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ПРОЕКТ:
„КРЕИРАЊЕ НА ПОВОЛЕН ДЕЛОВЕН 

АМБИЕНТ И ОБЕЗБЕДУВАЊЕ 
НА ПОДОБРА СИСТЕМСКА 

ПОДДРШКА НА ПРЕТПРИЈАТИЈА ВО 
СОПСТВЕНОСТ НА ЖЕНИ“

ЖЕНИТЕ СÈ УШТЕ СЕ 
СООЧУВААТ СО МНОГУБРОЈНИ 
ПРЕДИЗВИЦИ И ПРЕЧКИ ШТО 

ИМ ГО ОТЕЖНУВААТ ПАТОТ ЗА 
ВОДЕЊЕ НА СВОЈ БИЗНИС. 

ВРЗ ОСНОВА НА ПОДАТОЦИТЕ 
И НАПРАВЕНИТЕ АНАЛИЗИ 
СЕ ПОКАЖА ДЕКА ЖЕНИТЕ-

ПРЕТПРИЕМАЧКИ 
СÈ УШТЕ ЈА НЕМААТ 

ПОТРЕБНАТА ПОДДРШКА 
ОД ИНСТИТУЦИИТЕ И СИТЕ 

ДРУГИ ЗАСЕГНАТИ ЧИНИТЕЛИ 
ЗА ПОЧНУВАЊЕ НА СОПСТВЕН
БИЗНИС ИЛИ, ПАК, ВО ТЕКОТ 

НА ВОДЕЊЕ НА БИЗНИСОТ.
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ВОВЕД

ПРИСТАП И ЗАКЛУЧОЦИ

ПРИВАТНИОТ СЕКТОР, 
ОСОБЕНО ЖЕНИТЕ-
ПРЕТПРИЕМАЧКИ, ВО МНОГУ 
МАЛА МЕРА СЕ ЗАПОЗНАЕНИ 
ДЕКА И ТИЕ МОЖАТ ДА 
БИДАТ ДЕЛ ОД, И КРЕАТОРИ 
НА, ПОСТОЈНИ ПОЛИТИКИ 
И МЕРКИ, КАКО И КРЕАТОРИ 
НА НОВИ АДЕКВАТНИ 
БАРАЊА ЗА ПОЛИТИКИ СО 
КОИ ЌЕ СЕ ЗАЈАКНЕ НИВНАТА 
ПОЗИЦИЈА.

Пред почетокот на 
активностите, во 
координација со вклучените 
локални самоуправи, беа 
изготвени меморандуми 
за соработка помеѓу 
општините и Здружението 
на бизнис-жени.

Постојат повеќе стратешки документи што го поддржуваат и го поттикнуваат 
претприемништвото од различни аспекти, како што се стратегиите за мали и средни 
претпријатија, за претприемничко учење, иновациска и индустриска политика итн. Во 
2018 година креирана е и Стратегијата за развој на женското претприемништво 2018-
2022 во чиешто креирање активно беше вклучено и Здружението на бизнис-жени.

Поддршката на женското претприемништво на локално 
ниво е или само формална или воопшто ја нема. Од 
таа причина проектот таргетира пет општини што 
покриваат повеќе плански региони и даваат можност 
за покомплексен увид при анализата на локалната 
поддршка на жените во бизнисот. Искуствата од овие 
пилот-општини даваат насоки за тоа како да се поддржи 
имплементацијата на Стратегијата за развој на женско 
претприемништво и во другите општини на земјата.

Вклучени учесници во 
обуки/работни групи

Општина/Пол Ж М

Ѓорче Петров 45 4

Велес 52 7

Куманово 31 6

Кичево 46 2

Битола 51 5

Вкупно: 225 24

Целта на спроведениот проект е да се придонесе кон 
подобрувањето на деловниот амбиент и на системската 
поддршка за развој на женското претприемништво и да се 
согледа усвојувањето на Стратегијата за развој на женско 
претприемништво 2018-2022, односно поконкретно: 
1) поголема вклученост на граѓанскиот сектор во 
процесот на развој и имплементација на политики, и 
2) вмрежување на жените-претприемачки.
Проектот е реализиран со поддршка од ре-грантинг 
програмата на проектот „Јакнење на капацитетите и 
механизмите за поддршка на реформскиот процес на 
Поглавје 20“.

Во рамките на проектот што се спроведуваше во 
пет пилот-општини: Ѓорче Петров од Скопје, Битола, 
Куманово, Велес и Кичево, се спроведоа низа активности 
во соработка со општините.
• Проектот почна со обуки за родова сензитивност во 

буџетирање, политики и претприемништво, што се 
одржа во сите пет града.
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• Потоа следуваа пет основачки состаноци со 
меѓуресорни работни групи, каде што се дискутираше 
за поддршката и за меѓуинституционалната соработка 
за поддршка на женското претприемништво.

• Како дел од активностите на проектот се одржаа и 
работни средби и со локалните жени-претприемачки 
со цел прибирање информации за локалните состојби 
и дискутирање на пречките со кои се соочуваат тие.

Главни предизвици
• Главните проблеми со кои се соочуваат жените се 

однесуваат на постоењето на стереотипите дека 
жената може да биде претприемач и да преземе 
деловен потфат.

1. Голем проблем во сите пет пилот-општини од проектот 
е постоењето на сива економија и огромниот број 
лица кои работат „на црно“.

2. Поголем дел од жените сè уште се соочуваат со 
предрасуди и родови стереотипи дека бизнисот е 
машка работа и заради овие причини жената не ја 
добива потребната поддршка, како од семејството, така 
и од околината. Сите овие околности придонесуваат 
и жените да не можат да воспостават баланс помеѓу 
семејството и професионалниот живот.

3. Жените-претприемачи немаат доволно информации 
од институциите и организациите, за поддршката што 
ја нудат за женско претприемништво.

4. Според дискусиите водени на состаноците, жените-
претприемачки поседуваат многу малку или воопшто 
не поседуваат имот на свое име и тоа им претставува 
пречка за пристап до финансии – кредити и заеми за 
развој на својот бизнис.

На обуките присуствуваа
претставници од општините, 
центрите за вработување, 
локални граѓански 
организации и други 
релевантни чинители.

ИАКО ВО СИТЕ ДЕНЕШНИ 
СВЕТСКИ ДОКУМЕНТИ СЕ 
ЗБОРУВА ЗА ЕДНАКВИ 
МОЖНОСТИ ЗА МАЖИТЕ 
И ЖЕНИТЕ, СÈ УШТЕ 
ПОСТОИ РОДОВА 
НЕИЗБАЛАНСИРАНОСТ 
КОН ЖЕНИТЕ, ОСОБЕНО ВО 
ОБЛАСТА НА МОЖНОСТИТЕ ЗА 
ПОЧНУВАЊЕ НА СВОЈ БИЗНИС.

Постои многу голема 
нелојална конкуренција, 
а сè уште не се преземени 
конкретни активности за 
решавање на овој проблем.

Покрај сите стереотипи 
и предрасуди, притоа 
ограничени во пристапот 
до информации и 
финансии, жените лесно се 
откажуваат од идејата за 
претприемништво.

Генерално постои и 
воспоставена соработка 
помеѓу општината, центрите 
за вработување и центрите 
за социјална работа.

• Во однос на општините се забележува нивен напредок во однос на преземање на 
првични чекори за поддршка на женското претприемништво и реализирањето 
активности во однос на родовото буџетирање во рамките на Комисиите за 
еднакви можности, а сепак треба уште многу да се направи за јакнење на женското 
претприемништво.

• Како голем проблем се јавува и постоењето на огромна бројка на сива економија, 
односно жените често се одлучуваат да работат на црно и поради стравот од загубата 
на социјалната помош, доколку ја добиваат.

ЗАКЛУЧОЦИ
ЖЕНИТЕ ВО МНОГУ МАЛА МЕРА СЕ ЗАПОЗНАЕНИ ДЕКА МОЖАТ ДА БИДАТ КРЕАТОРИ НА ПОЛИТИКИ, 

СО ШТО ЌЕ ПРИДОНЕСАТ ЗА ДА ГО ЗАЈАКНАТ СТАТУСОТ ВО СРЕДИНАТА ВО КОЈА ДЕЈСТВУВААТ.
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ПРЕПОРАКИ ЗА КРЕАТОРИТЕ НА ЈАВНАТА ПОЛИТИКА

5. Во однос на центрите за вработување во сите пет општини, може да се каже дека тие 
функционираат на добро ниво и дека им овозможуваат на жените обуки за странски 
јазици, компјутери, претприемништво и подготовка на бизнис-планови.

1

2

Да се изготви ажурирана база на податоци на жени-претприемачки за 
да можат жените да бидат информирани за сите активности поврзани со 
женското претприемништво.

Да постои статистичко следење за претприемничката активност на жените, 
за да се добие вистинската слика за женското претприемништво.

Да се обезбеди квалитетен пристап до информации за почнувањето и 
водењето бизнис со кои жените ќе бидат запознаени за сите аспекти за 
почнувањето на деловен потфат.

Да се воспостави координација и соработка со сите засегнати чинители за да 
се зголеми придонесот за развојот на женското претприемништво, со целосна 
меѓусекторска поврзаност за подобра координација на политиките и мерките.

Да се зголеми бројот на градинки и домови за стари лица или капацитетот на 
постојните, за жените, кои сакаат да почнат свој бизнис, да имаат олеснување 
при пристап до програми за едукација и настани за вмрежување.

Да се олесни пристапот до финансии, со користење на алтернативни 
облици, како и да се развијат нови форми на финансирање и користење на 
грантовите од ЕУ-фондови и сл.

Да се продолжи со промоција за женското претприемништво преку разни 
програми, проекти и кампањи, за да се надминат родовите стереотипи и 
традиционалните ставови.

Да се поттикнуваат жените-претприемачки кон иновации и иновативно 
работење, со што ќе ги зајакнат и ќе ги развијат своите бизниси.

Да се нагласи важноста од вмрежување, преку соработка и поврзување 
во здруженија, хабови и акцелератори, клубови, платформи, кластери и 
организирано дејствување за извоз.
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