
Јакнење на капацитетите и механизмите за 
поддршка на реформскиот процес на Поглавје 20
www.poglavje20eu.org

Проектот е финансиран од Европската унија

ФОНДАЦИЈА ЗА ПРЕТПРИЕМАЧКИ СЕРВИС ЗА МЛАДИ – ПСМ, 
ПЛАТФОРМА ЗА ПРЕТПРИЈАТИЈА И 

ИНДУСТРИСКА ПОЛИТИКА ПОГЛАВЈЕ 20
Февруари 2019 година

КРАТКА АНАЛИЗА 9

ПОДОБРУВАЊЕ НА 
ПРИНЦИПИТЕ, ПОЛИТИКИТЕ 

И ИНСТРУМЕНТИТЕ НА 
ПРЕГОВАРАЧКОТО ПОГЛАВЈЕ 20: 

ПРЕТПРИЈАТИЈА И 
ИНДУСТРИСКА ПОЛИТИКА

ПРОЕКТ:
„ЈАКНЕЊЕ НА КАПАЦИТЕТИТЕ 

И МЕХАНИЗМИТЕ ЗА 
ПОДДРШКА НА РЕФОРМСКИОТ 

ПРОЦЕС НА ПОГЛАВЈЕ 20“

РЕФОРМСКИОТ ПРОЦЕС ВО 
ПОГЛАВЈЕ 20: ПРЕТПРИЈАТИЈА 
И ИНДУСТРИСКА ПОЛИТИКА 

ИМА ЦЕЛ ДА ПРОМОВИРА 
СТРАТЕГИИ, РЕГУЛАТИВА И 
ИНСТРУМЕНТИ ШТО БИ ГИ 

ПОДОБРИЛЕ КОНКУРЕНТНОСТА 
И ДЕЛОВНОТО ОПКРУЖУВАЊЕ, 

ДОМАШНИТЕ И СТРАНСКИТЕ 
ИНВЕСТИЦИИ, КАКО И 

СЕВКУПНИОТ ДЕЛОВЕН 
АМБИЕНТ ВО КОЈ РАБОТАТ 

МАЛИТЕ И СРЕДНИТЕ 
ПРЕТПРИЈАТИЈА (МСП), А 
БИ СЕ ПОТТИКНУВАЛЕ И 

ПРЕТПРИЕМНИШТВОТО И 
ИНОВАЦИИТЕ. 

АНАЛИЗАТА ГИ ДАВА 
ЗАКЛУЧОЦИТЕ И ПРЕПОРАКИТЕ 

ОД ЕКСПЕРТСКАТА 
РАБОТИЛНИЦА НА 

ПЛАТФОРМАТА ПОГЛАВЈЕ 
20 ЗА УНАПРЕДУВАЊЕ НА 
РЕФОРМСКИОТ ПРОЦЕС.



Проектот е финансиран од Европската унија.
Оваа публикација е изготвена со помош на Европската унија. 
Содржината на публикацијата е единствена одговорност на 
имплементаторите на проектот и на никаков начин не ги изразува 
гледиштата на Европската унија.

Автор: ПСМ Фондација, Платформа за претпријатија и 
 индустриска политика Поглавје 20

Публикацијата електронски е достапна во ресурсниот центар 
Платформата поглавје 20: Претпријатија и индустриска политика: 
www.poglavje20eu.org 

Лектура: Дејан Василевски

Превод на англиски јазик: АД ВЕРБУМ, Скопје

Графичко обликување и печатење: СТЕДА ГРАФИКА

Тираж: 100

Публикацијата е изработена во рамките на проектот „Јакнење на 
капацитетите и механизмите за поддршка на реформскиот 
процес на Поглавје 20 (YESNetwork+)“ финансиран од Европската 
унија во рамките на програмата ИПА за поддршка на граѓанското 
општество и медиумите 2015, а имплементиран од Фондацијата 
за претприемачки сервис за млади (координатор), Фондацијата за 
менаџмент и индустриско истражување и Здружението за рурален 
развој „Јавор“.



ПОДОБРУВАЊЕ НА ПРИНЦИПИТЕ, ПОЛИТИКИТЕ И ИНСТРУМЕНТИТЕ НА ПРЕГОВАРАЧКОТО ПОГЛАВЈЕ 20: ПРЕТПРИЈАТИЈА И ИНДУСТРИСКА ПОЛИТИКА 3

ВОВЕД

ПЛАТФОРМАТА ПОГЛАВЈЕ 
20 АКТИВНО РАБОТИ НА 
ЈАКНЕЊЕ НА КАПАЦИТЕТИТЕ 
ЗА КРЕИРАЊЕ И СЛЕДЕЊЕ 
ПОЛИТИКИ, ОРГАНИЗИРА 
ОБУКИ, ВЕБИНАРИ, 
ЕКСПЕРТСКИ СРЕДБИ, 
ФОРУМИ, СПРОВЕДУВА 
ИСТРАЖУВАЊА И ДРУГИ 
РЕЛЕВАНТНИ АКТИВНОСТИ.

Процесот на пристапување кон Европската унија (ЕУ) вклучува усвојување на 
воспоставеното право на ЕУ и подготовки за соодветна имплементација и спроведување 
на судските, административните, економските и другите реформи што се неопходни за 
земјата да ги исполни условите за приклучување кон Унијата. Наведените препораки 
и задолженија што земјите-кандидати за влез во ЕУ мораат да ги имплементираат се 
поделени во 33 поглавја и секое од нив претставува појдовна основа за пристапните 
преговори, односно кореспондира со одредена област. Земјите-кандидати се обврзани 
да ги приспособат своите административни и институционални инфраструктури и да 
го усогласат своето национално законодавство со законодавството на ЕУ во сите овие 
области.

Едно од преговарачките поглавја е и Поглавјето 20: Претпријатија и индустриска 
политика, што има цел да придонесе кон развојот на конкурентноста и секторот 
на малите и средните претпријатија (МСП), и тоа преку следните три области: (1) 
принципи на претпријатија и индустриска политика; (2) инструменти на претпријатија 
и индустриска политика; и 3) секторски политики. Од година во година нашата земја 
бележи напредок во подобрувањето на целокупниот деловен амбиент за МСП преку 
поедноставување на одредени административни постапки, финансиска поддршка, 
законодавно усогласување и слично, а сепак во периодот што следува треба да се 
обезбедат дополнителни напори и средства, како и да се подигнат капацитетите на 
различните чинители во процесот на едно повисоко ниво доколку како цел се има 
целокупното деловно опкружување што владее во развиените земји на ЕУ. Во таа 
насока се реализира и проектот „Јакнење на капацитетите и механизмите за 
поддршка на реформскиот процес на Поглавје 20 (YESNetwork+)“, а кој цели да 
постигне координација помеѓу граѓанските организации во реформскиот процес 
на Поглавје 20, зајакнување на капацитетите за креирање политики, вмрежување и 
мониторирање на политиките за Поглавје 20, подобрување на трансферот на знаење 
помеѓу граѓанските организации и другите релевантни чинители, како и да се подигне 
свеста за значењето на Поглавјето 20 за целокупниот напредок на земјата кон ЕУ.

Во рамките на проектот креирана е платформата 
Поглавје 20 составена од 49 членки, активни актери во 
граѓанскиот сектор, креатори на политики и релевантни 
институции што дејствуваат во областите на ова 
преговарачко поглавје. Платформата ќе придонесе кон 
активно вклучување во реформскиот процес на Поглавје 
20 преку многубројни активности, креирање на ресурсен 
центар со релевантни материјали за следењето на 
реформските приоритети на поглавјето, јавно достапни 
ресурси, преку кои ќе се поддржи трансферот на знаење 
и координација на граѓанските организации и другите 
чинители на национално ниво.
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Во овој документ се претставени заклучоците и препораките на една од експертските 
работилници на платформата Поглавје 20, а во однос на моменталните состојби, 
предизвиците и можностите за унапредување на политиките и инструментите на 
Поглавјето 20: Претпријатија и индустриска политика.

Првата национална платформа за претпријатија и индустриска политика Поглавје 20 во 
рамките на своите годишни активности за 2018 година организираше три експертски 
работилници со цел дискусија, координирано дејствување и проследување препораки 
до релевантните чинители во државата за унапредување на различните области од 
преговарачкото поглавје.

Првата експертска работилница, насловена како „Состојбите и предизвиците во 
Поглавје 20: Претпријатија и индустриска политика“, овозможи преглед и дискусија на 
моменталните состојби, предизвиците и препораките за унапредување на политиките 
и инструментите на Поглавје 20. Се дискутираше на издвоени, клучни теми од трите 
области на Поглавјето, принципи, инструменти и секторски политики. На работилницата 
учествуваа 27 експерти од граѓанскиот сектор и од релевантните институции за ова 
преговарачко поглавје – Министерството за економија, Министерството за образование 
и наука, Министерството за труд и социјална политика и Агенцијата за поддршка на 
претприемништвото (АПП).

ПРИСТАП И ЗАКЛУЧОЦИ

Заклучоци за подобрување на деловната 
клима преку соодветна бизнис-регулатива
• Потребно да се унапреди процесот на донесување 

закони, доставените препораки и мислења од 
компаниите и организациите, како што се коморите, 
не се земаат секогаш предвид при донесувањето на 
законите. 

• Комуникацијата помеѓу компаниите и коморите и 
коморите и државата останува предизвик, компаниите 
не се запознаени со работата на коморите и потребно 
е да се унапредат каналите за комуникација.

Заклучоци за политиките и 
стратешките документи
• На национално ниво не постои континуирано 

функционален механизам за комуникација, 
координација и усогласување помеѓу институциите 
и телата кои работат на креирање на политиките за 
МСП.

Проектот „Партнерство 
за подобра бизнис-
регулатива“ ја идентификува 
комуникацијата како еден од 
предизвиците, компаниите 
не се доволно запознаени со 
работата на коморите. 

Ставот на бизнис-заедницата 
се изразува преку 
позиционите документи на 
стопанските комори, чиишто 
барања во најголем дел не се 
прифаќаат.

Националната стратегија 
за МСП (2018-2023) и 
Индустриската стратегија 
(2018-2027) се главни 
стратешки документи за 
Поглавјето 20. Изработена 
е и Стратегијата за женско 
претприемништво 2020-
2023, а се работи и на 
Стратегијата за социјално 
претприемништво.
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• Капацитетите за работа на советите и телата за 
развој на претприемништво не се доволно развиени 
или, пак, нивната работа не е постојана и зависна од 
проектно финансирање, како во случајот на советот за 
претприемништво.

• Приоритетите што се донесуваат при креирање на 
стратешките документи се прешироки.

• Потребно е подобро структурирање и координација 
помеѓу институциите со цел повлекување средства од 
ИПА-фондовите за развој на индустријата.

Заклучоци за програмите за поддршка на 
претпријатија и индустриска политика
• Потребна е поголема, директна комуникација со 

компаниите за оценување на нивните потреби и 
ефектите од имплементација на мерките.

• При креирање на мерките многу е мал одѕивот на 
компаниите што одговараат на анкетите (само 5%), 
иако анкетите се прават во соработка со коморите, а и 
преку директен пристап.

• Дополнително, новите мерки треба подобро да се 
промовираат со цел нивна подобра искористеност.

• Потребно е да се зголеми буџетот на Агенцијата за 
поддршка на претприемништвото, што е централна 
владина агенција за МСП со широкораспространета 
мрежа на организации за поддршка и на локално ниво. 

• Министерството за образование и наука не располага 
со буџет за промоција на европските програми за МСП, 
„Хоризонт“ и КОСМЕ.

• Не постои национална финансиска помош и мерки 
или извори на финансии/финансиски продукти што 
компаниите можат да го искористат за да го покријат 
делот на кофинансирање, што е задолжителен при 
аплицирањето со проекти на европските програми 
за истражување и развој и за МСП. Потребно е да се 
работи на развојот на ова проектно финансирање.

• Услугите на мрежата Enterprise Europe Network, што 
е еден од главните инструменти на Поглавје 20, не се 
доволно искористени од страна на компаниите.

• Иноваторите не се вклучени во Стратегијата за 
иновации и следствено институциите, како што е 
Фондот за иновации и технолошки развој, не се во 
можност да ги поддржат.

Индустриската стратегија 
предвидува 
Национален совет за 
претприемништво и 
конкурентност како тело 
за поуспешен дијалог и 
координација.

Главни програми 
се Програмата за 
конкурентност, иновации 
и претприемништво 
(Министерство за економија) 
и Програмата за поддршка 
на претприемништво, 
конкурентност и 
иновативност на МСП (АПП).

Услугите на АПП се 
надградуваат една на друга 
– самовработување, па 
менторство, потоа инфо-пулт 
услуги и ваучерски систем. 
Недостигаат субвенции 
за компаниите, поради 
ограничениот буџет.

Проектот YESNetwork 
поддржа креирање на 
комплетен модел за 
проектно финансирање (нов 
финансиски продукт), а во 
процесот беа консултирани 
владини институции и 
банки.

Стратегија за рурален 
туризам постоеше до 
2017 година и беше добро 
подготвена, но во моментот 
нема најава за нова 
стратегија.

Потребно да се креира 
стратегија за туризам со 
долг временски рок од 10 до 
15 години, а да има планови 
за две-три години, со цел 
да се задоволат тековните 
потреби на оваа 
брзорастечка индустрија 
во глобални рамки, втор 
приоритетен сектор во 
државата, по ИКТ-секторот.
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Заклучоци за секторските политики за туризам и ИКТ
• Не постои Стратегија за рурален туризам што ќе ги опфати претпријатијата што 

работат во овој сектор.
• Потребно е да се поддржи работата на Агенцијата за поддршка и промоција на 

туризмот како клучна институција во областа на туризам во земјата, преку одвојување 
на повеќе средства и креирање на дополнителни услуги.

• Туризмот како брзорастечка индустрија нема долгорочна стратегија, ниту институт 
што би бил индикатор за анализи за таква стратегија.

• Пристапот до програмата за туризам ИПА 2 е отежнат и од високиот процент на 
контрибуција (50%) од компаниите.

• Дигитализацијата на компаниите не е покриена во ниедна програма и потребно е да 
се предвиди во програмата за МСП. Постои стратегија за дигитализација на јавната 
администрација, но не и за компаниите.

Препораки за подобрување на деловната клима преку соодветна бизнис-
регулатива
• Да се подобри процесот на донесување на законите, да се применат и да се 

имплементираат доставените мислења од компаниите и коморите за предлог-
законите при нивното донесување.

• Да се подобри комуникацијата помеѓу компаниите, стопанските комори и државата 
преку активно користење на постојните алатки за комуникација.

• Да се подобри соработката помеѓу институциите и компаниите, разгледување 
и прифаќање на усогласените ставови на бизнис-заедницата во позициските 
документи при донесување на законите.

Препораки за подобрување на политиките и стратешките документи за 
претпријатијата
• Да се подобрат координацијата и комуникацијата на институционално ниво и 

заемно да се усогласат истите, со цел креирање на структурирани политики и мерки 
за компаниите.

• Да се подобрат структурираноста и координацијата со цел да се повлечат повеќе средства 
од ИПА-фондовите и другите донатори кои ќе придонесат кон развој на индустријата.

• Да се зајакнат капацитетите на телата и советите за претприемништво што постојат, 
на пример Националниот совет за претприемништво и конкурентност, со цел 
нивната работа да придонесе до поуспешен дијалог, а истовремено учеството на 
државата во овие совети да не биде пренагласено во однос на другите чинители.

ПРЕПОРАКИ ЗА КРЕАТОРИТЕ НА ЈАВНАТА ПОЛИТИКА



ПОДОБРУВАЊЕ НА ПРИНЦИПИТЕ, ПОЛИТИКИТЕ И ИНСТРУМЕНТИТЕ НА ПРЕГОВАРАЧКОТО ПОГЛАВЈЕ 20: ПРЕТПРИЈАТИЈА И ИНДУСТРИСКА ПОЛИТИКА 7

• Во насока на процесот на мапирање на активностите за смарт-специјализација и 
координирање со индустриската политика, потребно е донесување на потесен 
избор на приоритети во стратешките документи, со цел насочување на финансиите 
на одредени приоритетни области во кои ќе се специјализира земјата.

• Да се одредат финансиски средства за поддршка на имплементацијата на 
новодонесената стратегија за женско претприемништво (2019-2023).

• На полето на социјалното претприемништво, препорака е да се направи одредено 
тело за сертификација на оние претпријатија што ќе ги исполнат условите да се 
регистрираат како социјални, за да не мораат да се регистрираат во Централниот 
регистар.

Препораки за програмите за поддршка на претпријатија и индустриска 
политика
• Да се подобрат пристапот и комуникацијата со компаниите, да се индивидуализира 

пристапот до нив, со цел добивање на валиден фидбек за нивните реални потреби, 
евалуација на мерките од претходните стратегии и креирање на соодветни мерки за 
следните години.

• Да се промовираат поактивно новите креирани мерки, директно до компаниите, 
со цел искористување на планираните средства и задоволување на потребите на 
компаниите.

• Да се отвори дијалог помеѓу институциите, граѓанскиот сектор и бизнис-заедницата, 
со цел одлучување преку која институција и кои мерки ќе можат да се вклучат 
иноваторите во програмите.

• Да се подобрат статистиката и пристапот до податоците за МСП, со цел креирање на 
добри стратешки документи.

• Да се подобрат вмрежувањето и соработката помеѓу донаторите, центрите за 
трансфер на технологии, кластерите и асоцијациите од регионот и Европа, со цел 
подобрување на трансферот на знаење и одржливоста на институциите на локално 
ниво.

• Да се најдат механизми и да се одвојат финансии од националниот буџет, со цел при 
аплицирање на компаниите на европските програми да можат да го покријат делот 
за кофинансирање средства и со тоа да бидат поконкурентни и да се искористат 
повеќе европски фондови.

• Да се подобри и да се поддржи промоцијата на европските програми преку 
Министерството за образование и наука и другите институции.

• Да се подобри искористувањето на услугите на мрежата Enterprise Europe Network од 
страна на компаниите, со цел наоѓање на соодветни бизнис-партнери од странство, 
креирање предлог-проекти, евалуација на иновативната компонента на компанијата итн.

• Да се вклучат план и средства за дигитализацијата во програмите за МСП, со цел 
финансиска помош за нивна дигитализација.
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Препораки за секторските политики за туризам и ИКТ
• Да се креира нова стратегија за рурален туризам.
• Да се креира долгорочна стратегија за туризам од 10 до 15 години.
• Да се помогне со финансирање на делот што компаниите мораат да го кофинансираат 

при аплицирање за средствата од европските фондови.
• Да се поддржи работата на Агенцијата за поддршка и промоција на туризмот како 

клучна институција во областа на туризам во земјата, преку одвојување на повеќе 
средства, но и креирање на нови агенди и планови за промоција на туризмот во 
странските земји.

• Да се креира стратегија за поддршка на развојот на ИКТ-индустријата преку која ќе 
се стимулираат компаниите што даваат дополнителни бенефиции за вработените, 
ќе се стимулира отворањето на нови работни места, извозот, компаниите што 
инвестираат во сертификација на вработените и сертификација на компаниите, 
даночни стимулации со исклучување плаќање на персонален данок за компаниите 
од ИКТ-секторот.

• Да се дефинираат мерки и буџет за поддршка на ИКТ-компании за извозни активности 
преку Агенцијата за странски инвестиции и промоција на извозот, со учество на 
настани, промотивни кампањи за промоција на домашните ИКТ-компании надвор, 
истражувања за потенцијални странски пазари.

• Да се вклучи ИКТ-секторот во мерките и програмите на Владата и Министерството за 
економија наменети за поддршка на компаниите, во кои ИКТ-секторот моментално 
е исклучен (на пример, Законот за државна помош).

• Да се подобри достапноста до податоци од ИКТ-секторот што се релевантни за 
креирање на соодветни стратегии и активности, на пример, преку извоз на ИТ-
услуги, инвестирање на државата за ИКТ-секторот итн.

• Да се направат соодветни измени во Законот за донации, со цел компаниите што 
донираат во едукација да бидат ослободени од плаќање на одредени даноци, на 
начин како што се ослободени компаниите што донираат во спортот.

• Да се дефинираат мерки и активности за стимулирање на враќање на 
висококвалификуваните работници од областа на ИКТ кои се иселиле од државата.
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ПОДОБРУВАЊЕ 
НА ПРИНЦИПИТЕ, 
ПОЛИТИКИТЕ И 
ИНСТРУМЕНТИТЕ НА 
ПРЕГОВАРАЧКОТО 
ПОГЛАВЈЕ 20: 
ПРЕТПРИЈАТИЈА И 
ИНДУСТРИСКА 
ПОЛИТИКА


