и предностите на 
сертифицираните марки и географски називи.                                                  150.000 денари 

 
Член 3 

Агенцијата за своето работење и за користењето на средствата поднесува извештај до 
Министерството за економија најмалку два пати годишно. 
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Агенцијата за поддршка на претприемништво на Република Македонија, заклучно со 
31.01.2012 година до Владата на Република Македонија ќе достави извештај со 
финансиски показатели за реализација на оваа програма, во кои ќе бидат опфатени 
постигнатите 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 Република Македонија”. 

 
  Бр.51-8040/1                                                                                Заменик на претседателот 

18 јануари 2011 година                                                                      на Владата на Република 
     Скопје                                                                                                 Македонија, 

                                                                         м-р Зоран Ставрески, с.р. 
 


