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СТРАТЕШКИ ПЛАН 2018-2020 
(ТАБЕЛАРЕН ДЕЛ) 

 
 

1. ПРОГРАМА: Подобрување на претприемништвото и конкурентноста на малите и средните претпријатија во Република Македонија  

 
 
Назив на Програмата:  Подобрување на претприемништвото и конкурентноста МСП во Република Македонија 

Цел на Програмата:  
Обезбедување на економски развој и раст на македонското стопанство, како и зголемување на вработеноста преку 
создавање поттикнувачка клима за отворање на нови и јакнење на постојните микро, мали и средни  претпријатија и 
занаетчии како и развој и унапредување на институционалната инфраструктура за поддршка на бизнисот и ефектуирање на 
претприемачката култура преку активно промовирање на иноваторството и конкурентноста.  

Програмата е:     

 
 

1.1. Оправданост и дизајн на Програмата 

 

Програмата “Подобрување на претприемништвото и конкурентноста МСП во Република Македонија”, произлегува од:  

1. Стратешките приоритети на Владата на РМ содржани во Програмата на Владата на Република Македонија точка 1 (Зголемување на економскиот раст и 
вработеноста, како предуслов за пораст на животниот стандард на ѓраѓаните и подобар и поквалитетен живот и точка 2 (интеграција во ЕУ), за чие 
остварување како приоритетни цели се зајакнување на деловната клима и зголемена конкурентност на корпоративниот сектор 

2. НПАА Поглавје 20-Претпријатија и индустриска политика 

3. Стратешките приоритети и цели: 

Зголемување на бр. на МСП 
Зголемување на бр. на работни места 
Зголемување на учеството на МСП во БДП 
Намалување на сивата економија 
Нови бизнис  инкубатори  
Зголемен број на обучени менаџерски тимови 
Реализација на Актот за мали бизниси 
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Очекувани резултати (компоненти) од Програмата :     Показатели за успех на Програмата: 

Резултат (Компонента) 1:  
 

Подобрување на конкурентноста меѓу македонските МСП 
 

Показател за успешност: 

- Изработка на Национален план за иновациона политика на Р.М    
- Имплементација на Анализита за обуки на МСП во РМ 
- Зголемен број на МСП корисници на советодавна помош преку 

ваучерскиот систем на субвенционирано советување 
- Зголемен број на издадени сертификати за квалитет (ИСО, ХАЦЦАП) 
- Број на новоосновани лаборатории за истражување и развој 
- Број на поддржани иновативни претпријатија 
- Воведување на Европската Иновативна Таблица 
- Повисоко рангирање на РМ во однос на другите земји 
- Зголемен  извоз 
 

Резултат (Компонента) 2: 
 

Создавање позитивна средина за претприемачите и претприемништвото 
 

Показател за успешност: 

- Намалено време за регистрација на фирма 
- Електронско регистрирање на фирмите 
- Намалени давачки за добивање дозволи, лиценци 
- Формирање на нови инвестициони и ризико фондови 
- Формирање и отпочнување со работа на факторинг агенции 
- Ефикасна МБПР (број на издадени гаранции и кредити) 
- Поддржан извоз на МСП 
 

 

Резултат (Компонента): 3 

Зајакнување на Мрежата на институции за поддршка на МСП и Јавно-
приватно советување 

 

Показател за успешност: 

- Поддршка на   бизнис центри, инкубатори, локални форуми 
- Број на информирани претпријатија опфатени со ИНФО ПУЛТ 
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1.2. План за спроведување на Програмата 

 
 

Резултат 1:  Подобрување на конкурентноста меѓу Македонските МСП 
 

 

Активности Одговорни  Консултирани  
Временска рамка Потребни ресурси за 

тековната година 

Почеток 
(месец/годинa) 

Крај 
(месец/година) 

Човечки Финансиск
и 

МКД 

1. Ваучерски систем на советување 
вклучително и Иновациски ваучер 

АППРМ 
РЦ 

- Бизнис Центри 
- Корисници 
- Советници 
- МЕ 

Јануари/2018 Декември/2020 

- Сопствени 
капацитети 
- Регионални 
центри 
- Советници  7.381.000 

2. Регионални кампање за подигнување на 
свеста за достапноста од финансиски 
инструменти за МСП 

АППРМ 
РЦ 
Стопански 
комори 

- Бизнис Центри 
- Корисници 
- Советници 
- МЕ 

Јануари/2018 Декември/2020 

- Сопствени 
капацитети 
- Регионални 
центри 
- Советници  363.000 

3. Подигање на свеста за Информациско-
комуникациска технологија 

- АППРМ 

- МАСИТ 
- Фондации 

Јануари/2018 Декември/2020 

- Надворешни 
соработници 
-Сопствени 
капацитети 
 363.000 

4. Кампања за дефинирање на потребите на 
МСП за имплементација на стандарди и 
квалитет на производите согласно законските 
обврски 

- АППРМ 

- Организации за 
деловна 
поддршка 
- Клиенти 
 

Јануари/2018 Декември/2020 

- Надворешни 
соработници 
-Сопствени 
капацитети 
 

363.000 

5. Учество на промотивни активности (саеми, 
работилници, деловни партнерства) 

- АППРМ 

- Занаетчиска 
комора 
- Клиенти 
- ОДП 

Јануари/2018 Декември/2020 

-Сопствени 
капацитети 
- Надворешни 
соработници 2.904.000 

6. Обука за претприемачи - АППРМ 

ОДП 
Стопански комори 

Јануари/2018 Декември/2020 

-Сопствени 
капацитети 
- Надворешни 
соработници 508.200 

7. Национална програма за обука на 
обучувачи 

- АППРМ 

Комори 
Асоцијации на 
консултанти 

Јануари/2018 Декември/2020 

-Сопствени 
капацитети 
- Надворешни 
соработници 1.452.000 
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8. Организирање на работилница за потребите 
на МСП од  човечки ресурси 

АППРМ 

- Бизнис Центри 
- Корисници 
 Јануари/2018 Декември/2020 

- Сопствени 
капацитети 
- Услуги на 
надворешни 
консултанти 121.000 

9. Претприемачки награди 

- АППРМ 
- Бизнис центри 
 

- Организации за 
деловна 
поддршка 
- Фондации 
- Клиенти 

Јануари/2018 Декември/2020 

-Сопствени 
капацитети 
- Надворешни 
соработници 

242.000 

10. Европска недела на претприемачите 

- АППРМ 
- ЕБА 
- МРФП 
- Град Скопје 

- Фондации 
- Клиенти 
 

Јануари/2018 Декември/2020 

-Сопствени 
капацитети 
- Надворешни 
соработници 1.210.000 

11. Општа обука на МСП и здруженија во 
рамки на стопанските комори за заштита на 
правата од интелектуална сопственост 

- АППРМ 

- Комори 
- Здруженија 

Јануари/2018 Декември/2020 

- Надворешни 
соработници 
-Сопствени 
капацитети 
 471.900 

12. Специјализирана обука за создавање и 
користење на сертификатни марки и 
географски називи за мали и средни 
претпријатија и земјоделски здруженија 

- АППРМ 

- МЗШВ 
- Здруженија 

Јануари/2018 Декември/2020 

- Надворешни 
соработници 
-Сопствени 
капацитети 
 471.900 

13. Доживотно учење – претприемништво - АППРМ 

- Образовни 
институции 
- Локална 
самоуправа 

Јануари/2018 Декември/2020 

- Надворешни 
соработници 
-Сопствени 
капацитети 
 363.000 

14. Публикување брошури за МСП и 
дисеминација на информации 

- АППРМ 

- Организации за 
деловна 
поддршка 
- Клиенти 

Јануари/2018 Декември/2020 

-Сопствени 
капацитети 
- Надворешни 
соработници 
 363.000 

15. Подобрување на продуктивноста на 
малите и средните претпријатија со поддршка 
на меѓународни институции и агенции 

- АППРМ 
- МЕ 
- JICA 

Јануари/2018 Декември/2020 

-Сопствени 
капацитети 
- Надворешни 
соработници 

 

1.210.000 

16. Кофинансирање на останати донаторски 
проекти (Трошоци за аплицирање; учество во 
проекти) 

- АППРМ - МЕ Јануари/2018 Декември/2020 

-Сопствени 
капацитети 
- Надворешни 
соработници 

 605.000 
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17. Организирање на обуки за консултанти - АППРМ 

- ОДП 
- Консултанти 

Јануари/2018 Декември/2020 

-Сопствени 
капацитети 
- Надворешни 
соработници 363.000 

18. Воспоставување на национален 
акредитационен систем за консултанти 

- АППРМ - МЕ 
- Консултанти 

Јануари/2018 Декември/2020 

-Сопствени 
капацитети 
- Надворешни 
соработници 363.000 

19. Саем за кариери (поврзување на студенти 
со МСП) 

- АППРМ 
 

- Организации за 
деловна 
поддршка 
- Фондации 
- Клиенти 

Јануари/2018 Декември/2020 

-Сопствени 
капацитети 
- Надворешни 
соработници 

242.000 

20. Организирање / учество на меѓународни 
конференциии и настани 

- АППРМ 
 

- Организации за 
деловна 
поддршка 
- Фондации 
- Клиенти 

Јануари/2018 Декември/2020 

-Сопствени 
капацитети 
- Надворешни 
соработници 

363.000 

21. Обука за малите и срeдните претпријатија 

- АППРМ - МЕ 
- ОДП 
- МОН 
- АВРМ 

Јануари/2018 Декември/2020 

-Сопствени 
капацитети 
- Надворешни 
соработници 242.000 

22. Организирање на локални семинари за 
иновации и МСП 

- АППРМ - ОДП 
- Клиенти 

Јануари/2018 Декември/2020 

-Сопствени 
капацитети 
- Надворешни 
соработници 242.000 

23. Одржувањена WEB страна за 
регионалните центри и обука за користење e-
learning  платформа со превод на англиски 

- АППРМ - ОДП 
- РЦ 
- Клиенти 

Јануари/2018 Декември/2020 

- Надворешни 
соработници 
-Сопствени 
капацитети 363.000 

24. Промоција на европскиот акт за мали 
бизниси 

- АППРМ - ОДП 
- Клиенти 

Јануари/2018 Декември/2020 

-Сопствени 
капацитети 
- Надворешни 
соработници 148.300 

Година на реализација: Активности Средства 

2018 24 20.718.300 

2019 24 20.718.300 

2020 24 20.718.300 

Вкупно за резултат 1: 72 
 

62.154.900 
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Резултат 2: Создавање позитивна средина за претприемачите и претприемништвото 

Активности Одговорни  Консултирани  
Временска рамка Потребни ресурси за 

тековната година 

Почеток 

(месец/година) 

Крај 

(месец/година) 
човечки финансиски 

МКД 

1. Зајакнување на капацитетите на 
новоформираните бизнис центри 

- АППРМ 
- Австриска 
развојна 
соработка 

- Бизнис центри 

Јануари/2018 Декември/2020 

-Сопствени 
капацитети 
- Надворешни 
соработници 363.000 

2. Подигање на свеста за претприемништво и 
иновациите: 

 Организирање на иновациски форум 

 Организирање на летен камп 

 Обуки за препознавање и евиденција 
на трошоци за истражување и развој 

 Организирање на натпревар за 
најиновативен бизнис план за 
студенти/ дипломци 

- АППРМ 
 

- Образовни 
институции  
- Клиенти 

Јануари/2018 Декември/2020 

-Сопствени 
капацитети 
- Надворешни 
соработници 

4.356.000 

3. Зајакнување на претприемачко учење во 
основни училишта 

- АППРМ 
 

- Образовни 
институции  
- Клиенти 

Јануари/2018 Декември/2020 

-Сопствени 
капацитети 
- Надворешни 
соработници 1.452.000 

4. Зајакнување на претприемачко учење во 
средни училишта 

- АППРМ 
 

- Образовни 
институции  
- Клиенти 

Јануари/2018 Декември/2020 

-Сопствени 
капацитети 
- Надворешни 
соработници 1.452.000 

5. Зајакнување на претприемачко учење во 
високото образование 

- АППРМ 
 

- Образовни 
институции  
- Клиенти 

Јануари/2018 Декември/2020 

-Сопствени 
капацитети 
- Надворешни 
соработници 2.178.000 

6. Понатамошно јакнење на женското 
претприемништво 

- АППРМ 
 

- Образовни 
институции  
- Клиенти 

Јануари/2018 Декември/2020 

-Сопствени 
капацитети 
- Надворешни 
соработници 1.452.000 

7. Анализа на потребите за обуки 
- АППРМ 
 

- Образовни 
институции  
- Клиенти 

Јануари/2018 Декември/2020 

-Сопствени 
капацитети 
- Надворешни 
соработници 2.178.000 

8. Иновациски извештај на Унијата 
- АППРМ 
 

- Образовни 
институции  
- Клиенти Јануари/2018 Декември/2020 

-Сопствени 
капацитети 
- Надворешни 
соработници 
 2.178.000 
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9. Научно иновациска соработка 
- АППРМ 
 

- Образовни 
институции  
- Клиенти 

Јануари/2018 Декември/2020 

-Сопствени 
капацитети 
- Надворешни 
соработници 726.000 

10. Здржение на Регионални центри 
- АППРМ 
 

- Образовни 
институции  
- Клиенти 

Јануари/2018 Декември/2020 

-Сопствени 
капацитети 
- Надворешни 
соработници 508.200 

Година на реализација: Активности Средства 

2018 10 16.843.200 

2019 10 16.843.200 

2020 10 16.843.200 

Вкупно за резултат 2: 30 50.529.600 

 

 
 
 
Резултат 3: Зајакнување на Мрежата на институции за поддршка на МСП и Јавно-приватно советување 

 
 

Активности Одговорни  Консултирани  
Временска рамка Потребни ресурси за 

тековната година 

Почеток 

(месец/година) 

Крај 

(месец/година) 
човечки финансиски 

МКД 

1. Инфо пулт - проектот во соработка со 
регионалните центри за деловна поддршка  

 
 
АППРМ 
ОДП 

 
 
- Организации за 
деловна поддршка  
- Потенцијални 
претприемачи,  
- МСП 

Јануари/2018 Декември/2020 

 
 
- Сопствени 
капацитети 
- ОДП 

2.904.000 

 
2. Одржување на Веб порталот за МСП 
 

- АППРМ - Асоцијации 
- Бизнис Центри 
- УКИМ 

Јануари/2018 Декември/2020 
- услуги на 
надворешни 
консултанти 60.500 

3. Институционално градење на капцитети 

- АППРМ МЕ 
Асоцијации 

Јануари/2018 Декември/2020 

- Сопствени 
капацитети 
- ОДП 
 услуги на 
надворешни 
консултанти 726.000 
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Година на реализација: Активности Средства 

2018 3 3.690.500  

2019 3 3.690.500 

2020 3 3.690.500 

Вкупно за резултат 3: 9 11.071.500  

 

 
 

Активности и потребни средства за програмата  

 

Година на реализација: Активности Средства 

2018 37 41.252.000 

2019 37 41.252.000 

2020 37 41.252.000 

Вкупно за Програмата: 111 123.756.000 

 
 

1.3. Влијанија врз човечките ресурси 

 

Резиме на потреба од нови вработувања  

Резиме на потреба од прераспределба на 
вработените 

 

Резиме на потреба од обуки  

 

1.4. Принципи на правична застапеност 

 

Очекувани влијанија во 2018  

Очекувани влијанија во 2019  

Очекувани влијанија во 2020  

 

 


