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„Регионалната програма со предлог-акциски план за развој и поддршка на
приватниот сектор во Пелагонискиот плански регион (2016 - 2020) “ е изработена во рамките
на проектот на Министерството за локална самоуправа „Проширување на функциите на
Центрите за развој на планските региони во насока на спроведување на активности/услуги за
поддршка на прватниот сектор“.
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Вовед
Пелагонискиот плански регион се наоѓа во југозападниот дел на Република Македонија, се
граничи со Република Грција и Република Албанија и внатрешно со Југозападниот и
Вардарскиот плански регион. Главен административен центар на регионот е градот
Битола. Пелагонискиот плански регион ги опфаќа басените на Пелагониската и
Преспанската котлина и зафаќа површина од 4.717 км2 или 19% од територијата на
Република Македонија, со што претставува најголем плански регион во земјата. Во овој
регион влегуваат 9 општини и се лоцирани 343 населени места од кои 338 се рурални населби.
Пелагонискиот плански регион го сочинуваат општините: Битола, Прилеп, Ресен, Долнени,
Крушево, Демир Хисар, Могила, Кривогаштани и Новаци. Пет од деветте општини се
урбани.
Пелагонискиот плански регион има вкупно 238.136 жители со место на живеење во 9те
општини во регионот. Во овој регион постои висока концентрација на населението во
градските средини (околу 68%). Густината на населеност изнесува 50 жители/ км2 и е
значително повисока од просекот во државата.
Пелагонискиот плански регион има значаен удел во создавањето поволна деловна клима
прдонесувајќи за зголемување на домашните и странските инвестиции и зголемувањето на
конкурентноста на целокупната економија преку поттикнување на претприемништвото и
иновативноста, како и унапредување на туризмот и промоција на природните и
културните вредности.
Според индексот на економски развој, Пелагонискиот плански регион се наоѓа на третото
место во Македонија, веднаш после Скопскиот и Југоисточниот. Во овој регион просечно се
создава 13% од вкупниот бруто домашен производ во Р. Македонија, додека БДП по глава на
жител во просек е за скоро 12% поголем од оној на ниво на националната економија.
Бруто додадената вредност по сектори бележи растечки тренд како на ниво на национална
економија, така и во Пелагонискиот плански регион.
Најповолни услови за развој на регионалната економија нуди секторот земјоделство, којшто
се карактеризира со силна специјализација на производството во три главни групи на
култури: житарици (пченица, јачмен, пченка, шеќерна репа, сончоглед) за кои идеално
одговара Битолскиот дел од Пелагонија, потоа, тутунот застапен во Прилепскиот дел од
Пелагонија, а оној од типот Вирџинија – доминантен на подрачјето на општина Могила,
како и овоштарството (јаболка) најмногу присутни во Ресенскиот дел.
(извор: Програма за развој на Пелагониски плански регион 2015-2019)

Носители на економскиот развој во регионот се микро и малите претпријатија, чие учество
во вкупното производство е 55%, а креираат 60% од вкупниот број работни места.
Пелагонискиот плански регион во 2014 година броел 8.127 активни деловни субјекти. Гледано
според бројот на вработени во деловните субјекти, најголем дел од активните деловни
субјекти (88%) се микро претпријатија кои претставуваат основен двигател на
економијата. Во Пелагонискиот плански регион, во 2014 година, имало вкупно 131 средна
компанија и само 20 големи компании, што значи дека соодносот помеѓу микро и мали
наспрем средни и големи претпријатија е 98% наспрем 2%. Најголем дел од компаниите во
регионот припаѓаат на дејности како: трговија, преработувачка индустрија, агробизнис и
земјоделие, угостителство, транспорт, услужни дејности.
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Приватниот сектор е главниот двигател на економијата во секоја развиена земја.
Република Македонија посветува големо внимание на развојот на компаниите воспоставени
на нејзина територија. Во таа насока се превземаат низа активности за подобрување на
економската положба на компаниите во државата. Потребата од координација и поддршка
на малите и средни претпријатија се наметнува како императив во Пелагонискиот плански
регион. Оттаму и потребата од проширување на функцијата на Центарот за развој на
Пелагонискиот плански регион во насока на спроведување на активности/услуги за поддршка
на приватниот сектор.
Бизнис центарот за поддршка и консултативни услуги за мали и средни претпријатија во
рамките на Центарот за развој на Пелагонискиот плански регион треба да ги надополни
постојните услуги насочени кон бизнис секторот во квалитет – целисходност,
применливост и додадена вредност и квантитет – зголемено мени на услуги и опфат на
корисници.
Формираниот Бизнис центар за поддршка и консултативни услуги за мали и средни
претпријатија во Пелагонискиот плански регион има за цел да помогне и даде поддршка на
малите и средни претпријатија за нивниот побрз и динамичен развој преку идентификување
на нивните реални потреби, нудење мерки за поддршка, правилно и навремено информирање
и зајакнување на капацитетите на новооснованите компании со што ќе се овозможи развој
на компаниите во успешни, одржливи и профитабилни бизниси.
Во рамките на активностите на овој Бизнис центар важна активност е и изготвување на:
Регионална програма со предлог-акциски план за развој и поддршка на приватниот
сектор во Пелагонискиот плански регион (2016 - 2020)
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Проектот „Проширување на функциите на Центрите за развој на планските
региони во насока на спроведување на активности/услуги за поддршка на прватниот
сектор“ се реализира со техничка и финансиска поддршка од страна на Министерство за
локална самоуправа, во партнерство со Центарот за развој на Пелагонискиот плански регион:
 Министерството за локална самоуправа е надлежно за водење на политиката за
поттикнување рамномерен регионален развој. Министерството за локална
самоуправа во соработка со другите министерства што превземаат мерки за
поттикнување на развојот, ја дефинира и спроведува политиката за поттикнување
рамномерен регионален развој согласно целите на економската политика на Владата
на Р. Македонија и со програмските документи за интеграција на Р. Македонија во
Европската унија.
 Центарот за развој на Пелагонискиот плански регион (ЦРППР) е основан од
единиците на локалната самоуправа што влегуваат во состав на Пелагонискиот
плански регион – Битола, Прилеп, Ресен, Долнени, Крушево, Демир Хисар, Могила,
Кривогаштани, Новаци, и има својство на правно лице. Центарот за развој на
Пелагонискиот плански регион ја изготвува предлог-Програмата за развој на
Пелагонискиот плански регион и предлог-Акционен план за имплементација на
Програмата за развој на Пелагонискиот плански регион. Неговите задачи се
дефинирани во Член 26 од Законот за Рамномерен регионален развој на Р.
Македонија („Службен Весник“ бр. 63 од 22.05.2007).
Центарот за развој подготвува предлог-проекти за развој на Пелагонискиот плански
регион и за подрачјата со специфични развојни потреби, ги координира активностите
поврзани со имплементацијата на Програмата за развој на Пелагонискиот плански
регион, ги реализира проектите за развој и врши промоција на развојните можности
на Пелагонискиот планскиот регион. ЦРППР обезбедува информации до
заинтересираните страни за текот на реализацијата на Програмата за развој на
Пелагонискиот планскиот регион и други прашања поврзани со регионалниот развој,
дава стручна и техничка помош за единиците на локалната самоуправа при
подготовката на нивните програми за развој и обезбедува стручни услуги на
здруженија на граѓани и други заинтересирани страни за подготовка на проекти од
областа на регионалниот развој. Центарот за развој ја поттикнува меѓуопштинската
соработка во рамките на Пелагонискиот плански развој, спроведува проекти за
поттикнување на развојот на планскиот регион финансирани од фондовите на
Европската унија и други меѓународни извори и врши стручни и административнотехнички работи за потребите на Советот за развој на Пелагонискиот плански регион.
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РЕЗИМЕ
на
Регионална програма со предлог-акциски план за развој и поддршка на приватниот
сектор во Пелагонискиот плански регион (2016 - 2020)

Формирањето на Бизнис центар за поддршка и консултативни услуги за мали и средни
претпријатија во Пелагонискиот плански регион при Центарот за развој на Пелагонискиот
плански регион технички и финансиски е поддржано од Министерството за локална
самоуправа. Негова задача е да ги надополни постојните услуги насочени кон бизнис
секторот во квалитет – целисходност, применливост и додадена вредност и квантитет –
зголемено мени на услуги и опфат на корисници преку лобирање, информирање и
вмрежување.
Во насока на дефинирање на задачите и делувањето на Регионалниот Бизнис центар се
изработи Регионална програма со предлог-акциски план за развој и поддршка на приватниот
сектор во Пелагонискиот плански регион (2016 - 2020). Изработката на Програмата се
одвиваше во периодот октомври-декември 2015 година, опфати деск и теренско
истражување на приватниот сектор и организациите за негова поддршка, детектирање на
релевантни чинители и дефинирање на мерки кои ќе помогнат во Јакнење на капацитетите на
приватниот сектор од Пелагонискиот плански регион; Поттикнување градење на релации и
доверба меѓу одговорните лица во компаниите со цел нивна колаборација за поуспешен
настап на домашниот и интернационалните пазари; Вмрежување на компаниите; Развој на
Претприемништвото и покренување на претприемничкиот дух во Пелагонискиот плански
регион.
Крајни корисници на Програмата се: Центарот за развој на Пелагонискиот плански регион,
Бизнис центарот за поддршка и консултативни услуги за мали и средни претпријатија во
рамки на ЦРППР, 9те општините од Пелагонискиот плански регион, ЛЕР одделенијата и
Секторите за ЛЕР во општините од ППР, приватниот сектор и организации за поддршка на
бизнис секторот (БСО) регионот, странски и домашни инвеститори, регионални стопански
комори, државни агенции кои нудат поддршка на приватниот сектор, кластери и асоцијации
од Пелагонискиот плански регион.
Во процесот на анализа на тековната состојба во реалниот сектор во регионот се издвоија
потенцијалните синџири на вредности: преработката на автохтони земјоделски производи,
земјоделски производи карактеристични за регионот и туристички синџир на вредности Пелагониски производ за Пелагониски туризам.
Анализата на потребите на приватниот сектор го дефинира и портфолиото услуги кои
Центарот за развој на Пелагонискиот плански регион ќе ги нуди на приватниот сектор и тоа:
Обезбедување на информации за различните можности за финансиска и нефинансиска
поддршка, изработка на анализи од значење за подигање на капацитетите на приватниот
сектор; имплементација на обуки, тренинзи и работилници од различни области согласно
потребите на приватниот сектор; обезбедување на менторска помош и поддршка за
компаниите; организација на настани за вмрежување на компаниите од регионот со
компании од другите региони во Македонија, компании од Балканот и земјите од ЕУ;
поддршка за учество на национални и интернационални саеми и саемски манифестации;
информирање на компаниите за програмите за поддршка на приватниот сектор; изготвување
на предлог проекти за отворени повици, подготовка на потребна документација за
аплицирање на истите и менаџирање и имплементација на одобрени проекти.
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Регионалната програма за развој и поддршка на приватниот сектор во Пелагонискиот
плански регион (2016 - 2020) ги вклучува следниве приоритетни мерки:
 Подобрување на конкурентноста и унапредување на капацитетите на приватниот
сектор од Пелагонискиот плански регион;
 Зголемување на инвестициите и извозот преку унапредување на деловното
опкружување и бизнис климата во Пелагонискиот плански регион;
 Унапредување на земјоделието и занаетчиството во Пелагонискиот плански регион
преку подобрување на конкурентноста и унапредување на капацитетите на
агробизнисите и занаетчиите од Пелагонискиот плански регион;
 Унапредување на туризмот преку зголемување на конкурентноста и капацитетите на
туристичките бизниси од Пелагонискиот плански регион;
 Градење на стратешки партнерства преку поврзување на приватниот сектор од
регионот со приватните сектори од другите региони во Македонија;
 Развој на Претприемништвото во Пелагонискиот плански регион;
 Стимулирање на иновациите во приватниот сектор од Пелагонискиот плански регион.
Следните активности од оваа Програма ќе овозможат развој и поддршка на агробизнис
секторот во Пелагонискиот плански регион:
1. Подобрување на пристапот до информации од областа на агробизнисите;
2. Обуки и работилници за предностите на меѓусебното спојувањето на земјоделските
стопанства;
3. Стимулирање на иновациите во агробизнисот;
4. Активности за заштита на земјоделското производство од климатските промени;
5. Стимулација на агробизнисите за производство во контролирани услови;
6. Анализа на тековната состојба со агробизнис секторот во Пелагонискиот плански
регион;
7. Стимулирање на производство на автохтони популации;
8. Модернизација на земјоделското производство;
9. Активности кои ќе придонесат кон зголемени приноси;
10. Подобрување на конкурентноста на земјоделското производство;
11. Воедување на нови култури и нови сорти во земјоделското производство.
Предвидените мерки и активности ќе се имплементираат со динамика зависна од
расположливите финансиски и човечки ресурси во периодот 2016-2020 година на
територијата на Пелагонискиот пласнски регион.
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ОПИС НА ПРОЕКТОТ
Врз основа на Законот за рамномерен регионален развој („Службен весник на
Република Македонија“ бр.63/2007, 187/2013 и 43/2014), како и врз основа на Програмата на
Владата на Република Македонија за рамномерен регионален развој во 2014 година („Службен
весник на Република Македонија“ бр.8/2014 и 22/2014), со цел зголемување на конкурентноста
на планските региони преку поддршка на малите и средни претпријатија и
претприемништвото, формирани се Бизнис центри за поддршка и консултативни услуги за
мали и средни претпријатија во рамките на постојните центри за развој на планските
региони.
Формирањето на Регионалните бизнис центри во осумте плански региони е засновано на
одлука на Владата на Република Македонија на осмата (тематска) седница, одржана на 29
август 2011 година.
Во рамки на проектот на Министерството за локална самоуправа - „Иновативни решенија
за подобрен пристап до услуги на локално ниво”, проект спроведуван од страна на
Програмата за развој на Обединети нации (УНДП) беше изготвена „Студијата за
можностите за испорака на услуги кон приватниот сектор од страна на Центрите за развој
на планските региони“. Оваа студија ги дава насоките за идните функции и услуги на Бизнис
центрите, кои би се вршеле/испорачувале од страна на вработени лица со знаење, вештини
и искуство за поддршка на приватниот сектор, во рамки на постојните Центри за развој на
планските региони. Оваа студија е фокусирана на дефинирање на новите функции и услуги на
веќе определен облик – т.н. регионални бизнис центри, и тоа на начин кој ќе гарантира висок
степен на комплементарност со постојните услуги за приватниот сектор, ќе ги
минимизира сите ризици од преклопување и ќе допринесе за проширување на спектарот на
услуги за приватниот сектор и неговиот развој на ниво на плански регион.
Регионалните Бизнис центри во рамки на Центрите за развој на планските региони имаат
за цел квалитетно опслужување на бизнис секторот во планските региони. Според
„Студијата за можностите за испорака на услуги кон приватниот сектор од страна на
Центрите за развој на планските региони“ Регионалните бизнис центри во фокусот на
своето работење ги имаат следните функции:
1.Координативна и комуникациска
2. Информативна и едукативна
3. Планирање и мониторинг
4. Анализа и синхронизација
5. Проектен менаџмент
6. Спроведување на национални програми.
Резултатите од истражувањата при подготовката на Студијата посочија дека
потребите на приватниот сектор на локално и регионално ниво не се потполно задоволени
и, притоа, како приоритетни нови услуги се наметнуваат оние услуги со кои ќе се
адресираат воочените тесни грла како што се: недостатокот на соодветна координација
на активностите поддржани со јавни средства, ефективноста на пристапот до
информации и зголемување на степенот на учество на приватниот сектор во носењето
соодветни одлуки на локално и регионално ниво. Поради предностите и можностите кои им
се на располагање, Регионалните бизнис центри во предвидената институционална форма
(во рамки на Центрите за развој) логично се наметнуваат за улогата на координатори на
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активностите на регионално ниво кои се спроведуваат од страна на националните
институции и организации и нивните мрежи на локално и регионално ниво како и на
олеснувачи на
комуникацијата на националните со локалните институции и
организации и приватниот сектор.

Ваков Центар е формиран и во Пелагонискиот плански регион во состав на Центарот за
развој на Пелагонискиот плански регион – Битола, кој треба да ги надополни постојните
услуги насочени кон бизнис секторот во квалитет – целисходност, применливост и
додадена вредност и квантитет – зголемено мени на услуги и опфат на корисници преку
лобирање, информирање и вмрежување.
Формирањето на Бизнис центар за поддршка и консултативни услуги за мали и средни
претпријатија во Пелагонискиот плански регион технички и финансиски е поддржано од
Министерството за локална самоуправа.
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Регионална програма со предлог-акциски
план за развој и поддршка на приватниот
сектор во Пелагонискиот плански регион
(2016 - 2020)
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1. МЕТОДОЛОГИЈА
за изработка на

Регионална програма со предлог-акциски план за развој и поддршка на приватниот
сектор во Пелагонискиот плански регион (2016 - 2020)
Регионална програма со предлог-акциски план за развој и поддршка на приватниот сектор
во Пелагонискиот плански регион (2016 - 2020) (во понататамошнот текст Програма) е
документ изработен за потребите на Центарот за развој на Пелагонискиот плански регион со
цел подобрување на состојбата на приватниот сектор во регионот.
Со цел изготвување на квалитетна програма прилагодена на потребите на приватниот сектор
во Пелагонискиот плански регион, економскиот оператор изготви Методологија за изработка
на Регионалната програма која во себе ги опфати следните активности:
1. Информативни активности;
2. Деск истражување;
3. Идентификување на клучните актери / чинители во регионот;
4. Изготвување на Анкетни прашалници;
5. Дефинирање на примерок испитаници;
6. Спроведување на теренско истражување;
7. Анализа на податоците собрани со истражувањето и
8. Изготвување на Регионална програма со предлог-акциски план за развој и
поддршка на приватниот сектор во Пелагонискиот плански регион (2016 - 2020).
Изготвувањето на Регионална програма со предлог-акциски план за развој и поддршка на
приватниот сектор во Пелагонискиот плански регион (2016 - 2020) започна со спроведување
информативни активности кои имаа за цел запознавање на локалните самоуправи во
Пелагонискиот плански регион со подготовката на оваа Програма за развој и поддршка на
приватниот сектор. Овие информативни активности вклучија изготвување на информативен
мејл и негова дистрибуција до сите локални самоуправи, ЛЕР одделенија и Сектори на
општините во Пелагонискиот плански регион со цел информирање на истите за започнување
на процесот на изработка на Програмата и обезбедување нивна активна вклученост во
истиот.
Следен чекор во изготвувањето на Програмата беше спроведување на деск истражување со
дескриптивна метода за преглед на информации и извори на информации како: стратешки
документи, програми, акциони планови изготвени во/за Пелагонискиот плански регион и
општините кои се дел од него, регионални и национални студии и закони. Со тоа беа
идентификувани клучните актери / чинители во регионот, а беа идентификувани и односите
помеѓу чинителите и нивните односи со Центарот за развој на Пелагонискиот плански
регион. Истовремено беа утврдени и врските помеѓу чинителите кои недостигаат и врските
кои треба да се воспостават и зајакнат. Деск истражувањето вклучи и преглед на голем број
национални, интернационални програми и акциони планови, меѓу кои и:
1. Програма за развој на Пелагонискиот плански регион 2015-2019;
2. Стратегија за Локален развој на Општина Битола;
3. Под - стратегија за Рурален развој на Општина Битола 2008 – 2013;
4. Повеќе за малите претпријатија - Што прави ЕУ за малите и средните
претпријатија (издание 2011);
5. Report of the Expert Group Think Small First – Considering SME interests in policy- making
including the application of an ‘SME Test’ - March 2009;
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6.

7.
8.
9.

10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.

Малите бизниси се нашиот приоритет, Европа е добра за МСП, МСП се добри за
Европа, Европска комисија - Генерален директорат за претпријатија и
индустрија;
OECD Skills Strategy Diagnostic Report: Norway 2014;
Training needs analysis for SMEs - Western Balkans and Turkey’s experience;
Assessment of the framework conditions for doing business in the eight planning regions in
Macedonia - German Agency for International Cooperation (GIZ), Regional Economic
Development in Macedonia (GIZ RED);
Студија за можностите за испорака на услуги кон приватниот сектор од страна на
Центрите за развој на планските региони - Васко Карангелески, Виолета Ц. Донели;
Пакет Предлог-мерки за подобрување на конкурентноста на македонската
економија - Национален совет за претприемништво и конкурентност;
Програма за конкурентност, иновации и претприемништво за 2015 година Министерство за економија;
Стратегија за регионален развој на Република Македонија 2009-2019;
Стратегија за развој на Општина Ресен;
Стратешки план за локален развој на општина Крушево за периодот 2009‐2014;
Стратешки план за локален економски развој на Општина Могила;
Стратешки план за Локален Економски развој на Општина Новаци;
Стратегија со Акционен план за развој на туризмот во општина Крушево за
периодот 2007-2013;
Под - стратегија за рурален развој на општина Ресен;
Под - стратегија за рурален развој на општина Новаци 2010- 2014;
Под - стратегија за рурален развој на општина Могила 2009 - 2014;
Локален акционен план за животна средина за општина Новаци;
Стратегија за локален развој на руралните средини на територијата на ЛАГ-от
АГРО ЛИДЕР (Стратегија на ЗРР ЛАГ АГРО ЛИДЕР);
Стратегија за локален развој на руралните средини на територијата на ЛАГ-от
ПЕЛАГОНИЈА (Стратегија на ЛАГ ПЕЛАГОНИЈА);
Стратегија за локален развој на руралните средини на територија на ЛАГ-от
ПРЕСПА
Трилатерална стратегија за туризам и план за акција за Сливот на
Преспанското езеро
Национална стратегија за земјоделството и руралниот развој на Република
Македонија за периодот 2014-2020 година.
Стратегија за локален економски развој на општина Прилеп 2014-2020
Потенцијал, ресурси и перспективи за развој на туризмот во општина Демир Хисар
за периодот 2008-2011 година
Стратегиски план за Локален економски развој на општина Демир Хисар (2009-2013)
Стратегија за климатски промени на општина Кривогаштани 2020
Локален план за управување со отпад на општините Долнени и Кривогаштани
Програма 2014-2018: Локален економски развој на општина Долнени
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Трет чекор во изготвувањето на Регионална програма со предлог-акциски план за развој и
поддршка на приватниот сектор во Пелагонискиот плански регион (2016 - 2020) беше
идентификување на клучните актери / чинители во регионот. За време на овој чекор беше
извршено мапирање на:
 Релевантните засегнати страни на ниво на Пелагониски плански регион;
 Приватни и непрофитни снабдувачи со услуги за приватниот сектор од регионот;
 Потенцијални извори на финансирање, достапни за компаниите од регионот.
Следниот чекор од изготвувањето на Регионалната програма опфати изготвување на
Анкетен прашалник за спроведување на полуструктурирано интервју со цел утврдување на
барањата кои бизнис секторот ги адресира до институциите за поддршка на бизнис секторот
и Прашалник за утврдување на потребите на бизнис секторот како и проблемите со кои се
соочува при секојдневното работење.




Анкетниот прашалник за бизнис секторот содржи прашања со кои се утврдија
конкретните потреби и проблеми со кои се соочуваат бизнисите: причини за
започнување со бизнисот, оценка на успехот на работењето со очекувања за во
иднина, проблеми во работењето и аспекти кои треба да се унапредат, извори на
финансирање, степен на информираност за државни и други програми за поддршка
(финансиски и нефинансиски), клучни потреби од информации и начин на доаѓање до
истите.
Анкетниот прашалник за институциите за поддршка на бизнис секторот (Фондации и
регионални центри за претприемништво, ТИРЗ, локални центри на Агенцијата за
вработување, ЛЕР канцеларии и Сектори за ЛЕР, регионални комори и бизнис
здруженија, локални здруженија за развој, земјоделие, туризам), содржи прашања со
чија помош се утврдија услугите кои овие институции ги нудат на бизнис секторот,
барањата кои ги добиваат од бизнис заедницата, а на кои не можат да одговорат,
како и прашања кои помогнаа кон утврдување на потребите на овие институции и
начините на кои Регионалниот бизнис центар при Центарот за развој на
Пелагонискиот плански регион би можел да се вклучи и да им помогне.

По креирањето на Анкетните прашалници, тимот на Гесталт Солутионс премина кон
дефинирање на примерок испитаници. При формирањето на примерокот испитаници претставници на бизнис сектор беа земени предвид следниве варијабли:
- Дејност на работење и
- Големина на деловен субјект,
т.е. во истражувањето беа соодветно застапени компании од сите големини: микро, мали,
средни и големи компании со различни дејности на работење.
За обезбедување на репрезентативни нумерички податоци беа консултирани податоците
објавени од страна на Државен завод за статистика на Република Македонија и МАКСтат
Базата на Државниот завод за статистика на Р. Македонија.1 Од нивните табели, според
дејност на работење на компаниите, ја добивме следнава дистрибуција:

1
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Извор: МАКСтат База на Државниот завод за статистика на Р. Македонија http://www.stat.gov.mk/OblastOpsto.aspx?id=22

Број на
компании во
истражувањето

Дејност на работење (според НКД)

30

Трговија на големо и трговија на мало
Стручни, научни и технички дејности (Правни, сметководствени и управувачки дејности,

6

Архитектонски дејности и инженерство, Научно истражување и развој и сл.)

8
7
3
5
7
1
2
1
4
2
4
80

Преработувачка индустрија
Транспорт и складирање
Градежништво
Угостителство (Објекти за сместување и сервисни дејности со храна)
Агробизниси и земјоделие
Информации и комуникации
Административни и помошни услужни дејности
Образование
Дејности на здравствена и социјална заштита
Уметност, забава и рекреација
Други услужни дејности

ВКУПНО

Табела бр. 1: Број на компании од Пелагонискиот плански регион вклучени во истражувањето, според дејноста на работење

Следен фактор кој беше земен во предвид при формирање на примерокот беше големината
на деловните субјекти, при што беше добиена следната дистрибуција:
Големина на деловен субјект
Микро компании (0-9 вработени)
Мали компании (10-49 вработени)
Средни компании (50-249 вработени)
Големи компании (над 250 вработени)

ВКУПНО

Број на компании во
истражувањето
72
5
2
1

80

Табела бр. 2: Компании од Пелагонискиот плански регион вклучени во истражувањето, според нивната големина

Истражувањето на институциите за поддршка на приватниот сектор се спроведе на примерок
од 10 случајно избрани институции и организации за поддршка на приватниот секторот,
институции кои се лоцирани и делуваат во Пелагонискиот плански регион. За изборот на
оваа група испитаници (деловни/бизнис здруженија, фондации, ТИРЗ, индустриски зони,
комори, асоцијации, факултети, министерства, кластери) се водевме по принципот еднаква
застапеност на секоја категорија чинители.
Истражувањето и на приватниот сектор и на организациите за поддршка на приватниот
секторот од Пелагонискиот плански регион се спроведе во Ноември 2015 година, преку
директни средби во просториите на испитаниците, телефонски интервјуа и доставување на
прашалниците преку електронска пошта по претходно барање од страна на субјектите.
Анализата на добиените податоци беше следниот чекор дефиниран во Методологијата за
изработка на Регионалната програма. Анализата на податоците собрани со истражувањето
вклучи сумирање на одговорите на испитаниците и помогна во дефинирањето на
приоритетните мерки и активности во рамки на Регионалната програма со предлог-акциски
план за развој и поддршка на приватниот сектор во Пелагонискиот плански регион (2016 2020). Анализата на собраните податоци и информации беше употребена при изработката на
Регионалната програма со предлог-акциски план за развој и поддршка на приватниот
сектор во Пелагонискиот плански регион (2016 - 2020) како последен чекор дефиниран во
Методологијата за изработка на Регионалната програма.
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2. ПЕЛАГОНИСКИ ПЛАНСКИ РЕГИОН
Пелагонискиот плански регион се наоѓа во југозападниот дел на Македонија, се граничи со
Грција и Албанија и внатрешно со Југозападниот и Вардарскиот регион. Главен
административен центар на регионот е градот Битола. Пелагонискиот плански регион ги
опфаќа басените на Пелагониската и Преспанската котлина. Името на областа е според
Пелагониската котлина која завзема најголем дел од територијата на целиот плански регион.

Слика бр. 1: Пелагониски плански регион

Пелагонискиот плански регион граничи со две држави, на југ регионот граничи со Република
Грција, а на југозапад со Република Албанија. Постоењето на гранични премини овозможува
комуникација и проток на добра и луѓе кои се основа за проширување на регионалниот
пристап на меѓудржавно ниво. Размената на добра и луѓе се остваруваат преку патните
гранични премини Стење/Горица кај Ресен со Република Албанија и Меџитлија/Ники кај
Битола со Република Грција. Постои и еден железнички премин кај селото Кременица со
Република Грција, кој во моментот не е во употреба.
Пелагонискиот плански регион го сочинуваат следните единици на локална самоуправа:
Општини кои го сочинуваат Пелагонискиот плански регион
Општина Битола
Општина Прилеп
Општина Ресен
Општина Долнени
Општина Крушево
Општина Демир Хисар
Општина Могила
Општина Кривогаштани
Општина Новаци

www.bitola.gov.mk
www.prilep.gov.mk
www.resen.gov.mk
www.opstinadolneni.gov.mk
www.krusevo.gov.mk
www.demirhisar.gov.mk
www.mogila.gov.mk
www.krivogastani.com
www.novaci.gov.mk
Табела бр. 3: Општини во Пелагонискиот плански регион
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Според Одлуката за класификација на планските региони според степенот на развиеноста за
периодот 2013 – 2017 година, Пелагонискиот регион има степен на развиеност 91,2 со што се
наоѓа на трето место, после Скопскиот плански регион и Југоисточниот плански регион.
Економско-социјалниот индекс на регионот е поголем од националниот просек и изнесува
129,5, додека демографскиот индекс е помал од националниот просек и изнесува 79,6.
Плански регион

развоен индекс

Скопски
Југоисточен
Пелагониски
Југозападен
Полошки
Вардарски
Источен
Североисточен

151,0
97,1
91,2
81,4
82,4
73,5
96,1
62,7

економско социјален индекс
147,7
129,5
109,1
97,7
50,0
70,5
136,4
27,3

демографскиот
индекс
153,5
72,4
79,6
69,0
106,9
75,9
65,5
89,7

Табела бр. 4: Класификација на планските региони според степеност на развиеност за периодот 2013- 2017 година (Извор:
Одлука за класификација на планските региони според степенот на развиеност за периодот 2013-2017, Службен весник бр.
88/2013)

Главни столбови на економијата на Пелагонискиот плански регион се производството и
преработката на земјоделски производи и експлоатацијата на минерални суровини. Регионот
меѓу другото е најголем производител на јаболка, тутун и млеко.
Во поглед на учеството на Пелагонискиот плански регион во бруто домашниот производ на
национално ниво, во периодот 2011-2013 се забележува константно учество. Така, бруто
домашниот производ на Пелагонискиот плански регион во 2013 година изнесува 56.530
милиони денари или 11,3% од националниот бруто домашен производ.
Година

БДП во милиони ден.
Р. Македонија

БДП во милиони ден.
Пелагониски плански
регион

2011
2012
2013

464.187
466.703
501.891

52.446
50.893
56.529

Процент на учество во
вкупниот БДП (%)

11.3
10,9
11,3

Табела бр. 5: Бруто домашен производ во Република Македонија и во Пелагонискиот плански регион во периодот
2009 – 2012 година (Извор: Државен завод за статистика на Република Македонија „Регионите во Република
Македонија“)

Бројот на активни деловни субјекти во Пелагонискиот плански регион во 2014 година
изнесувал 8.127, што претставува 11,5% од вкупниот број на активни деловни субјекти на ниво
на Р. Македонија. Пелагонискиот плански регион е трет во државата според бројот на
активни деловни субјекти на 1000 жители (35,58), после Скопскиот и Вардарскиот плански
регион. Од вкупниот број на активни деловни субјекти во Пелагонискиот плански регион
дури 91,7% отпаѓаат на микро компаниите (компании до 9 вработени).
Микро и малите компании во Пелагонискиот плански регион, како и поголемиот дел од
државата, се движечка сила на економскиот развој на регионот. Во периодот од 2012 до
2014 година се забележува намалување на бројот на активни деловни субјекти како на
национално ниво, така и на ниво на Пелагонискиот регион, каде бројот на активни деловни
субјекти се намалил за 341 субјекти. (извор: Државен завод за статистика на Р. Македонија)
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број на
вработени

Пелагониски
плански
регион

Р.
Македонија

2012
0
1-9
10-19
20-49
50-249
250 +
ВКУПНО

7.158
61.053
2.937
1.795
1.280
201
74.424

Пелагониски
плански
регион

Р.
Македонија

2013
415
7.394
311
179
128
21
8.468

4.415
60.599
2.989
1.787
1.291
209
71.290

Пелагониски
плански
регион

Р.
Македонија

2014
323
7.280
340
169
135
21
8.268

3.972
60.215
3.092
1.869
1.305
206
70.659

271
7.184
318
203
131
20
8.127

Табела бр. 6: Број на активни деловни субјекти според бројот на вработени

Пелагонискиот плански регион има позитивен тренд во однос на активност, вработеност и
невработеност на населението во анализираниот период. Во 2014 година, стапката на
активност на населението изнесува 65,3% што претставува зголемување за 0,9% и истата е
поголема од националниот просек. Стапката на вработеност во 2014 година изнесува 53,1%
што е за 11,9% над националниот просек. Стапката на невработеност е најниска во 2014
година и изнесува 18,7%.
2014
Показатели
Стапка на активност
Стапка на вработеност
Стапка на невработеност

Р. Македонија

Пелагониски плански регион

57,3
41,2
28,0

65,3
53,1
18,7

Табела бр. 7: Индикатори на активност во Република Македонија и во Пелагонискиот плански регион
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3. ЦЕЛ, ЦЕЛНИ ГРУПИ И КРАЈНИ КОРИСНИЦИ НА ПРОГРАМАТА
Приватниот сектор во Пелагонискиот плански регион е главниот двигател на економијата во
регионот. Центарот за развој на Пелагонискиот плански регион посветува огромно внимание
и превзема низа на мерки и активности за развој и поддршка на компаниите од регионот.
Воспоставувањето на Бизнис центарот за поддршка и консултативни услуги за мали и средни
претпријатија во рамките на Центарот за развој на Пелагонискиот плански регион е токму во
насока на обезбедување на подршка на микро, малите и средните компании од регионот во
нивниот побрз и подинамичен развој.
Една од најважните активности на Бизнис центарот е креирањето на оваа Регионална
програма со предлог-акциски план за развој и поддршка на приватниот сектор во
Пелагонискиот плански регион (2016 - 2020). Нејзина главна цел е подобрување на
состојбата на приватниот сектор во Пелагонискиот плански регион преку развивање план за
поддршка на приватниот сектор од страна на Бизнис Центарот на Пелагонискиот плански
регион. Оваа Регионална програма произлегува како резултат на разбирањето на потребите
на засегнатите страни и клучните чинители во конкретниот регион.
Специфичните цели на Регионална програма со предлог-акциски план за развој и
поддршка на приватниот сектор во Пелагонискиот плански регион (2016 - 2020) вклучуваат:
 Јакнење на капацитетите на приватниот сектор од Пелагонискиот плански регион
Регионалната програма ќе овозможи обезбедување информации кои ќе придонесат
кон остварување подобрен пристап до финансиски и нефинансиски услуги, поддршка
и помош во организацискиот развој на компаниите од регионот, имплементација на
активности за зајакнување на капацитетите на приватниот сектор, согласно потребите
на компаниите и трансфер на know-how;
 Поттикнување градење на релации и доверба меѓу одговорните лица во компаниите
со цел нивна колаборација за поуспешен настап на домашниот и интернационалните
пазари;
 Вмрежување на компаниите од Пелагонискиот плански регион преку обезбедување
поддршка при развојот на партнерства со регионални, национални и
интернационални компании, вмрежување на компаниите од регионот во кластери,
здруженија, асоцијации, сојузи, како и организирање на настани за вмрежување на
компаниите од регионот со компаниите од останатите региони во Р. Македонија;
 Развој на Претприемништвото и покренување на претприемничкиот дух во
Пелагонискиот
плански
регион
преку
континуирана
промоција
на
претприемништвото во регионот, организирање на тренинзи и обуки по
претприемништво за потенцијални претприемачи и за сопственици на
идентификувани претприемачки и старт-ап бизниси, како и директна поддршка за
компаниите од регионот за аплицирање до фондови за развој на претприемништвото.
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Целни групи на Регионалната програма со предлог-акциски план за развој и поддршка на
приватниот сектор во Пелагонискиот плански регион (2016 - 2020) се:
Целни групи на Регионалната програма










Микро, мали и средни компании од Пелагонискиот плански регион
Агробизниси
Тековни и потенцијални претприемачи
Организации за поддршка на бизнис секторот (БСО) од Пелагонискиот плански регион
Занаетчии и трговци поединци
Регионални стопански комори
Кластери и асоцијации од Пелагонискиот плански регион
Здруженија на граѓани и невладини организации од Пелагонискиот плански регион

Табела бр. 8: Целни групи на Регионалната програма со предлог-акциски план за развој и поддршка на приватниот сектор во
Пелагонискиот плански регион (2016 - 2020)

Листата крајните корисници на Регионалната програма со предлог-акциски план за развој
и поддршка на приватниот сектор во Пелагонискиот плански регион (2016 - 2020) ги
вклучува
Крајни корисници на Регионалната програма













Центар за развој на Пелагонискиот плански регион
Бизнис центар за поддршка и консултативни услуги за мали и средни претпријатија во
рамки на Центарот за развој на Пелагонискиот плански регион
Општините од Пелагонискиот плански регион (Битола, Прилеп, Ресен, Долнени,
Крушево, Демир Хисар, Могила, Кривогаштани и Новаци)
ЛЕР одделенијата и Секторите за ЛЕР во општините од Пелагонискиот плански регион
Приватниот сектор од ППР
Организации за поддршка на бизнис секторот (БСО) од Пелагонискиот плански регион
Локални Акциони Групи (ЛАГ-ови) во Пелагонискиот плански регион
Странски и домашни инвеститори
Регионални стопански комори
Регионални занаетчиски комори
Државни агенции кои нудат поддршка на приватниот сектор
Кластери и асоцијации од Пелагонискиот плански регион

Табела бр. 9: Крајни корисници на Регионалната програма со предлог-акциски план за развој и поддршка на приватниот сектор
во Пелагонискиот плански регион (2016 - 2020)
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4. ЛИСТА НА РЕЛЕВАНТНИ ЗАСЕГНАТИ СТРАНИ КОИ НУДАТ
ПОДДРШКА НА ПРИВАТНИОТ СЕКТОР ВО ПЕЛАГОНИСКИОТ
ПЛАНСКИ РЕГИОН НА Р. МАКЕДОНИЈА
Спроведеното деск истражување во почетните фази на креирањето на Регионалната
програма со предлог-акциски план за развој и поддршка на приватниот сектор во
Пелагонискиот плански регион (2016 - 2020) овозможи мапирање на релевантните чинители
кои нудат поддршка на приватниот сектор во регионот со цел олеснување на процесот кон
побрз и подинамичен развој. Ова истражување покажа дека во Пелагонискиот плански
регион има респектабилен број на чинители кои нудат поддршка на микро, малите и
средните компании во регионот, а спроведеното теренско истржување укажа дека
компаниите од регионот се свесни за постоењето на вакви релевантни чинители, но и дека им
недостигаат информации во поглед на услугите кои овие засегнати страни ги нудат на
приватниот сектор.
Релевантните чинители од регионот континуирано го следат напорот на централната власт
во развојот на македонските компании и нудат услуги за поддршка на МСП од Пелагонискиот
плански регион со цел нивен развој во профитабилни интернационални компании. Всушност
станува збор за организации и институции од кои микро, малите и средните компании од
Пелагонискиот плански регион можат да побараат поддршка во нивното секојдневно
работење. Дел од овие организации/институции и самите се стационирани или имаат
канцеларии во ППР и претставуваат релеватни фактори за растот и развојот на приватниот
сектор од регионот.
Тимот кој работеше на изготвувањето на оваа Регионална програма ги идентификуваше
следниве засегнати страни / клучни чинители кои нудат поддршка за приватниот сектор од
Пелагонискиот плански регион и оттаму претставуваат релевантни чинители за
имплементацијата на оваа Регионалната програма со предлог-акциски план за развој и
поддршка на приватниот сектор во Пелагонискиот плански регион (2016 - 2020):

Релевантни чинители кои нудат
поддршка на приватниот сектор во
ППР

Бизнис
конфедераци
ја

Стопанска
Комора на
Македони
ја

Министер
ство за
економија

Единиците
на
локалните
самоуправи
во ППР

Центар за
развој на
Пелагониски
плански
регион

Министер
ство за
локална
самоуправ
а

Биро за
регионале
н развој на
РМ

Сојуз на
Стопански
комори

Организации
за поддршка
на бизнис
секторот

Бизнис центар
при ЦРППР

Слика бр. 2: Релевантни засегнати страни во Пелагонискиот плански регион
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4.1. Релевантни чинители кои нудат поддршка на приватниот сектор во Пелагонискиот
плански регион
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Центар за развој на Пелагонискиот плански регион (www.pelagonijaregion.mk) е
основан од единиците на локалната самоуправа што влегуваат во состав на
Пелагонискиот плански регион – Битола, Прилеп, Ресен, Долнени, Крушево, Демир
Хисар, Могила, Кривогаштани, Новаци, и има својство на правно лице.
ЦРППР ја изготвува предлог-Програмата за развој на Пелагонискиот плански
регион и предлог-акционен план за имплементација на Програмата за развој на
Пелагонискиот плански регион. Центарот за развој подготвува предлог-проекти за
развој на Пелагонискиот плански регион и за подрачјата со специфични развојни
потреби, ги координира активностите поврзани со имплементацијата на Програмата
за развој на Пелагонискиот планскиот регион, ги реализира проектите за развој и
врши промоција на развојните можности на Пелагонискиот планскиот регион.
ЦРППР обезбедува информации до заинтересираните страни за текот на
реализацијата на Програмата за развој на Пелагонискиот планскиот регион и други
прашања поврзани со регионалниот развој, дава стручна и техничка помош за
единиците на локалната самоуправа при подготовката на нивните програми за развој
и обезбедува стручни услуги на здруженија на граѓани и други заинтересирани страни
за подготовка на проекти од областа на регионалниот развој.
Исто така, ЦРППР ја поттикнува меѓуопштинската соработка во рамките на
Пелагонискиот плански развој и спроведува проекти за поттикнување на развојот на
планскиот регион, финансирани од фондовите на Европската унија и други
меѓународни извори. ЦРППР врши и стручни и административно-технички работи за
потребите на Советот за развој на Пелагонискиот плански регион.



Бизнис центарот за поддршка и консултативни услуги за мали и средни
претпријатија во рамките на Центарот за развој на Пелагонискиот плански регион
(www.investinpelagoniaregion.mk) има за цел да им помогне и даде поддршка на
микро, малите и средни претпријатија од ППР со цел нивен побрз и подинамичен
развој. Бизнис центарот при ЦРППР ќе ги надополнува и проширува услугите кои
ЦРППР ги нуди на приватниот сектор во регионот преку идентификување на нивните
тековни потреби, нудење мерки за поддршка, правилно и навремено информирање и
зајакнување на капацитетите на новооснованите компании со што ќе се овозможи
развој на компаниите во успешни, одржливи и профитабилни бизниси преку
лобирање, информирање и вмрежување. Бизнис Центарот ќе нуди услуги за
приваниот, јавниот и граѓанскиот сектор во делот на општо информирање,
подготовка на предлог проекти до национални и меѓународни фондови, посредување
при имплементација на проекти, услуги за спроведување на обуки за стратешко
планирање и проектен менаџмент, услуги за изработка на анализи, кампањи, учество
на саеми и промотивни настани.



Единиците на Локалните самоуправи во Пелагонискиот плански регион - регионот е
составен од 9 општини (Битола, Прилеп, Ресен, Долнени, Крушево, Демир Хисар,
Могила, Кривогаштани и Новаци) и секоја од нив е важен чинител во растот и развојот
на компаниите од регионот. Малите и средните компании се двигател на економскиот
развој на секоја општина, оттаму и поддршката која за малите и средни претпријатија
ја обезбедуваат единиците на локалните самоуправи од регионот. Во рамките на
општините од Пелагонискиот плански регион постојат посебни сектори и одделенија
кои се од огромно значење за приватниот сектор од регионот. Овие сектори и
одделенија им ги нудат потребните информации на компаниите за различните

финансиски и нефинансиски видови на помош кои им стојат на располагање на
компаниите од Пелагонискиот плански регион. Одделенијата за Локален економски
развој, Секторите за просторно и урбанистичко планирање и сл. се само дел од
одделенијата и секторите во рамките на Локалните самоуправи во регионот кои им
стојат на располагање на микро, малите и средните компании. Формулирањето
стратегии и програми за економски развој, подготовката и водењето на проекти во
општината, комуникација со локалните чинители од приватниот и јавниот сектор,
поддршка на занаетчиите, бизнисите од областа на угостителството и туризмот,
поддршка на приватниот сектор и граѓанските здруженија во поглед на
меѓународната соработка се само дел од активностите на овие сектори и одделенија.


Министерство за локална самоуправа (www.mls.gov.mk) е надлежно за водење на
политиката за поттикнување рамномерен регионален развој. Тоа во соработка со
другите министерства што превземаат мерки за поттикнување на развојот, ја
дефинира и спроведува политиката за поттикнување рамномерен регионален развој
согласно целите на економската политика на Владата на Р. Македонија и со
програмските документи за интеграција на Р. Македонија во Европската унија.
Министерството за локална самоуправа е координатор на ИПА компонента II - на
активностите за подготовка и имплементација на заедничките повеќегодишни
оперативни програми за прекугранична соработка со соседните земји. Ова
министерство има за цел унапредување на прекуграничната соработка со соседните
држави.



Министерство за економија (www.economy.gov.mk) ги следи состојбата и појавите
на пазарот на стоки и услуги и влијанието на мерките на економската политика, како и
економските, структурните и техничко-технолошките состојби и предлага мерки за
остварување на развојната и тековната економска политика во областа на
производството, трговијата, туризмот, угостителството и занаетчиството. Тоа, исто
така, ги следи тековните материјални биланси и снабдувањето на граѓаните со
основни прехранбени производи и други стоки за широка потрошувачка како и
снабдувањето на претпријатијата со суровини и репроматеријали. Покрај ова,
Министерството за економија ги врши работите што се однесуваат на индустриската
сопственост, заштитата на потрошувачите, малите и средните претпријатија и
задругарството, надворешно-трговското работење, геолошките истражувања и
експлоатација на минералните суровини, енергетиката, примената на општите и
техничките нормативи, прописи и стандарди, метрологијата. Министерството за
економија на национално и регионално ниво нуди низа програми за поддршка и
развој на малите и средните компании. Како позначајни се издвојуваат:




Програма за конкурентност, иновации и претприемништво;
Програма за геолошко-информативен систем (ГИС);
Програма за заштита на потрошувачите.
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Биро за регионален развој на Р. Македонија (www.brr.gov.mk) е орган во состав на
Министерството за локална самоуправа кој ги врши следниве основни работи:












Подготвува аналитичко документациска основа за изготвување на стратешките и
оперативни плански документи за регионален развој;
Изработува предлог-методологијата за изработка на планските документи;
Подготвува годишни извештаи за имплементација на Акциониот план на Стратегијата;
Ја изработува предлог-одлуката за критериумите и индикаторите за идентификување
на подрачјата со специфични развојни потреби;
Ја изработува предлог-листата на подрачјата со специфични развојни потреби;
Ги изработува предлог-критериумите за степенот на развиеност на единиците на
локалната самоуправа и регионите;
Го изработува предлог-актот за класификација на единиците на локалната
самоуправа и планските региони според степенот на развиеност;
Дава стручна помош на ЦРПР при подготовка на програмите за развој на планските
региони и вршење на други активности поврзани со регионалниот развој;
Ги информира засегнатите страни за видовите и обемот на средства и инструменти за
поттикнување на регионалниот развој;
Воспоставува и се грижи за информацискиот систем за регионалниот развој во
соработка со Државниот завод за статистика;
Врши и други работи од областа на регионалниот развој утврдени со закон.

Бирото за регионален развој има за цел остварување на рамномерен и одржлив развој
на целата територија на Република Македонија, заснован врз моделот на
полицентричен развој, како и намалување на диспаритетите во рамките на планските
региони и подигнување на квалитетот на живот на сите граѓани.


Стопанска Комора на Р. Македонија (www.mchamber.org.mk) - коморите, како
репрезент и застапник на интересите на стопанството се карактеристика на сите
општествено-економски и политички системи. Како и многу други институции и
асоцијации, разликите и нијансите на коморското организирање се резултат на
продукционите односи на определено општествено уредување но, секогаш биле и сè
значаен економски фактор и, многу аналитичари се согласни дека според редослед
на вредноста, се вбројуваат веднаш по најрепрезентативните политички институции Парламентот и Владата.
Стопанската комора на Р. Македонија во рамките на своите законски овластувања
придонесува и ги поддржува сите оние кои ќе се определат своите активности да ги
насочат кон нејзините клучни определби:




Домашните и странските инвестиции да бидат двигател на растот;
Да се зголеми извозот на конкурентни производи за одржлив развој;
Приватниот сектор да стане стожер на економскиот раст и да ја апсорбира високата
невработеност.

Во рамките на своите активности Стопанската Комора на Р. Македонија
континуирано имплементира активности во Пелагонискиот плански регион на Р.
Македонија таргетирајќи ги компаниите од регионот.
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Сојуз на Стопански комори (ССК) (www.sojuzkomori.org.mk) е независна деловна
организација формирана според Законот за коморско работење на РМ. Сојузот на
Стопански комори ги промовира и застапува бизнис интересите на илјадници
компании - членови и ги поврзува со над 1.000 национални, регионални и
интернационални институции и организации. Мисијата на Сојузот на Стопански
комори на Р. Македонија е зголемување на конкурентноста на компаниите и
организациите членови на ССК, унапредување на македонското деловно
опкружување и зголемување на продажбата на производите на своите членки на
глобалниот пазар. Во Сојузот на Стопански комори членуваат голем број компании од

Пелагонискиот плански регион кои редовно земаат учество во активностите на ССК со
цел унапредување на нивната економска положба.


Бизнис Конфедерација на Македонија (www.bcm.mk) е независно, невладино,
непрофитно, доброволно деловно здружение на асоцијации, претпријатија и
поединци кои стопанисуваат во земјата, заинтересирани за промовирање на
економскиот и социјален развој на земјата. Таа ги артикулирa и поддржува
интересите на бизнисите преку заедничко застапување и превземање на активности
за нивно поврзување, има улога на катализатор за привлекување на потенцијални
инвеститори од ЕУ. Активностите на Бизнис Конфедерација на Македонија
вклучуваат:











Лобирање и претставување на интересите на членовите на ниво на Влада и Синдикатите,
како и на европско ниво, во однос на европските институции и организации;
Обезбедување на информации и советодавни услуги на членовите на бизнис заедницата
за прашања од заеднички интерес (оданочување, работна сила, обуки, правна регулатива
за индустријата, заштита на животната средина, пропагандата и истражување на пазарот);
Подготовка и промоција на аргументирани предлози пред Владата и Делегацијата на ЕУ
за разни прашања од областа на бизнисот и општествено одговорни практики, со цел да
помогне за економскиот и социјалниот развој на земјата;
Создавање можности за полесно деловно поврзување со компании од ЕУ и од трети земји
(организирање разни социјални манифестации, просперититени можности за европската и
локалнална бизнис заедница);
Асистирање на претпријатијата (членови и други правни лица) за воспоставување на
корисни деловни контакти и обезбедување информации за деловните партнери во земјата
и во Европа.

Организации за поддршка на бизнис секторот (анг. BSO) од Пелагонискиот плански
регион - јавни, профитни и непрофитни организации и институции кои своите
активности ги насочуваат кон обезбедување финансиски, консултативни и менторски
услуги на компаниите од регионот. Ваквите организации играат важна улога во
растот и развојот на приватниот сектор во Пелагонискиот плански регион. Во
регионот постојат голем број на вакви организации, но спроведеното истражување на
приватниот сектор покажа дека компаниите од регионот не се доволно информирани
за услугите кои овие БСО организации ги нудат, па оттаму оваа Регионална програма
нуди и информации за овие организации и услугите кои тие ги нудат на приватниот
сектор.
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5. ПРОФИТНИ И НЕПРОФИТНИ ДАВАТЕЛИ НА УСЛУГИ НА
БИЗНИСОТ ВО ПЕЛАГОНИСКИОТ ПЛАНСКИ РЕГИОН

Давателите на услуги за микро, мали и средни компании во Пелагонискиот плански регион
доаѓаат од трите сектори: јавниот, профитниот и непрофитниот сектор. Услугите кои овие
организации ги нудат на приватниот сектор од регионот се од финансиска (грантови, кредити
и кредитни линии) и нефинансиска природа (обуки, тренинзи, менторски услуги).
Во Пелагонискиот плански регион функционираат значаен број на профитни и непрофитни
провајдери на услуги за приватниот сектор. Спроведените истражувања за време на
креирањето на Регионалната програма со предлог-акциски план за развој и поддршка на
приватниот сектор во Пелагонискиот плански регион (2016 - 2020) овозможија мапирање на
дел од овие организации. Профитните и непрофитни снабдувачи со услуги за приватниот
сектор во регионот, согласно нивото на давањето на услуги, се поделени на 3 основни групи:

1. Даватели на услуги за приватниот сектор во Пелагонискиот плански регион на
локално и регионално ниво
2. Даватели на услуги за приватниот сектор во Пелагонискиот плански регион на
национално ниво
3. Интернационални даватели на услуги за приватниот сектор во Пелагонискиот
плански регион

Листата на даватели на услуги (профитни и непрофитни), за приватниот сектор во ППР,
поделена според нивниот регионален, национален или интернационален карактер е дадена
во следната табела:
Даватели на услуги на
приватниот сектор во
Пелагонискиот
плански регион на
локално и регионално
ниво

Центар за развој на Пелагонискиот плански регион
Бизнис центар за поддршка и консултативни услуги за мали и средни
претпријатија во рамки на ЦРППР
Единици на локални самоуправи во ППР
Организации за поддршка на бизнис секторот од ППР
Министерство за економија

Даватели на услуги на
приватниот сектор во
Пелагонискиот
плански регион на
национално ниво



Сектор за европска интеграција



Сектор за поттикнување на општествена одговорност

Министерство за финансии
 Сектор за централно финансирање и склучување договори (ЦФЦД)
Агенција за поттикнување на развојот на земјоделството (АПРЗ)
Агенција за финансиска поддршка во земјоделството и руралниот
развој (АФПЗРР)
Агенција за поддршка на претприемништво на Р. Македонија
(АППРМ)
Агенција за вработување на Р. Македонија (АВРМ)
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Комерцијални банки
















Алфа банка А.Д. Скопје
Еуростандард банка А.Д. Скопје
Капитал банка А.Д. Скопје
Комерцијална банка А.Д. Скопје
НЛБ Тутунска банка А.Д. Скопје
Охридска банка А.Д. Скопје
ПроКредит банка А.Д. Скопје
Стопанска банка А.Д. Скопје
Стопанска банка А.Д. Битола
ТТК Банка А.Д. Скопје
Уни банка А.Д. Скопје
Халк банка А.Д. Скопје
Централна кооперативна банка А.Д. Скопје
Шпаркасе банка А.Д. Скопје

Македонска банка за поддршка на развојот (МБПР)
Европска банка за обнова и развој (ЕБОР)
Агенција за промоција и поддршка на Туризмот (АППТ)
Стопанска комора на Р. Македонија
Сојуз на Стопански комори
Фонд за иновации и технолошки развој (ФИТР)
Дирекција за технолошки индустриски развојни зони - ТИРЗ
Македонска развојна фондација за претпријатијата
Меѓународни донаторски организации:
Интернационални
даватели на услуги
на приватниот
сектор во
Пелагонискиот
плански регион






Програмата за развој на Обединетите нации во Р. Македонија
(УНДП)
Германска агенција за интернационална соработка - Програма за
регионален економски развој во Р. Македонија (ГИЗ РЕД)
Агенција за меѓународен развој на САД во Р. Македонија - УСАИД
Швајцарска агенција за развој и соработка (SDC) и
Државен секретаријат за економски работи (SECO)

Табела бр. 10: Листата на провајдери на услуги за приватниот сектор во ППР
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5.1. Даватели на услуги за приватниот сектор во Пелагонискиот плански регион на
локално и регионално ниво
Во Пелагонискиот плански регион мапирани се четири провајдери на услуги за приватниот
сектор во Пелагонискиот плански регион на локално и регионално ниво.


Центар за развој на Пелагонискиот плански регион (www.pelagonijaregion.mk)
Центарот за развој на Пелагонискиот плански регион е основан од единиците на
локалната самоуправа што влегуваат во состав на Пелагонискиот плански регион –
Битола, Прилеп, Ресен, Долнени, Крушево, Демир Хисар, Могила, Кривогаштани,
Новаци, и има својство на правно лице. Центарот за развој на Пелагонискиот плански
регион ја изготвува предлог-програмата за развој на Пелагонискиот плански регион и
предлог-акционен план за имплементација на Програмата за развој на Пелагонискиот
плански регион.
Центарот за развој подготвува предлог-проекти за развој на Пелагонискиот плански
регион и за подрачјата со специфични развојни потреби, ги координира активностите
поврзани со имплементацијата на Програмата за развој на Пелагонискиот планскиот
регион, ги реализира проектите за развој и врши промоција на развојните можности
на Пелагонискиот планскиот регион. 2



Бизнис центар за поддршка и консултативни услуги за мали и средни претпријатија
во рамките на Центарот за развој на Пелагонискиот плански регион
(www.investinpelagoniaregion.mk)
Бизнис центарот при ЦРППР има за цел да им помогне и даде поддршка на микро,
малите и средни претпријатија од ППР во нивниот побрз и динамичен развој. 3



Единиците на Локална самоуправа во Пелагонискиот плански регион
Пелагонискиот плански регион го сочинуваат следните единици на локална
самоуправа:
Општини кои го сочинуваат Пелагонискиот плански регион
Општина Битола
Општина Прилеп
Општина Ресен
Општина Долнени
Општина Крушево
Општина Демир Хисар
Општина Могила
Општина Кривогаштани
Општина Новаци

www.bitola.gov.mk
www.prilep.gov.mk
www.resen.gov.mk
www.opstinadolneni.gov.mk
www.krusevo.gov.mk
www.demirhisar.gov.mk
www.mogila.gov.mk
www.krivogastani.com
www.novaci.gov.mk

Табела бр. 11: Општини во Пелагонискиот плански регион

Во рамките на општините од Пелагонискиот плански регион постојат посебни сектори
и одделенија кои се од огромно значење за приватниот сектор од регионот. Овие
сектори и одделенија им ги нудат потребните информации на компаниите за
различните финансиски и нефинансиски видови на помош кои им стојат на
располагање на компаниите од Пелагонискиот плански регион. Одделенијата за
2

Подетални информации за Центарот за развој на Пелагонискиот плански регион може да се најдат на страна бр. 22 од оваа Регионална програма
Подетални информации за Бизнис центар за поддршка и консултативни услуги за мали и средни претпријатија може да се најдат на страна бр. 22
од оваа Регионална програма
3
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Локален економски развој, Секторите за просторно и урбанистичко планирање и сл.
се само дел од одделенијата и секторите во рамките на локалните самоуправи во
регионот кои им стојат на располагање на микро, малите и средните компании.
Формулирањето стратегии и програми за економски развој, подготовката и водењето
на проекти во општината, комуникација со локалните чинители од приватниот и
јавниот сектор, поддршка на занаетчиите, бизнисите од областа на угостителството и
туризмот, поддршка на приватниот сектор и граѓанските здруженија во поглед на
меѓународната соработка се само дел од активностите на овие сектори и одделенија.4


Организации за поддршка на бизнис секторот (анг. BSO) од Пелагонискиот плански
регион
Организациите за поддршка на бизнис секторот се јавни, профитни и непрофитни
организации и институции кои своите активности ги насочуваат кон обезбедување
консултативни и менторски услуги на компаниите од регионот. Ваквите организации
играат важна улога во растот и развојот на приватниот сектор во Пелагонискиот
плански регион. 5

5.2. Даватели на услуги за приватниот сектор во Пелагонискиот плански регион на
национално ниво
Микро, малите и средните компании од Пелагонискиот плански регион имаат можност за
користење на финансиски и нефинансиски услуги и од провајдери на услуги за приватниот
сектор кои функционираат на национално ниво. Спроведените истражувања за изготвување
на Регионалната програма со предлог-акциски план за развој и поддршка на приватниот
сектор во Пелагонискиот плански регион (2016 - 2020) овозможија мапирање на следните
даватели на услуги за приватниот сектор во Пелагонискиот плански регион на национално
ниво:


Министерство за економија (www.economy.gov.mk) на национално и регионално
ниво нуди низа програми за поддршка и развој на малите и средните компании. Како
позначајни се издвојуваат:




Програма за конкурентност, иновации и претприемништво;
Програма за геолошко-информативен систем (ГИС);
Програма за заштита на потрошувачите.

Министерството за економија на Р. Македонија континуирано нуди финансиски и
нефинансиски услуги за приватниот сектор од сите плански региони во Р. Македонија
преку своите програмски активности.
 Секторот за европска интеграција и
 Секторот за поттикнување на општествена одговорност
се сектори кои нудат директна поддршка на приватниот сектор од Пелагонискиот
плански регион.

4

Подетални информации за Единиците на Локалните самоуправи во Пелагонискиот плански регион може да се најдат на страна бр. 22 од оваа
Регионална програма
5
Подетални информации за Организациите за поддршка на бизнис секторот може да се најдат на страна бр. 23 од оваа Регионална програма
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Министерство за финансии (www.finance.gov.mk) има мисија преку успешно
управување со јавните финансии да постигне повисок економски раст и подобрување
на квалитетот на живеење на граѓаните на Република Македонија. Визијата на
Министерството за финансии е со реализација на прогресивни идеи од својот домен
да придонесе за зајакнување на функционалната пазарна економија која се темели на
знаење, иновации и одржлив развој.
Секторот за централно финансирање и склучување договори (ЦФЦД) во рамките на
Министерството за финансии на Република Македонија е надлежен за стабилно
финансиско управување на сите проекти кои се финансираат од страна на ИПА
компонентите, при што, за приватниот сектор од Пелагонискиот плански регион
најважна е ИПА Компонента IV – Развој на човечки ресурси.
ЦФЦД претставува водечко тело во рамките на оперативните структури за ИПА Компонентите
I, III и IV, како и надлежен орган кој врши склучување договори и кој е единствено одговорен за
спроведување на тендерските постапки и плаќања поврзани со проекти финансирани од ЕУ.
ЦФЦД ја надгледува реализацијата на проектите, а ПАО/ХОС ја задржува целосната
одговорност за реализација на истите и обезбедува ефективно надгледување за соодветна
реализација на задачите делегирани од страна на СПО/ИПА координаторите.
Секторот за централно финансирање и склучување договори преку своите проекти и
програмски активности нуди низа финансиски и нефинансиски услуги за малите и средните
компании од сите плански региони во Р. Македонија.



Агенцијата за поттикнување на развојот на земјоделството - АПРЗ
(www.agencija.gov.mk) е основана со Закон за основање на Агенција за поттикнување
на развојот на земјоделството. АПРЗ преку системот на давање советодавни услуги на
земјоделските стопанства (ЗС), има за цел да овозможи трансфер на знаења и
информации, како и нивна имплементација кај ЗС во насока на подобрување на
квалитетот и квантитетот на земјоделското производство со економска оправданост,
конкурентност на македонските пазари во ЕУ и пошироко, одржлив развој на
земјоделството во руралните подрачја, како и поддршка во развојот и реализацијата
на аграрната политика со одржување на база на податоци од ЗС преку теренски
посети на ЗС. Агенцијата нуди низа на нефинансиски услуги за мали и средни
претпријатија од областа на земјоделието и ги врши следните дејности:


Давање непосредна помош на земјоделците за примена на соодветни мерки:
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Во поледелството, лозарството и овоштарството: воведување нови технологии во
одгледувањето, избор на видови и сорти, подигање и одгледување на насадите,
поставување демонстративни опити со нови сорти и технологии и сортни испитувања;
Во сточарството: упатување на примена на мерки за подобрување на производните
својства, обезбедување правилна исхрана за добивање поквалитетни производи
(млеко, месо, волна, јајца и друго);

Соработка со здруженијата на земјоделци и единиците на локалната самоуправа;
Насочување на земјоделските производители за производство на култури и
производи според потребите на пазарот;
Непосредно извршување на дел од мерките за спроведување на Програмата за
финансиска поддршка во земјоделството и руралниот развој;
Давање насоки за развој на земјоделството врз основа на сознанијата на терен;
Пренесување на стручни сознанија до непосредните земјоделски производители, како
и научно-апликативните достигнувања во земјоделското производство;
Давање насоки во изборот на соодветна земјоделска механизација и опрема за
растително и сточарско производство и нејзино правилно и рационално користење;
Вршење инструктажа, демонстрација за современи постапки за чување, преработка на
земјоделски производи (од растително и животинско потекло) и подготовка за
пласман;
Стручно оспособување на земјоделските производители преку одржување на
советувања, семинари, курсеви и слично;



Организирање натпревари за високи приноси, учествување на саеми и изложби,
организирање на сточарски смотри и тракторски натпревари;
 Подготвување на истражувачки предлози во земјоделството;
 Воспоставување и користење на информативни системи во земјоделското
производство;
 Давање помош на земјоделските производители за установување евиденција во врска
со земјоделското производство, негова рентабилност и економичност;
 Изготвување на информативни и рекламни списанија, брошури, памфлети,
прирачници во кои би биле опфатени новитетите од домашни и странски извори на
информации од областа на земјоделството.



Агенција за финансиска поддршка во земјоделството и руралниот развој - АФПЗРР
(www.ipardpa.gov.mk) - со цел поуспешна реализација на мерките на земјоделската
политика и политиката на руралниот развој во Република Македонија, на 11 јуни 2007
година, Собранието на Република Македонија го усвои Законот за основање Агенција
за финансиска поддршка во земјоделството и руралниот развој. Со тоа се овозможува
ефикасно управување со финансиските средства како од Буџетот на Република
Македонија, така и со средствата од претпристапната помош на Европската унија
наменети за руралниот развој.
Агенцијата во рамките на своите активности ги врши следниве работи:






Прием, евиденција и обработка на барања за финансиска поддршка;
Одобрување на исплата на средства;
Организирање на финансиски и сметководствени работи;
Внатрешна ревизија;
Организирање, спроведување и координирање на административните и технички
контроли и контролите на лице-место;
 Прибирање и обработка на податоци;
 Водење бази на податоци и регистри;
 Подготовка на извештаи и анализи.

За вршење на работите Агенцијата ги спроведува следните постапки:







Објавување огласи и критериуми за доделување на финансиска поддршка;
Одобрување финансиски средства во согласност со критериумите;
Склучување договори за финансиска поддршка со корисниците;
Вршење исплати;
Вршење контрола на терен пред и по одобрување на барањето;
Одобрување на прифатливите финансиски расходи на барателите пред исплата на
финансиските средства;
 Следење на реализацијата на проектот;
 Водење постапки против корисници кои ги искористиле финансиските средства
спротивно на договорот.



Агенција за поддршка на претприемништво на Р. Македонија (www.apprm.gov.mk)
е основана со закон во декември 2003 год. и претставува централна државна
институција за поддршка на претприемништвото и развојот на малото стопанство во
Република Македонија.
Мисија на АППРМ е изградба на поволно економско опкружување и законска
регулатива, како и создавање и развој на институционална инфраструктура за
поддршка и развој на претприемништвото и конкурентноста во малото стопанство.
АППРМ се стреми кон спроведување и координација на државната и меѓународната
поддршка за микро, малите и средни бизниси и промоција на претприемништвото
преку нефинансиски и финансиски форми на поддршка.
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 Нефинансиски форми на поддршка на претприемништвото и малото
стопанство:







Деловно поврзување во земјата и странство;
Прибирање, обработка и доставување информации;
Организирање специфични обуки и консултантски услуги;
Организирање трибини, конференции и бизнис форуми;
Спроведување програми за соработка со одделни земји;
Спроведување останати домашни развојни проекти.

 Финансиски форми на поддршка на претприемништвото и малото
стопанство:







Кофинансирање договорени проекти за потребите на Агенцијата кои се
спроведуваат преку институционалната инфраструктура на претприемачки
центри;
Кофинансирање развојни проекти во соработка со домашни и странски
инвеститори и донатори;
Кофинансирање последипломски студии од областа на претприемништвото.

Агенција за вработување на Р. Македонија (www.avrm.gov.mk) е јавна установа која
врши стручни, организациски, административни и други работи кои се однесуваат на
вработувањето и осигурувањето во случај на невработеност и обезбедува поддршка,
помош и услуги за учесниците на пазарот на трудот. Агенцијата за вработување на Р.
Македонија нуди низа програми и проекти со кои директно им се помага не само на
невработените лица, туку и на малите и средните компании од Пелагонискиот
плански регион во изнаоѓање на квалификувана работна сила. Програмите и
проектите на Агенцијата за вработување вклучуваат:




Практична работа (практиканство);
Обука кај познат работодавец;
Проект Кредитирање на правни субјекти (микро и мали претпријатија) за
отворање нови работни места за млади лица до 29 годишна возраст;
 Проект Кредитирање на правни субјекти (микро и мали претпријатија) за
отворање на нови работни места;
 Обука на работно место со субвенционирано вработување;
 Субвенционирање на вработување;
 Субвенционирање на вработување на деца без родители;
 Обука кај познат работодавец со субвенционирано вработување;
 Субвенционирање на вработување на млади лица до 29 години - Прва шанса;
 Финансиска поддршка на правни субјекти (микро и мали претпријатија и
занаетчии) за отворање нови работни места.
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Комерцијалните банки кои имаат свои филијали во Пелагонискиот плански регион
нудат низа на финансиски услуги за приватниот сектор од регионот. Листата на банки
кои имаат свои филијали во ППР ги вклучува:
 Алфа банка А.Д. Скопје (www.alphabank.com.mk)
 Еуростандард банка А.Д. Скопје (www.eurostandard.com.mk)
 Капитал банка А.Д. Скопје (www.capitalbank.com.mk)
 Комерцијална банка А.Д. Скопје (www.kb.com.mk)
 НЛБ Тутунска банка А.Д. Скопје (www.nlbtb.com.mk)
 Охридска банка А.Д. Скопје (www.ohridskabanka.mk)
 ПроКредит банка А.Д. Скопје (www.procreditbank.com.mk)
 Стопанска банка А.Д. Скопје (www.stb.com.mk)
 Стопанска банка А.Д. Битола (www.stbbt.com.mk)
 ТТК Банка А.Д. Скопје (www.ttk.com.mk)







Македонска банка за поддршка на развојот (www.mbdp.com.mk) е единствената
развојна банка во Република Македонија основана со посебен закон - Закон за
основање на Македонска банка за поддршка на развојот. Македонската банка за
поддршка на развојот е развојна и извозна банка чија стратешка цел е да го
поддржува и поттикнува развојот на македонското стопанство преку кредитирање на
мали и средни претпријатија и извозни компании. Банката работи во согласност со
стратешките политики, цели и приоритети на Р. Македонија, под надзор на
Министерството за финансии и во согласност со банкарската регулатива под
супервизија на Народната банка на Р. Македонија. За своите обврски МБПР одговара
со целиот свој имот, а Р. Македонија гарантира за обврските на Банката. МБПР е
акционерско друштво чиј основач и 100%-тен сопственик е Република Македонија.
Мисијата на МБПР како развојна и извозна банка на Република Македонија е
поддршка на создавање нови вредности кои се темелат на знаење, културно
наследство и природно богатство со цел постојан и рамномерен развој на сите
региони на Република Македонија.
Македонска банка за поддршка на развојот на малите и средните компании им нуди
низа финансиски и нефинансиски услуги кои вклучуваат:










Уни банка А.Д. Скопје (www.unibank.com.mk)
Халк банка А.Д. Скопје (www.halkbank.mk)
Централна кооперативна банка А.Д. Скопје (www.ccbank.mk)
Шпаркасе банка А.Д. Скопје (www.sparkasse.mk)

финансирање на развојот на македонското стопанство;
финансирање на инфраструктурата;
поддршка на развојот на малите и средни претпријатија во Р. Македонија;
поттикнување на извозот;
поттикнување на заштита на животната средина;
осигурување на извозот на македонски производи и услуги од комерцијални и
политички ризици;
поддршка на регионалниот развој.

Европска банка за обнова и развој - ЕБОР (www.sep.gov.mk) е основана во 1991
година со цел финансирање структурни проекти во поранешните социјалистички
земји од Централна и Источна Европа, поддржувајќи ги во фазата на транзиција кон
пазарна економија. Банката е во сопственост на 60 земји и 2 меѓувладини институции
(Европската заедница и Европската инвестициона банка), со запишан капитал во
вкупен износ поголем од 20 милијарди евра. Европската банка за обнова и развој
(ЕБОР) не ја користи директно оваа цврста капитална база за финансирање проекти,
туку се задолжува на меѓународните пазари на капитал, постојано придржувајќи се на
здравите банкарски принципи. Банката промовира кофинансирање и странски
директни инвестиции, го мобилизира домашниот капитал и обезбедува техничка
помош, работи со банки, индустрии и бизниси, како и со јавни претпријатија. Таа
работи во 27 земји, од Централна Европа до Централна Азија, во кои што се
почитуваат демократските принципи.
ЕБОР е активна во Р. Македонија уште од 1993 година. Стратегиските приоритети на
ЕБОР во Р. Македонија се во следниве области:


корпоративен сектор;

 финансиски сектор и
 инфраструктура.
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Агенција
за
промоција
и
поддршка
на
туризмот
АППТ
(www.tourismmacedonia.gov.mk) е владина организација чија основна функција е
промоција на туристичките ресурси и капацитети на Република Македонија на
меѓународно ниво. Со основна цел привлекување туристи во Р. Македонија како
уникатна туристичка дестинација, агенцијата има започнато со проекти и кампањи
финансирани од Владата на Р. Македонија. Главни надлежностите на Агенцијата за
промоција и подршка на туризмот поврзани со работењето на мали и средни
претпријатија од областа на туризмот се:













Активно унапредување и промоција на туризмот и професионално презентирање на
сите сегменти и региони од туристичката понуда, како и изготвување на анализа за
потенцијалите на домашниот и странскиот туристички пазар;
Подготвување и реализација на програмата и обезбедување информативен
пропаганден материјал за промоција и поддршка на туристичките вредности;
Формирање и развивање единствен туристичко-информативен систем и негово
поврзување со други информативни системи;
Активно промовирање на вкупниот туристички потенцијал на Република Македонија
во земјата и во странство и соработување со светски познати туроператори за
привлекување на што поголем број туристи;
Поттикнување и координирање на сите туристички организации, комори, асоцијации,
здруженија и МСП од областа на туризмот и угостителството со цел за унапредување
и промоција на туризмот;
Иницирање и насочување меѓуопштинска, регионална и меѓународна соработка за
промоција на туризмот;
Учествува во привлекување инвестиции во туризмот во Р. Македонија.

Стопанска Комора на Р. Македонија (www.mchamber.org.mk) во рамките на своите
законски овластувања придонесува и ги поддржува сите оние кои ќе се определат
своите активности да ги насочат кон нејзините клучни определби:




Домашните и странските инвестиции да бидат двигател на растот;
Да се зголеми извозот на конкурентни производи за одржлив развој;
Приватниот сектор да стане стожер на економскиот раст и да ја апсорбира високата
невработеност.

Во рамките на своите активности Стопанската Комора на Р. Македонија
континуирано имплементира активности во Пелагонискиот плански регион на Р.
Македонија таргетирајќи ги компаниите од регионот.6

6
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Сојуз на Стопански комори (ССК) (www.sojuzkomori.org.mk) е независна деловна
организација во Р. Македонија. Формирана според Законот за коморско работење на
РМ, Сојузот на Стопански комори ги промовира и застапува бизнис интересите на
илјадници компании - членови и ги поврзува со над 1.000 национални, регионални и
интернационални институции и организации. 7



Фонд за иновации и технолошки развој-ФИТР (www.fitr.mk)
Визија на Фондот за иновации и технолошки развој е да биде централна институција
за развој и спроведување на националната политика за иновации и технологии во
националниот иновациски систем, за постигнување на општествени и економски
придобивки за Р. Македонија. ФИТР го гради и зајакнува административниот
капацитет преку висок степен на компјутеризација на работните процеси, развивање
и давање финансиски и нефинансиски услуги кон малите и средните претпријатија, со
систематска и современа едукација на вработените. Мисијата на ФИТР е

Подетални информации за Стопанска Комора на Р. Македонија може да се најдат на страна бр. 24 од оваа Регионална програма
Подетални информации за Сојуз на Стопански комори може да се најдат на страна бр. 24 од оваа Регионална програма

поттикнување и поддршка на иновациска дејност кај микро, мали и средни,
новоосновани претпријатија за забрзан технолошки развој кој се темели на трансфер
на знаења, развојни истражувања и иновации кои придонесуваат за економски раст и
развој, како и подобрување на деловната клима за развој на конкурентска способност
на компаниите. Приоритети и цели на ФИТР се:
 Подобрен пристап до финансиските услуги за иновации и технолошки развој;
 Промовирана и поттикната иновациската дејност.
ФИТР ги поттикнува иновациите преку обезбедување дополнителни извори за
финансирање на иновациите, бидејќи е потребно да се изгради конкурентна
економија основана на знаење, која ќе придонесе за создавање работни места.
ФИТР ги остварува целите преку следните инструменти наменети на малите и
средните претпријатија од сите региони:








Кофинансирани грантови за старт-ап;
Спин оф трговски друштва и иновации;
Кофинансирани грантови и условени заеми за комерцијализација на иновации;
Кофинансирани грантови за трансфер на технологии;
Техничка помош преку деловно-технолошки акцелератори;
Техничка помош за компаниите и
Еквити и мезанин инвестиции.

 Дирекција за технолошки индустриски развојни зони - ТИРЗ (www.fez.gov.mk) дирекцијата за технолошки индустриски развојни зони, во име на Владата на
Република Македонија, управува со Технолошко-индустриските развојни зони во
Република Македонија. Владата на Република Македонија има основано четири
Технолошко-индустриски развојни зони: ТИРЗ Скопје 1, ТИРЗ Скопје 2, ТИРЗ Штип и
ТИРЗ Тетово. Во согласност со концептот и мисијата, Дирекцијата за технолошки
индустриски развојни зони се стреми да прерасне во меѓународен Бизнис центар на
Југоисточна Европа со понуда на инфраструктура од светска класа, поддржана со
најквалитетни услуги и неспоредливи поволности во регионот и пошироко.
100% странска сопственост, 0% даноци и царина, без ограничувања од аспект на
работната сила, ослободување од комунални такси, симболична цена за закуп на
земјиште и директна државна помош во износ до 500.000 евра се само еден сегмент
од понудениот пакет поволности.
Должност на Дирекцијата за ТИРЗ е да воспостави сервисен центар во секоја
Технолошко-индустриска развојна зона, преку кој административните одделенија на
Дирекцијата за ТИРЗ и испоставите на Царинската управа на Република Македонија
нудат административни консултации и услуги и ефикасно царинење за корисниците
кои оперираат во зоните. Дирекцијата за ТИРЗ го превзема развојот на Зоните како
своја мисија при што се раководи според потребите на инвеститорот и во пракса се
стреми кон подигнување на квалитетот на услугите на највисоко ниво со цел да се
осигура успехот на инвеститорот.
 Македонска развојна фондација за претпријатија (www.mrfp.org.mk)
Македонската развојна фондација за претпријатијата делува на територијата на
Република Македонија. Директни клиенти на Македонска развојна фондација за
претпријатијата се акредитираните посредници вклучени во испорака на финансиски
услуги, како и организации на претприемачи со кои развива партнерства за промоција
на претприемништво, а полето на делување опфаќа:




подобрување на пристап до финансиски услуги,
промоција на претприемништвото,
иновациите во компаниите.
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5.3. Интернационални даватели на услуги на услуги за приватниот сектор во
Пелагонискиот плански регион
Приватниот сектор од Пелагонискиот плански регион на располагање има и
интернационални даватели на услуги, кои на микро, малите и средните компании од
регионот им нудат низа на услуги од финансиски и нефинансиски карактер. Спроведените
истражувања за изготвување на оваа Регионална програма ги мапираа следните
Интернационални даватели на услуги на услуги за приватниот сектор во Пелагонискиот
плански регион:
 Програмата за развој на Обединетите Нации во Р. Македонија - УНДП
(www.mk.undp.org) опфаќа проекти за поддршка на услугите на локално ниво
вклучувајќи иновативни облици на испорака на локалните услуги преку
меѓуопштинска соработка, создавање мрежи за инклузивен локален и регионален
развој, поддршка за програмирање и спроведување на децентрализацијата, како и
проекти поврзани со активните мерки за вработување, поддршка на младите и
жените, во сите региони и повеќето општини во Република Македонија.
Активностите на UNDP во Р. Македонија, меѓу другото, ги вклучуваат и следните
програми:
 Промоција на одржливи вработувања: програма преку која повеќе од 5.000
жители на Р. Македонија обезбедија вработување преку создавање сопствени
компании или формализација на нивните постоечки бизниси;
 Зајакнување на ефективноста на поддршката: проект кој обезбедува
поддршка на Секретаријатот за Европски прашања во насока на зајакнување и
промоција на агендата за ефективноста на поддршката во многу полиња, како:
развој на човечки капитал, промоција на бизнис развој, компетитивност и
иновација, земјоделие, екологија, правда и внатрешни работи, локална
самоуправа, децентрализација и реформи во јавната администрација;
 Локален развој: проект кој им помага на локалните самоуправи во
справувањето со комплексните реформи, осигурувајќи ефикасни и
транспарентни услуги на сите жители на локалните самоуправи со цел
обезбедување локален развој. Овој проект им помага на локалните
самоуправи во прифаќањето на интегриран пристап кон развојот, вклучително
економските и социјалните аспекти;
 Добро владеење - испорачување подобри услуги на сите: проект кој има за
цел да ги зајакне институциите и да ги развие вештините на јавните
администратори во креирањето политики и испорачување подобри услуги за
сите;
 Социјална инклузија - зајакнување на најранливите категории во
општеството. Цел на овој проект е поддршка на националните напори кои ја
подобруваат социјалната и економската положба на индивидуи и групи на
работ на социјална ексклузија;
 Енергија и животна средина - осигурување одржлив развој: проект кој има за
цел да им помогне на одлучувачите во инкорпорирањето на акции против
загадување, губење на биодиверзитетот, зависност од енергија и климатски
промени во работењето на нивните институции.
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 Програмата за регионален економски развој во Р. Македонија на Германската
агенција за интернационална соработка - ГИЗ РЕД (www.giz.de/en) е програма за
билатерален развој и кооперација на Р. Германија со Р. Македонија која функционира
уште од 1992 година. Тековните билатерални кооперативни активности со Р.
Македонија се фокусирани на следните приоритетни области:
 Одржлив економски раст и
 Демократизација и граѓанско општество.
ГИЗ РЕД промовира регионален и локален економски развој, како и поддршка на
автономната имплементација на ЕУ политиките во насока на избалансиран
регионален развој во Р. Македонија. ГИЗ РЕД Програмата во Р. Македонија вклучува
Програма за регионален и локален економски развој, преку која на регионалните
структури им се овозможува да планираат, имплементираат и менаџираат комплексни
регионални мерки, како и мерки со среднорочно и долгорочно ЕУ финансирање и тоа
на транспарентен и ефикасен начин.
Клучен национален проект е „Регионален и локален развој“, проект чии партнери се
Кабинетот на потпретседател на Владата на РМ за економски прашања и
Министерството за локална самоуправа. Преку овој проект дефинирани се и
поддржани капацитетите на национално ниво, активностите на регионално ниво и
работењето на Центрите за развој на планските региони. Тематски е поврзан со
проектот за Мрежата на локални заедници во Југоисточна Европа (НАЛАС).
 Агенција за меѓународен развој на САД во Р. Македонија - УСАИД (www.usaid.gov)
ги поддржува напорите на Р. Македонија во зајакнувањето на демократските
практики и институции, зголемувањето на економскиот раст и подобрувањето на
квалитетот на образованието. УСАИД повеќе години го поддржува економскиот
развој и процесот на добро владеење во општините. Клучни проекти релевантни за
услугите кон приватниот сектор се следните:
 Проект ИДЕАС за поддршка на промоција на извозот, преку градење на
капацитетите на Агенцијата за странски инвестиции и промоција на извозот;
 Проект за експанзија на мали бизниси, фокусиран во Пелагонискиот и
Полошкиот, а од неодамна и во Североисточниот плански регион, кој работи
на директна поддршка на експанзијата на малите и средни претпријатија, а
трае до 2016 година;
 Мрежа за младински вештини за вработување (YES Network) насочен кон
јакнење на вештините за вработување, во соработка со АВРМ и средните
училишта.
Активностите на УСАИД во Р. Македонија се фокусирани во неколку сектори, од кои
најголемо значење за малите и средните компании од Пелагонискиот плански регион
има:
 Програмата за економски раст која се фокусира на подобрување на бизнис
опкружувањето и зголемување на компетитивноста на малите и средните
компании во секторите со потенцијал за раст и креирање работни места. Оваа
програма вклучува неколку проектни области и тоа:
 Микро претпријатија и приватен сектор;
 Земјоделски пазари и трговија;
 Развојни кредити и пристапи до финансии и
 Економски политики.
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 Швајцарска агенција за развој и соработка (SDC - Swiss Development Cooperation) и
Државен секретаријат за економски работи (SECO - State Secretariat for Economic
Affairs) (www.eda.admin.ch) воспоставени се со цел имплементација на неколку
програми од областа на економските реформи. Општа цел на овие институции е
понатамошно прилагодување на македонскиот економски систем кон пазарно
базирана економија која креира работни места и развој. Развојот на економските
перспективи и справувањето со константно високата стапка на невработеност,
особено помеѓу младите луѓе, жените и маргинализираните групи се
фундаменталните предизвици во кои SDC и SECO ѝ помагаат на Р. Македонија.
Истовремено, SDC и SECO работат и на предизвиците на малите и средните компании
во поглед на пристапот до финансии и недостигот на квалификувана работна сила.
Подрачјата во кои Р. Македонија добива помош од овие две институции се:
 Добро владеење, полови и трансферзални теми кои вклучуваат интервенции
за намалување на половите разлики, активности за добро владеење и
иницијативи за економско зајакнување на жените. Во рамките на оваа тема се
вклучени и активности кои посветуваат внимание на етничките односи.
 Регионалната соработка е важен елемент на стратегиите на соработка на
Швајцарија во поглед на разрешувањето на специфични проблеми во еден
регион преку кооперација помеѓу земјите. Глобалните и регионалните
иницијативи во рамките на оваа соработка охрабруваат градење на
капацитети, поддршка на бенчмаркингот и придонесуваат кон реформи во
финансискиот менаџмент. Во рамките на оваа програма во Р. Македонија се
стимулираат меѓународни развојни партнерства при промоција на иновативни
идеи и размена на знаења и вештини на регионално ниво.
Р. Македонија учествува и во долготрајни регионални програми од областите
на истражување, наука и соработка при креирање политики, како и во
Програмата за инклузија на Ромите.
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6. ПОТЕНЦИЈАЛИ ЗА РАЗВИВАЊЕ НА ВРЕДНОСНИ СИНЏИРИ ВО
ПРИВАТНИОТ СЕКТОР ОД ПЕЛАГОНИСКИОТ ПЛАНСКИ РЕГИОН

6.1. Преработката на земјоделски производи како неопходен дел на земјоделскиот синџир
на вредности во Пелагонискиот плански регион
Отсуството на обработка на претежно автохтоните или одомаќинети земјоделски производи
прави застој во вредноста на земјоделската економија. Локалните производи се продаваат со
ограничена додадена вредност, а продавачите нудат увезена роба бидејќи локална
преработка или воопшто нема или е многу скромна. Постојат и ограничувања на понудата
бидејќи локалните производители рационализираат и произведуваат толку колку што
сметаат дека ќе продадат и немаат поттик за зголемување на производството без
дополнителни барања од страна на преработувачките капацитети.
Преработката на земјоделски производи промовира создавање на работни места и
инклузивен раст
Неземјоделските индустрии како трговијата, транспортот и преработувачката индустрија
придонесуваат скоро колку и земјоделието кон намалување на сиромаштијата бидејќи
инвестирањето во преработувачката индустрија произведува значаен мултипликациски
ефект во синџирот на вредности.
Инвестициите генерираат потреба од пакување, транспортирање и земјоделски производи
кои за возврат генерираат побарувачка на придружни земјоделски материјали: ѓубрива,
семенски материјал, пестициди, земјоделска опрема. За возврат, ова создава работни места
во синџирот на вредности во земјоделскиот и неземјоделскиот сектор. Истражувањата на
светско ниво покажуваат дека за секое отворено работно место во преработувачката
индустрија, се создаваат дополнителни 2,8 работни места.
Преработувачката индустрија ги намалува и загубите по бербата. Растечката преработувачка
индустрија може значително да ги намали загубите по бербите, со трансформирање на лесно
расипливите/осетливите производи во преработки со подолг век на траење. Земјоделците
пресметуваат дека губат меѓу 20 и 80 проценти од собраните приноси. Агропреработувачите
ќе понудат обезбеден пазар за земјоделците и агробизнисите во Пелагонискиот плански
регион, а со тоа и приход за приносите кои инаку би завршиле како отпад.
Дури и едноставно дополнување и додавање на вредност може драматично да ги зголеми
приходите: активности како чистење и пакување за свежите продукти или замрзнување на
свежи продукти се проценува дека би ја зголемиле вредноста на извозот на свеж зеленчук за
250 проценти.
Преработката на земјоделски производи нуди нови пазарни можности
Повеќето луѓе прво што им паѓа на ум кога ќе се каже преработка на земјоделски производи е
храна, но реалноста е дека има можност за создавање и на други производи како: козметички
производи, кожа, лекови, текстил, горива, индустриски адитиви и друго.
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Денес, земјите во развој конзумираат 58% од преработената храна. До 2050 се очекува оваа
вредност да се качи на 72%, што е резултат на порастот на средната класа и рапидната
урбанизација. Поголемиот дел од конзумираната преработена храна кај овие земји е увезена,
но како ќе се шират и растат локалните пазари, можностите за локалните производители
растат. Можностите за извоз постојат на регионално ниво каде пазарите претставуваат
голема и важна можност и можат да понудат помалку бариери за влез и слични преференци
од страна на купувачите.

6.2. Каде се преработувачите на земјоделски производи во Пелагонискиот плански
регион?
И покрај присуството на компаративна предност во земјоделски производи и пазарни
можности, претворањето на оваа предност во компетитивна агропреработувачка индустрија
е предизвик. На микро ниво, заеднички пречки за раст на агропреработувачката индустрија
вклучува несоодветна инфраструктура како патишта, струја и вода, политики и регулативи
кои го демотивираат инвестирањето и неефикасна и нетранспарентна пријава и примена на
стандарди и лиценци, финансиски регулативи кои ги ограничуваат финансиските институции
да нудат широк спектар на финансиски продукти и отсуство на продукти за осигурување кои
ќе им помогнат на претприемачите да го менаџираат ризикот поврзан со набавка на суровини
и транспорт на лесно расиплива стока.
Многу земји ги адресираат овие предизвици преку охрабрување големи компании (често и
интернационални корпорации) да инвестираат кај нив. Предност од инвестирање на
големите фирми ја вклучува способноста и капацитетот кој го поседуваат и мрежата и
пазарните информации кои ги имаат на располагање. И големите интернационални
компании се соочуваат со предизвици. На пример, тие бараат големи количини на сиров
материјал, но бидејќи 80% од земјоделието во земјите во развој како Македонија (а оттаму и
во Пелагонискиот плански регион) е во рацете на малите земјоделски стопанства и
земјоделци-индувидуалци, компаниите мора да ги координираат своите набавки од бројни
производители - што претставува предизвик и голем трошок.
Интернационалните компании имаат потреба од локални партнери кои го разбираат и
менаџираат локалниот бизнис, што е клучно за остварување на деловна соработка.
Елементот кој недостига е растечки мали и средни компании кои можат да ги надминат
повеќето предизвици и можат да се поврзат со производниот сектор и големите компании од
странски пазари. Она што е видливо на терен е мноштво од микро компании и индивидуални
земјоделски стопанства кои делуваат во неформалниот сектор и мал број на компании кои
претендираат да станат средни или големи. Тука се јавува и главниот недостаток во поглед
на креирањето на земјоделски вредносни синџири во Пелагонискиот плански регион.
Регионот изобилува со агробизниси, земјоделски стопанства и индивидуални земјоделци, но
многу мал дел од нив можат да ги надминат предизвиците на успешното функциионирање на
земјоделски синџир на вредности и да се поврзат со големите компании од
интернационалните пазари. Оттаму од голема важност за агробизнис секторот во
Пелагонискиот плански регион е спојувањето на земјоделските стопанства и нивно
окрупнување во мали и средни компании кои ќе можат успешно да одговорат на
предизвиците на функциниорањето на земјоделски синџири на вредности.
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6.3. Туристички синџир на вредности во Пелагонискиот плански регион

Туристички синџир на вредности
Туристички синџир на вредности е збир на меѓуодноси, производи и услуги (директни и
индиректни) кои туристот ги конзумира и користи за време за подготовката за патување и за
време на престојувањето на дестинацијата. Туристички синџир на вредности ги вклучува
следните компоненти: организација и купување на патување, промет, сместување, храна и
пијалоци, ракотворби, туристички ресурси и атракции во дестинацијата, излети и тури,
услуги за поддршка. Секоја од наведените категории понатаму се разделува на директни и
индиректни компоненти (на пр. кај категоријата „храна и пијалоци“ директни компоненти се
кафе барови, ресторани, келнери, а индиректни компоненти се добавувачите на храна,
секторот складирање и трговија, индустријата за храна и пијалоци).
Со градењето нови туристички понуди и атрактивни содржини надвор од сместувачкиот
комплекс, за успешно и долгорочно одржливо позиционирање на регионалниот туризам на
меѓународниот пазар потребно е значително да се подобри нивото на квалитет и одличноста
на услугата. Во таа смисла, посебно треба да се нагласи потребата од прилагодување на
наставните програми во средното и високото образование за потребите на туризмот како и
воведување задолжителни програми за доживотно учење за различни дејности и вработени
во различни дејности во рамки на туризмот.
Од друга страна, со унапредувањена квалитетот на работнта сила, дополнително треба да се
работи на воведување на квалитативни стандарди за сите објекти од туристичката понуда,
при што акцент се става на воведување задолжително лиценцирање на поединечни услужни
понуди, воведување шеми за сертифицирање и знаци на квалитет, објавување на листи на
најдобри понудувачи и сл. Како посебно важно вреди да се напомене дека одржувањето на
висината на квалитетот на интегралната туристичка услуга во дестинацијата нема да биде
можно без подигање на свеста на локалното население, осигурување примерно однесување
со туристите и категоризација на туристичките капацитети..
Пелагониски производ за Пелагониски туризам
Во услови на голема увозна зависност и неурамнотежени трговски биланси, Пелагонискиот
туризам мора максимално да се ориентира кон употреба да локални инпути во формирањето
едноставни и парцијални туристички производи на засебни производители, како и
формирање сложени дестинациски производи. На тој начин ќе се овозможи извоз на некои
производи кои, под нормали околности, а независно од врвниот квалитет (најмногу како
резултат на мали количини и недоволниот расположлив буџет за промоција), не би можеле
да се претстават на меѓународните пазари. Од друга страна, преку соработка со туристичкиот
сектор, цел низ на производни дејности ќе дојдат во ситуција секојдневно да се судираат со
барањата на прибирливите туристи, што со дополнителното истакнување на автентичноста,
постепено ќе влијае на раст на квалитетот и креативноста во производниот сектор, а со тоа и
јакнење на нивните конкурентски способности.
Туристичкиот синџир на вредности во Пелагонискиот плански регион може да се разгледа
преку понудата на сместувачки капацитети во регионот и тоа преку:
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1. Мали и семејни хотели / сместувачки капацитети. Потребно е да се осигураат услови за
подигнување на ефикасноста на работењето. Со цел богатење и содржајно диференцирање
на вкупната дестинациска понуда и јакнење на претприемничките активности на домашната
популација, подрачјето на мало и семејно хотелијерство ги вклучува следните развојни
насоки:
 Дерегулација во сферата на работното законодавство и минималните технички
услови;
 Подигање на нивото на практични знаења и вештини нужни за успешно водење
бизнис;
 Воспоставување објективизиран состав на финансиски / фискални поттикнувања
насочени кон нови инвеститори и постоечки сопственици;
 Воспоставување на развојно-инвестициски информациски центри како сервиси на
постоечките и потенцијали сопственици.

2. Сместување во домови (приватно сместување): подигнување на нивото на квалитет на
услугите и искористеноста. Основна развојна насока во областа на сместувањата во
домовите (приватно сместување) е подигање на конкурентските способности и унапредување
на туристичкиот имиџ на регионот преку:
 Воведување на програми за дополнително образование;
 Унапредување на настапите на пазарите и комерцијализација на приватното
сместување;
 Поттикнување на унапредување на квалитетот на понудата.
Утврдено е дека во регионот посебно се интересни следните туристички производи:
1.
Авантуристички туризам (параглајдинг, мото-крос, скијање, планинарење, ловење)
2.
Кружни патувања (touring со посета на автентични куќи и објекти од различни
периоди, музеи)
3.
Деловен туризам
4.
Настани (филмски фестивал, ликовни колонии, фестивали на забавна и народна
музика, современа уметност)
5.
Рурален манастирски туризам.
Во изминатиот период во Пелагонискиот плански регион се работеше на развивање и
промоција на авантуристички – активен туризам (параглајдинг, мото-крос, качување по
камења, возење велосипеди, алпинизам) како потенцијали за развивање на туризмот во
Пелагонискиот регион.
Последна, но можеби и една од најважните алки во туристичкиот синџир на вредности за
Пелагонискиот плански регион се локалните, регионалните, националните и
интернационалните тур оператори. Потребно е спроведување на промотивни кампањи кои ќе
овозможат најпрво привлекување на националните тур оператори и нивно поврзување со
регионалните тур оператори со цел креирање на интегрирани туристички понуди која ќе
содржи дел или можеби и сите погоре наведени туристички производи.
Промотивните кампањи ќе овозможат и привлекување на интернационални тур оператори
кои потоа интегрираните туристички понуди ќе ги понудат на нивните крајни потрошувачи.
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7. ЛИСТА НА ПОТЕНЦИЈАЛНИ ИЗВОРИ НА ФИНАНСИРАЊЕ НА
ПРИВАТНИОТ СЕКТОР ОД ПЕЛАГОНИСКИОТ ПЛАНСКИ РЕГИОН
Во Пелагонискиот плански регион постојат голем број институции и организации кои на
компаниите од регионот континуирано им ставаат на располагање различни видови извори
на финансирање. Се работи за јавни и приватни организации и институции, национални и
интернационални, кои на компаниите од регионот им ставаат на располагање различни
видови на финансиски инструменти кои имаат за цел раст и развој на микро, малите и
средните компании од Пелагонискиот плански регион. Бизнис Центарот за поддршка и
консултативни услуги за мали и средни претпријатија во рамки на Центарот за развој на
Пелагонискиот плански регион има за цел да им помогне и даде поддршка на компаниите од
регионот при добивањето на информации за овие можности за финансирање. Бизнис
Центарот нуди поддршка на компаниите од регионот при аплицирање за искористување на
некоја од можностите за финансирање. Оваа поддршка се сотои од информирање на
компаниите за потенцијалните можности, подготовка на апликациони формулари како и
пишување на предлог проекти за искористување на постојни грантови и можности за
финансирање.
Во табелата подолу се прикажани изворите на финансирање за приватниот сектор од
Пелагонискиот плански регион:
Извори на финансирање за приватниот сектор во Пелагонискиот плански регион
Комерцијални банки


Алфа банка А.Д. Скопје



Еуростандард банка А.Д. Скопје



Капитал банка А.Д. Скопје



Комерцијална банка А.Д. Скопје

1.  НЛБ Тутунска банка А.Д. Скопје



Охридска банка А.Д. Скопје



ПроКредит банка А.Д. Скопје



Стопанска банка А.Д. Скопје



Стопанска банка А.Д. Битола

ул. Даме Груев бр.1, 1000 Скопје
Тел / Факс: 02 3251 900 / 02 3251 911
contact@alphabank.com.mk
www.alphabank.com.mk
ул. Никола Кљусев бр. 6 Мал Ринг, 1000 Скопје
Тел / Факс: 02 3249 428 / 02 3249 477
www.eurostandard.com.mk
ул.Филип Втори Македонски бр.3 спрат 6, Соравиа бизнис
центар, 1000 Скопје
Тел / Факс: 02 3102 500 / 02 3102 596
info@capitalbank.com.mk
www.capitalbank.com.mk
ул. Орце Николов бр. 3, П. Фах 563, 1000 Скопје
Тел / Факс: 02 3168 168
contact@kb.com.mk
www.kb.com.mk
ул. Мајка Тереза бр. 1, 1000 Скопје
Тел / Факс: 02 15 600 / 02 3105 681
info@nlbtb.mk
www.nlbtb.com.mk
ул. Орце Николов бр. 54, 1000 Скопје
Тел / Факс: 2 3167 600 / 02 3117 164
obinfo@ob.com.mk
www.ohridskabanka.mk
ул. Јане Сандански 109а, 1000 Скопје
Тел / Факс: 02 3219 900 / 02 3219 901
info@procreditbank.com.mk
www.procreditbank.com.mk
ул. 11 Октомври, 1000 Скопје
Тел / Факс: 02 3295 295 / 02 3114 503
sbank@stb.com.mk
www.stb.com.mk
ул. Добривое Радосављевиќ бр.21, 7000 Битола
Тел / Факс: 047 207 500 / 047 207 515
www.stbbt.com.mk
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ТТК Банка А.Д. Скопје



Уни банка А.Д. Скопје



Халк банка А.Д. Скопје



Централна кооперативна банка А.Д.
Скопје



Шпаркасе банка А.Д. Скопје

ул. Народен Фронт 19А, 1000 Скопје
Тел / Факс: 02 3236 400
ttk@ttk.com.mk
www.ttk.com.mk
ул. Максим Горки бр.6, 1000 Скопје
Тел / Факс: 02 3111 111 / 02 3224 162
www.unibank.com.mk
ул. “Св. Кирил и Методиј“ бр.54, 1000 Скопје
Тел / Факс: 02 3240 800
halkbank@halkbank.mk
www.halkbank.mk
Ул. 1732 бр.2, 1000 Скопје
Тел / Факс: 02 3249 300
info@ccbank.mk
www.ccbank.mk
ул. Македонија бр. 9-11, 1000 Скопје
Тел / Факс: 02 3200 500 / 02 3200 515
contact@sparkasse.mk
www.sparkasse.mk

Меѓународни донаторски организации

2.



Програма за развој на Обединетите
Нации во Р. Македонија (УНДП)

ул. Јордан Х.К. Џинот бр. 23, 1000 Скопје
Тел / Факс: 02 3249 500 / 02 3249 505
registry.mk@undp.org
www.mk.undp.org



Германска агенција за интернационална
соработка - Програма за регионален
економски развој во Р. Македонија
(ГИЗ РЕД)

ул. Антоние Грубииќ бр. 5, 1000 Скопје
Тел / Факс: 02 3103 560/ 02 3103 587
giz-mazedonien@giz.de
www.giz.de/en/



Агенција за меѓународен развој на САД во
Р. Македонија - (УСАИД)

ул. Самоилова бр. 21, 1000 Скопје
Тел / Факс: 02 3102 000 / 02 3102 499
jrobinson@usaid.gov
www.usaid.gov



Швајцарска агенција за развој и
соработка (SDC) и Државен
секретаријат за Економски работи
(SECO)

ул. Максим Горки бр. 19, 1000 Скопје
Тел / Факс: 02 3103 340 / 02 3103 341
skopje@sdc.net
www.eda.admin.ch/macedonia



Амбасада на Кралството Холандија во
Македонија

ул. Аминта III бр. 69-71, 1000 Скопје
Тел / Факс: 02 3109 250
sko@minbuza.nl
www.balkanbusiness.nl

Национални програми за поддршка на мали и средни претпријатија



3.




Програма за финансиска поддршка на руралниот развој на Агенцијата за финансиска
поддршка на земјоделството во земјоделството и руралниот развој на Р.
Македонија
Програма за конкурентност, иновации и претприемништво на Министерството за
Економија
Програма за промоција и поддршка на туризмот на Агенцијата за промоција и
поддршка на туризмот

ЕУ Фондови


4.
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ХОРИЗОНТ 2020, Програма за истражувања и иновации со основна цел
поттикнување на соработката помеѓу компаниите и истражувачките институции
КОСМЕ, Програма за конкурентност и иновативност на ЕУ и претставува





компатибилна програма за компаниите
ПРОГРЕС +, Програма за вработување и создавање квалификуван кадар
Лајф +, Програма за заштита на животната средина
ИПА Програма, Инструмент за претпристапна помошна за земјите кадидати за
членство во ЕУ и земјите потенцијални кандидати за членство во ЕУ

Национални институции
5.

Македонска банка за поддршка на развојот
(МБПР)

6.

Европска банка за обнова и развој (ЕБОР)

7.

Министерство за финансии - Сектор за
централно финансирање и склучување на
договори (ЦФЦД)

8.

Агенција за финансиска поддршка во
земјоделството и руралниот развој

9.

Фонд за иновации и технолошки развој
(ФИТР)

ул. Димитрие Чуповски бр. 26, 1000 Скопје
Тел / Факс: 02 3115 844 / 02 3239 688
info@mbdp.com.mk
www.mbdp.com.mk
ул. Филип Втори Македонски бр. 3, 1000 Скопје
Тел / Факс: 02 3297 800 / 02 3231 238
www.ebrd.com
ул. Даме Груев бр. 12, 1000 Скопје
Тел / Факс: 02 3255 723
cfcd@finance.gov.mk
www.cfcd.finance.gov.mk
ул. 3-та Македонска бригада бр 20
зграда на Македонија Табак блок Ц
1000 Скопје
Тел / Факс: 02 3097 450 / 02 3097 454
ipardpa.info@ipardpa.gov.mk
www.ipardpa.gov.mk
Бул.Гоце Делчев бб, 1000 Скопје
Тел / Факс: 02 3145 258
info@fitr.mk
www.fitr.mk

Финансиски институции
Бул.”Јане Сандански” бр. 111, 1000 Скопје
Тел / Факс: 02 2401 051 / 02 2401 050
 Штедилница Можности
contact@moznosti.com.mk
www.moznosti.com.mk
ул. Мито Xaџи Василев Јасмин бр. 48, 1000 Скопје
Тел / Факс: 02 3115 244 / 02 3115 653
 Штедилница ФУЛМ
info@fulm.com.mk
www.fulm.com.mk
10.
ул. Рампо Левката бр. 14, 1000 Скопје
Тел / Факс: 02 3093 371 / 02 3093 376
 ХОРИЗОНТИ Микрокредити
CentarReferenti@horizonti.org.mk
www.horizonti.org.mk
ул. Даме Груев, блок 1, 1000 Скопје
Тел / Факс: 02 3166 466
 Штедилница МАК-БС
info@makbs.com.mk
www.makbs.com.mk
Табела бр. 12: Листа на потенцијални извори на финансирање за приватниот сектор од Пелагонискиот плански регион

1. Комерцијални банки
Комерцијални банки кои имаат свои филијали во Пелагонискиот плански регион
нудат најразлични видови финансиски услуги за приватниот сектор во Пелагонискиот
плански регион. Листата на комерцијални банки кои работат во регионот, заедно со
некои од најважните финансиски услуги кои ги нудат за приватниот сектор во
регионот се дадени подолу:
1. АЛФА БАНКА А.Д. Скопје (www.alphabank.com.mk)
АЛФА БАНКА - Кредитни линии и финансиски услуги за приватен сектор
1.
2.
3.
4.

Кредити за обртни средства
Гаранции
Инвестициони кредити
Рамковни кредити

Табела бр. 13: Кредитни линии и финансиски услуги за приватен сектор на Алфа банка А.Д. Скопје
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2. ЕУРОСТАНДАРД БАНКА АД Скопје (www.eurostandard.com.mk)
ЕУРОСТАНДАРД БАНКА - Кредитни линии и
финансиски услуги за приватен сектор
1.
2.
3.
4.

Долгорочен кредит за постојани средства
Долгорочен кредит за трајни обртни средства
Kраткорочен кредит за обртни средства
OВЕРДРАФТ

Табела бр. 14: Кредитни линии и финансиски услуги за приватен сектор на Еуростандард Банка А.Д. Скопје

3. КАПИТАЛ БАНКА А.Д. Скопје (www.capitalbank.com.mk)
КАПИТАЛ БАНКА - Кредитни линии и
финансиски услуги за приватен сектор
1.
2.
3.
4.

Револвинг кредитна линија
Рамковен лимит за правни лица
Kраткорочни кредити
Долгорочни кредити

Табела бр. 15: Кредитни линии и финансиски услуги за приватен сектор на Капитал Банка А.Д. Скопје

4. КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА А.Д. Скопје (www.kb.com.mk)
КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА - Кредитни линии и
финансиски услуги за приватен сектор
Кредити од извори на
средства на Банката

Кредитни линии

Денарски кредити и денарски кредити со девизна клаузула
Девизни кредити
Кредитна програма за поддршка на микро, мали и средни
трговски друштва со средства од посебен кредитен фонд
реализирана преку МБПР
Кредитна линија од МБПР за учество во програмата за
финансирање на извозот
Кредити од средствата на ЗКДФ – проект за финансиски
услуги во земјоделството
Програма за кредитирање на развојот на мали и средни
претпријатија реализирана преку МБПР
Кредитна линија од ЕИБ реализирана преку МБПР за
учество во Програма за кредитирање на мали и средни
претпријатија и приоритетни проекти во износ од
100.000.000,00 евра
Програма за кредитирање на развојот од Италијанската
кредитна линија реализирана преку МБПР
Проект: Кредитирање на микро и мали претпријатија за
отворање нови работни места од средства на АВРМ, со
посредство на МБПР

Табела бр. 16: Кредитни линии и финансиски услуги за приватен сектор на Комерцијална банка А.Д. Скопје

5. НЛБ ТУТУНСКА БАНКА А.Д. Скопје (www.nlbtb.com.mk)
НЛБ ТУТУНСКА БАНКА - Кредитни линии и
финансиски услуги за приватен сектор
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
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Рамковен револвинг кредит лимит
МБПР - ПКФ кредитна линија
МРФП кредитна линија
МБПР - Земјоделски кредитен дисконтен фонд
АГРО Бизнис
Кредити за деловен простор
АВТО бизнис
БИЗНИС ПЛУС денарски кредит
Долгорочни кредити за микро и мали бизниси

10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

Кредити обезбедени со депозит
Краткорочни денарски кредити
Револвинг кредит
Кредити за набавка на ОПРЕМА
БРЗ бизнис кредит
МБПР - ЕИБ кредитна линија за финансирање на МСП проекти
Краткорочен кредит 6+6
О2 лимит - револвинг кредит

Табела бр. 17: Кредитни линии и финансиски услуги за приватен сектор на НЛБ Тутунска банка А.Д. Скопје

6. ОХРИДСКА БАНКА А.Д. Скопје (www.ohridskabanka.mk)
ОХРИДСКА БАНКА - Кредитни линии и финансиски услуги за приватен сектор
Краткорочни
кредити
Кредити на среден
рок
Долгорочни
инвестициони
кредити

Странски кредитни
линии

Денaрски кредити (Business overdraft)
Денарски кредити индексирани во ЕУР
Девизни кредити
Рамковен кредит
Денарски кредити
Денарски кредити индексирани во ЕУР
Девизни кредити на среден рок
Денарски кредити
Денарски кредити индексирани во ЕУР
Долгорочни девизни кредити
Револвинг фонд на Заемот за креирање на нови работни места на
Банката за развој при Советот на Европа
Проект за развој на приватниот сектор на Фондот за
меѓународна соработка и развој (ИЦДФ) - Република Кина –
Тајван
Италијанска кредитна линија - Револвинг фонд
Кредит за трајни обртни средства од ИКЛ-Револвинг фонд
Проект на Македонската банка за поддршка на развој на мали и
средни друштва
Револвинг фондови формирани од средствата на кредитната
линија за развој на приватниот сектор од Светска банка
Договор за учество во кредитната линија од Советот на Европа
преку МБПР
Кредити за поддршка на конкурентност на мали и средни
претпријатија
Кредити за енергетска ефикасност
Земјоделски дисконтен кредитен фонд
Кредитна линија од Европска инвестициона банка преку МБПР

Табела бр. 18: Кредитни линии и финансиски услуги за приватен сектор на Охридска банка А.Д. Скопје

7. ПРОКРЕДИТ БАНКА А.Д. Скопје (www.procreditbank.com.mk)
ПРОКРЕДИТ БАНКА - Кредитни линии и финансиски услуги за приватен сектор
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Инвестиции во основни средства, обртни средства и ликвидност
Еко кредити
Кредити од други извори
Агро кредити
Кредити за инвестиции
Кредити за агромеханизација
Кредитна линија за поддршка на земјоделието со средства од Земјоделски
кредитен дисконтен фонд преку МБПР

Табела бр. 19: Кредитни линии и финансиски услуги за приватен сектор на Прокредит банка А.Д. Скопје
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8. СТОПАНСКА БАНКА А.Д. Скопје (www.stb.com.mk)
СТОПАНСКА БАНКА - Кредитни линии и финансиски услуги за приватен сектор

Кредитни производи за
микро и мали бизниси

Кредити, гаранции и
акредитиви за средни и
големи компании

Инвестиционен кредит
Кредит за обртен капитал
Автомобилски бизнис кредити
Гаранции и Акредитиви
Кредит без обезбедување
Дозволено пречекорување
Краткорочен кредит
Гаранции
Акредитиви
Рамковен лимит
Долгорочен или инвестиционен кредит

Табела бр. 20: Кредитни линии и финансиски услуги за приватен сектор на Стопанска банка А.Д. Скопје

9. СТОПАНСКА БАНКА А.Д. Битола (www.stbbt.com.mk)
СТОПАНСКА БАНКА АД Битола - Кредитни линии и финансиски услуги за
приватен сектор
Краткорочни кредити
Долгорочни кредити

Кредитни линии кои се
реализираат преку
Банката

Денарски кредити
Девизни кредити
Денарски кредити
Девизни кредити
Кредитна линија од МБПР за учество во програмата за
финансирање на извозот
Кредитна линија за кредитирање мали и средни
пртпријатија за трајни обртни средства
Програма за кредитирање на развојот на мали и средни
претпријатија
Кредитна линија од Светска Банка (револвинг фонд)
Кредити од средствата на ЗКДФ
Кредитна линија од ЕИБ

Табела бр. 21: Кредитни линии и финансиски услуги за приватен сектор на Стопанска банка А.Д. Битола

10. ТТК БАНКА А.Д. Скопје (www.ttk.com.mk)
ТТК БАНКА - Кредитни линии и финансиски услуги за приватен сектор
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Компас Бизнис кредит
Бизнис комбиниран кредит
Краткорочни денарски кредит
Долгорочни кредити за инвестиции или набавка на трајни обртни средства
Долгорочни денарски кредити кои се реализираат преку банката
Долгорочен кредит за купување превземени средства од Банката
OVERDRAFT

Табела бр. 22: Кредитни линии и финансиски услуги за приватен сектор на ТТК банка А.Д. Скопје

11. УНИ БАНКА А.Д. Скопје (www.unibank.com.mk)
УНИ БАНКА - Кредитни линии и финансиски услуги за приватен сектор
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Рамковни кредити
Кредит за обртни средства
Инвестициони кредити
Кредити со кеш покритие
Кредит за енергетска ефикасност
Дозволени пречекорувања по трансакциска сметка
Револвинг кредит кој се користи со Mastercard® кредитна картичка

Табела бр. 23: Кредитни линии и финансиски услуги за приватен сектор на УНИ банка А.Д. Скопје
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12. ХАЛК БАНКА А.Д. Скопје (www.halkbank.mk)
ХАЛК БАНКА - Кредитни линии и финансиски услуги за приватен сектор
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Кредити за обртни средства
Факторинг кредит
Кредити за фиксни средства
Контокорентен кредит
Кредити за фиксни и обртни средства од кредитни линии
Денарски гаранции
Девизна гаранција
Акредитив

9.
Инкасо
Табела бр. 24: Кредитни линии и финансиски услуги за приватен сектор на Халк банка А.Д. Скопје

13. ЦЕНТРАЛНА КООПЕРАТИВНА БАНКА А.Д. Скопје (www.ccbank.mk)
ЦЕНТРАЛНА КООПЕРАТИВНА БАНКА - Кредитни линии и финансиски услуги за
приватен сектор
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Бизнис кредит: Доверба
Бизнис кредит: Обрт
Бизнис кредит: Раст
Бизнис кредит: Микро
Микро земјоделски кредит
Бизнис кредит „Експорт“

Табела бр. 25: Кредитни линии и финансиски услуги за приватен сектор на Централна Кооперативна банка А.Д. Скопје

14. ШПАРКАСЕ БАНКА МАКЕДОНИЈА А.Д. Скопје (www.sparkasse.mk)
ШПАРКАСЕ БАНКА - Кредитни линии и финансиски услуги за приватен сектор

Краткорочни кредити

Долгорочни кредити

Кредитни линии во
соработка со други
финански институции

Краткорочен кредит за ликвидност
Краткорочен кредит за обртни средства
Краткорочен кредит обезбеден со минимум 100% депозит,
банкарска гаранција и хартии од вредност издадени од Р.
Македонија
Откуп на побарувања
Краткорочен револвинг кредит
Краткорочен повеќенаменски обврзувачки лимит
Кредити за трајни обртни средства
Долгорочен повеќенаменски обврзувачки лимит
Инвестициски кредити
Финансирање на проекти за производство на електрична
енергија од обновливи извори
Кредитни линии преку МБПР
Кредитни линии преку ЕБОР

Табела бр. 26: Кредитни линии и финансиски услуги за приватен сектор на Шпаркасе банка А.Д. Скопје

2. Меѓународни донаторски организации:
 Програмата за развој на Обединетите Нации во Р. Македонија - УНДП
(www.mk.undp.org) со нејзините програми и мерки за економски развој на Р.
Македонија и поддршка на малите и средните претпријатија:






Промоција на оддржливи вработувања;
Зајакнување на ефективноста на поддршката;
Локален развој;
Добро владеење - испорачување подобри услуги на сите;
Социјална инклузија - зајакнување на најранливите категории во
општеството;
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 Енергија и животна средина - осигурување одржлив развој.
 Германска агенција за интернационална соработка - Програма за
регионален економски развој во Р. Македонија - ГИЗ РЕД (www.giz.de/en) со
тековните билатерални кооперативни активности во Р. Македонија
фокусирани на:
 Одржлив економски раст и
 Демократизација и граѓанско општество.
ГИЗ РЕД Програмата во Р. Македонија вклучува и Програма за Регионален и
локален економски развој, програма преку која на регионалните структури им
се овозможува да планираат, имплементираат и менаџираат комплексни
регионални мерки, како и мерки со среднорочно и долгорочно ЕУ
финансирање и тоа на транспарентен и ефикасен начин.
 Агенција за меѓународен развој на САД во Р. Македонија - УСАИД
(www.usaid.gov) со големиот број програми и мерки, од кои најголемо
значење за малите и средните компании од Пелагонискиот плански регион
има:
 Програмата за економски раст, која се фокусира на подобрување на
бизнис опкружувањето и зголемување на компетитивноста на малите и
средните компании во секторите со потенцијал за раст и креирање
работни места. Оваа програма вклучува неколку проектни области и
тоа:
 Микро претпријатија и приватен сектор,
 Земјоделски пазари и трговија,
 Развојни кредити и пристапи до финансии и
 Економски политики.
 Швајцарска агенција за развој и соработка (SDC) и Државен секретаријат за
економски работи (SECO) (www.eda.admin.ch) со програмите:
 Добро владеење, полови и трансферзални теми и
 Регионална соработка8
 Амбасада на Кралството Холандија во Македонија (www.balkanbusiness.nl)
со програмите:
 Програма за субвенционирање за стекнување знаења, изработка на
физибилити студии и практични вештини;
 Менаџмент Тренинг Програма на Холандија;
 Холандски фонд за добар раст.
3. Национални програми за поддршка на мали и средни претпријатија
Во Р. Македонија постојат и неколку програми кои нудат директна поддршка на
приватниот сектор од цела земја. Овие програми се финансирани од страна на
Буџетот на Р. Македонија и вклучуваат:
 Програма за финансиска поддршка на руралниот развој на Агенцијата за
финансиска поддршка на земјоделството во земјоделството и руралниот
развој на Р. Македонија предвидува средства за: обука и информирање на
8
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Подетални информации за Меѓународни донаторски организации:може да се најдат на страна бр. 36 од оваа Регионална програма

земјоделски производители, инвестиции за модернизација на земјоделски
стопанства, инвестиции за преработка и маркетинг на земјоделски производи;
 Програма за конкурентност, иновации и претприемништво на
Министерството за Економија нуди средства за поддршка на жени
претприемачи до 120.000 денари; средства за поддршка на занаетчии и
автентични занаети до 100.000 денари; средства за сертификација на системи
за квалитет според ИСО стандарди до 60.000 денари.
 Програма за промоција и поддршка на туризмот на Агенцијата за промоција
и поддршка на туризмот нуди средства за: подготвување, печатење и
дистрибуција на печатен промотивен материјал; учество на туристички саеми;
билборд кампањи и реклами во печатени медиуми; користење на социјални
мрежи и промоција на веб пребарувачи.
4. ЕУ Фондови
ЕУ Фондовите кои им се на располагање на компаниите во Пелагонискиот плански
регион овозможуваат континуирана поддршка на развојот на македонската економија
и на самите компании. ЕУ фондовите вклучуваат: Програми на заедниците,
Регионални програми за Југоисточна Европа и Национални програми - ИПА фондови.
ЕУ фондови во кои компаниите од Пелагонискиот плански регион можат да
аплицираат за добивање финансиски и нефинансиски услуги ги вклучуваат следните
програми:
 ХОРИЗОНТ 2020 (www.ec.europa.eu/programmes/horizon2020/)
Програма за истражувања и иновации чија основна цел е да се поттикне
соработката помеѓу компаниите и истражувачките институции со цел
создавање конкурентни производи и конкурентни иновативни МСП.
Програмата Хоризонт 2020 се однесува за периодот 2014-2020, има буџет од
79,4 милијарди евра и цели кон истражувања и иновации во индустријата и
општеството.
 КОСМЕ (www.ec.europa.eu/enterprise/initiatives/cosme/)
КОСМЕ е Програма за конкурентност и иновативност на ЕУ (2014- 2020) и
претставува компатибилна програма за компаниите (со финансиските
инструменти и МСП инструментот). Главни цели на КОСМЕ програмата се:
 Пристап до финасии за МСП,
 Нови услуги за МСП,
 Претприемничка култура,
 Одржлива конкуретност на ЕУ бизнисот,
 Интернационализација на МСП и подобрување на пристапот на ЕУ
пазари.
 ПРОГРЕС + (www.ec.europa.eu/)
ПРОГРЕС + е програма за вработување и создавање квалификуван кадар,
програма која на малите и средните претпријатија им овозможува можност за
градење на капацитетите на вработените.
 Лајф + (www.ec.europa.eu/environment/life/funding/lifeplus)
Лајф + е програма за заштита на животната средина. Главен таргет на оваа
програма се компании кои превземаат мерки за заштита на животната
средина.
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 ИПА Програма
Советот на Европската унија (ЕУ) во 2006 година го воспостави Инструментот
за претпристапна помошна за земјите кадидати за членство во ЕУ и земјите
потенцијални кандидати за членство во ЕУ (Регулатива број 1085/2006).
Помошта се користи од страна на земјите-кориснички како поддршка во
следниве области:
 зајакнување на демократските институции и на владеењето на
правото, вклучувајќи го и неговото спроведување;
 промовирање и заштита на човековите права и на основните слободи и
зајакнато почитување на малцинските права, промоција на половата
еднаквост и на недискриминацијата;
 реформи на јавната администрација, вклучувајќи го и
воспоставувањето систем за децентрализирано управување со
помошта намената за земјата-корисничка во согласност со правилата
утврдени во финансиската регулатива (ЕЗ, Евроатом) бр. 1605/2002;
 економска реформа;
 развивање на граѓанското општество;
 социјална вклученост;
 мерки за помирување, градење на довербата и за реконструкција;
 регионална и прекугранична соработка.
За земјите кандидатки за членство во ЕУ помошта (во кои е Република
Македонија) ќе се користи и за поддршка во следниве области:
 донесување и спроведување на заедничките придобивки;
 поддржување на развојот на политиките, како и на подготовките што
се потребни за спроведување и за управување со заедничката
земјоделска политика и со кохезионата политика на Заедницата.
Основни компоненти на ИПА Програмата се:

ИПА Компонента I: Помош при транзиција и градење на
институциите (ТАИБ) - помош достапна на институциите на
централно, регионално и локално ниво, но истовремено и поддршка на
организациите кои имаат важна улога во подготовката на Република
Македонија за пристапување кон ЕУ и спроведување на правото на
Европската Унија.
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ИПА Компонента II: Компонента за прекугранична соработка основната цел на оваа компонента е да ги подготви земјитекориснички на ИПА за создавање на ефикасни заеднички оперативни
структури, кои ќе создадат критична маса на практично искуство во
програмирањето и спроведувањето на заеднички прекугранични
Оперативни Програми. Ова е неопходен услов за подоцнежното
ефективно и безбедно управување на претстојните, далеку пообемни и
посеопфатни Структурните и Кохезиониот фонд на ЕУ. Од аспект на
придобивките на самите погранични региони примарна цел на оваа
компонента е да ја негува стабилноста, безбедноста и просперитетот,
особено во пограничните, неретко маргинализирани региони на
соседните држави-кориснички.



ИПА Компонента III: Регионален развој - помошта во рамките на оваа
компонента се доделува за следниве приоритети: патна
инфраструктура; мерки за животната средина кои се однесуваат на

управување со отпад, водоснабдување, урбани отпадни води и
квалитет на воздух; рехабилитација на загадени површини и земјиште;
области кои се однесуваат на одржлив развој кој претставува
придобивка за животната средина, операциите кои што ја подобруваат
регионалната конкурентност и ќе поттикнат создавање и одржување
на постојана вработеност.


ИПА Компонента IV: Развој на човечки ресурси - помошта во рамките
на оваа компонента се доделува за следниве приоритети: зголемување
на адаптабилноста на работниците, претпријатијата, претприемачите,
во поглед на подобрување на предвидувањето и позитивно
управување со економските промени; подобрување на пристапот до
вработеноста и одржливо приклучување на пазарот на труд на оние
кои бараат работа и неактивните луѓе; спречување на невработеноста
и долгорочната невработеност кај младите, охрабрување на активното
стареење и пролонгирање на работниот век, како и зголемување на
учеството на пазарот на труд.



ИПА Компонента V: Рурален развој - оваа компонента придонесува за
одржливо приспособување на земјоделскиот сектор и на руралните
предели, како и за подготвувањето на земјите-кандидати за
спроведување на законодавството на Европската унија во врска со
Заедничката земјоделска политика (ЗЗП) и сродните политики. Целите
на оваа компонентата се: подобрување на пазарната ефикасност и
примена на стандардите на Унијата; поддршка за подготвителни
активности за примена на агроеколошките мерки и локалните
стратегии за рурален развој и поттикнување на развојот на руралните
економии. Владата на Република Македонија првично ги определи
следниве сектори како приоритети за поддршка со ИПАРД:Месо и
млеко; Овошје и зеленчук; Грозје и вино.

5. Македонска банка за поддршка на развојот (www.mbdp.com.mk)
Македонска банка за поддршка на развојот е развојна и извозна банка чија стратешка
цел е да го поддржува и поттикнува развојот на Македонското стопанство преку
кредитирање на мали и средни претпријатија и извозни компании. Македонската
банка за поддршка на развојот ги нуди следните финансиски производи на малите и
средните претпријатија:
 КРЕДИТИРАЊЕ:
 Кредит за поддршка на извозот - обртни средства за подготовка на
производство наменето за извоз и обртни средства за премостување на
периодот од направениот извоз до наплатата на средствата од
странскиот купувач;
 Кредит за мали и средни претпријатија - трајни обртни средства и
инвестиции од различни извори: ИКЛ-револвинг, МБПР, ЕИБ, ЕИБреволвинг;
 Кредит за поддршка на земјоделството и агроиндустријата - примарно
производство, преработка и извоз - преку комерцијалните банки или
директно преку МБПР;
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Кредит за микро компании - микро и мали трговски друштва,
индивидуални претприемачи, занаетчиски дуќани, приватни трговци,
тезги на пазар и други микро и мали стопански субјекти;
Кредит за енергетика - енергетска ефикасност и обновливи извори на
енергија;
Кредит за намалување на невработеноста - создавање и одржување на
работни места и самовработување со кредитирање;
Кредит со гарантна шема - микро, мали и средни трговски друштва кои
немаат доволно обезбедување при аплицирање кај деловните банки;
Кредит за сместувачки капацитети - инвестиции за микро, мали и
средни претпријатија со седиште во Р. Македонија за купување,
изградба и адаптација на мали сместувачки капацитети до 70 легла, со
стандард не поголем од три ѕвезди;
Кредит за старечки домови и градинки - микро, мали и средни
претпријатија со седиште во Р. Македонија за изградба и опремување
на установи за стари лица и детски градинки;
Кредит за општините во Р. Македонија - за реализација на проекти од
ИПА компонента за прекугранична соработка.

 КРЕДИТНО ОСИГУРУВАЊЕ на:
 Домашни побарувања (пред и по испорака);
 Извозни побарувања (пред и по испорака);
 Од комерцијални и политички ризици.
 ФАКТОРИНГ (финансиска активност со која една фирма ги продава своите
побарувања од купувачите на финансиски посредник - фактор (банка,
финансиско друштво итн.) по намалена (дисконтирана) вредност, а потоа
факторот ги наплатува побарувањата од должниците).
6. Европската банка за обнова и развој (www.sep.gov.mk)
Пристапот на ЕБОР во решавање на сложените транзициски предизвици се заснова на
стратегии, политики и процедури. Разликата помеѓу земјите од регионот во кои
работи Банката е голема, па таа ги приспособува своите производи и се насочува
секторски за да ги задоволи конкретните пазарни потреби на секоја земја. Се
развиваат и следат стратегии за земјите, поединечно за секоја од 27те земји во којашто
работи. Исто така, Банката има и секторски политики, во кои формално се утврдува
стратегијата за следниве сектори: земјоделство; енергетика; општинска
инфраструктура и животна средина; природни ресурси; сопственост; шпедиција;
транспорт; телекомуникации, информатика и јавни гласила.
Финансирањето проекти е основна дејност на ЕБОР. Банката обезбедува
финансирање со заеми и акционерски капитал, гаранции, лизинг, поддршка на
трговија како и финансирање на професионален развој преку програми за поддршка.
Конкретните решенијата се креираат според потребите на клиентот и на проектот,
како и според специфичната состојба во земјата, регионот и секторот. Досега, ЕБОР
има доделено повеќе од 22,7 милијарди евра за проекти во приватниот и во
државниот сектор.
Големите проекти на Банката се движат од 5 милиони евра до 250 милиони евра
(повеќе од 20 милијарди евра се обезбедени за над 800 големи проекти). Овие
проекти треба да ги исполнуваат основните услови, како што се: да бидат
профитабилни и да се од значење за локалната економија, да ги задоволуваат
стандардите за заштита на животната средина, да бидат
дополнително
финансирани од спонзори и од други ко-финансиери.
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Малите проекти речиси секогаш се финансирани преку финансиски посредници, како
што се комерцијалните банки, банките за микробизниси, капиталните фондови и
институциите што работат со лизинг, на тој начин обезбедувајќи им на
претприемачите и на малите фирми поголем пристап до финансиски средства.
Програмата за олеснување на трговијата обезбедува кредитни олеснувања во форма
на гаранции од ЕБОР, издадени во корист на меѓународни комерцијални банки.
Банката, исто така, обезбедува директно финансирање на банките во регионот, со цел
понатамошно позајмување на локалните компании за трговски активности. ЕБОР е
активна со следните програми за поддршка на развојот на деловните активности на
МСП:
 Програма за управување со организациски промени – TAM (се разменува
менаџерски „know-how“ и се развиваат деловни способности);
 Програма за деловни советодавни услуги - БАС (се развива професионалниот
капацитет на локалните консултанти кои ќе им обезбедуваат на МСП стручни
совети за деловното извршување);
 Заеднички виенски институт (спроведува семинари
претпријатија, претприемачи и владини службеници).

за

менаџери

во

7. Министерство за Финансии (www.finance.gov.mk)9
Секторот за централно финансирање и склучување договори (ЦФЦД) во рамките на
Министерството за финансии на Република Македонија е надлежен за стабилно
финансиско управување на сите проекти кои се финансираат од страна на ИПА
компонентите, при што, за приватниот сектор од Пелагонискиот плански регион
најважна е ИПА Компонента IV – Развој на човечки ресурси.
ЦФЦД претставува водечко тело во рамките на оперативните структури за ИПА
Компонентите I, III и IV, како и надлежен орган кој врши склучување договори и кој е
единствено одговорен за спроведување на тендерските постапки и плаќања поврзани
со проекти финансирани од ЕУ. ЦФЦД ја надгледува реализацијата на проектите, а
ПАО/ХОС ја задржува целосната одговорност за реализација на истите и обезбедува
ефективно надгледување за соодветна реализација на задачите делегирани од
страна на СПО/ИПА координаторите.
8. Агенција за финансиска поддршка во земјоделството и руралниот развој - АФПЗРР
(www.ipardpa.gov.mk)
Агенцијата за финансиска поддршка во земјоделството и руралниот развој
овозможува ефикасно управување со финансиските средства како од Буџетот на Р.
Македонија, така и со средствата од претпристапната помош на ЕУ наменети за
руралниот развој.
АФПЗРР ги вклучува следните сектори кои се директно поврзани со претпристапната
помош на Европската унија за рурален развој:






Сектор за внатрешна ревизија;
Секторот за одобрување на плаќања;
Сектор за контрола;
Сектор за финансиски прашања и
Сектор за општи и правни работи.

Надлежности на Агенцијата за финансиска поддршка во земјоделството и руралниот
развој вклучуваат:
 Извршување на мерките за директните плаќања во земјоделството;
9

Подетални информации за Министерство за финансии може да се најдат на страна бр. 30 од оваа Регионална програма
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Интервенции на пазарот на земјоделски производи;
Имплементација на производните квоти;
Извршување на мерките за рурален развој;
Реализација на средствата од претпристапната помош на Европската унија за
рурален развој;
 Спроведување на мерките на државна помош во земјоделството.
Агенцијата е директно одговорна за ИПАРД фондовите кои задолжително се трошат
по утврдените мерки во ИПАРД Програмата и тоа за:


Мерка 101 - Инвестиции во земјоделските стопанства за нивно
преструктуирање и надградба до стандардите на Европската унија;



Мерка 103 - Инвестиции во преработката и пласман на земјоделските и
земјоделско-прехранбените производи за нивно преструктуирање и
надградба до стандардите на Европската унија;



Мерка 302 - Инвестиции за диверзификација и развој на руралните
економски активности.

Мерка 101 - Инвестиции во земјоделските стопанства за нивно преструктуирање и
надградба до стандардите на Европската унија
Приоритетни сектори:




Лозарство, овоштарство, градинарство,
Одгледување млечен добиток за примарно производство на млеко и
Одгледување добиток и живина за ТОВ за производство на месо.
Проекти кои се прифатливи со мерката 101

1011 Лозови насади
1014 Одгледување на животни за производство на млеко

10111 Обновување и модернизација на постоечки

10141 Изградба/обновување на објекти за одгледување на молзни
лозови насади
крави, овци и кози
1012 Овошни насади
1015 Одгледување на животни за производство на месо

10121 Обновување и модернизација на постоечки

10151 Изградба/обновување на објекти за одгледување на свињи
овошни насади

10152 Воспоставување на нови живинарски капацитети на
1013 Производство на зеленчук
земјоделски стопанства за одгледување на бројлери и

10131 Изградба/реконструкција и модернизација
модернизација на постоечките
на пластеници и стакленици

10132 Модернизација на производство на зеленчук
на отворено
Табела бр. 27: Листа на прифатливи проекти со мерката 101

Мерка 103 - Инвестиции во преработката и пласман на земјоделските и земјоделскопрехранбените производи за нивно преструктуирање и надградба до стандардите на
Европската унија
Приоритетни сектори:
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Производство на вино,
Преработка на овошје и зеленчук,
Преработка на млеко и млечни производи и
Производи од месо.

Проекти кои се прифатливи со мерката 103
1033 Преработка на млеко и млечни производи
 10331 Воспоставување и модернизација на собирни центри за
млеко
 10332 Инвестиции за модернизација и технолошко
осовременуување на капацитетите за преработка на млечни
производи
1032 Преработка на овошје и зеленчук
1034 Производи од месо
 10321 Воспоставување и модернизирање на откупни
 10341 Воспоставување на кланични капацитети за живина
центри за овошје и зеленчук
 10342 Модернизација и технолошко осовременување на
 10322 Модернизирање на производствените
постоечките линии на кланици за говеда, свињи, овци и живина
технологии во капацитетите за преработка на овошје и
 10343 Инвестиции за преструктуирање на производните
зеленчук
капацитети за преработка на месо
Табела бр. 28: Листа на прифатливи проекти со мерката 103
1031 Производство на вино
 10311 Подобрување на квалитетот на виното

Мерка 302 - Инвестиции за диверзификација и развој на руралните економски
активности
Приоритетни сектори:



Поддршка на микро претпријатијата во руралните области,
Промовирање на активности од рурален туризам.
Проекти кои се прифатливи со мерката 302

3021 Инвестиции за воспоставување и подобрување на не
30221 Воведување алтернативни системи за земјоделско
земјоделски производствени активности во рурални
производство
средини
30231 Инвестиции за воспоставување на машински прстени

30211 Создавање на мали капацитети за производство
на храна
30232 Воспоставување и унапредување на приватните ветеринарни

30212 Создавање на активности за непрехрамбени
услуги
активности
30241 Изградба/реконструкција и модернизирање на капацитетите

30212 Воспоставување и модернизирање на откупни
за сместување на отворено
центри за шумски производи

30215 Поддршка за услужни дејности во рурални
средини (неземјоделски услуги)
Табела бр. 29: Листа на прифатливи проекти со мерката 302

9. Фонд за иновации и технолошки развој - ФИТР (www.fitr.mk)
Фондот за иновации и технолошки развој ги поттикнува иновациите преку
обезбедување на дополнителни извори за финансирање на иновациите со помош на
следните инструменти:
 Кофинансирани грантови за старт-ап, спин-оф трговски друштва и иновации
- инструмент наменет за финансирање на новоосновани, микро и мали и
средни компании, регистрирани во Република Македонија, а со цел
поттикнување на иновативноста кај компаниите, имплементирање на
иновативни решенија и поддршка на компании кои имаат висок потенцијал за
раст, како и пренесување на резултатите од научните истражувања во
апликативни, односно комерцијални активности преку формирање на спин-оф
компании.
 Кофинансирани грантови и условени заеми за комерцијализација на
иновации и кофинансирани грантови за трансфер на технологии обезбедува финансирање до максимум 85% од вкупниот буџет за проектот, до
максимален износ од 30.000 евра.
 Кофинансирани грантови и условени заеми за комерцијализација на
иновации - инструмент наменет за микро, мали и средни претпријатија што
сакаат да развијат иновативен производ или процес, сами или во соработка со
друга компанија или установата која врши високообразовна, односно научноистражувачка дејност. Инструментот ќе биде наменет за мали и средни
претпријатија регистрирани во Република Македонија со цел да се
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реализираат и имплементираат иновативни решенија, иновативни процеси и
да се воведе иновацијата во компаниите, вклучувајќи поддршка за компании
со висок потенцијал за раст.
 Кофинансирани грантови за трансфер на технологии - инструмент кој има за
цел да ја поттикне имплементацијата на нови иновативни и подобрени
технологии, know-how и технолошки процеси. Со овој инструмент се очекува
да се постигне долгорочен позитивен придонес за развојот на националната
економија, подобрување на конкурентноста преку технолошки и оперативни
унапредувања и обезбедување нови работни места. Инструментот е наменет
за финансирање на програми за воведување на иновативни и напредни
технологии во малите и средни претпријатија, основани во Република
Македонија. Програмите за трансфер на технологии се фокусирани на
помагање на МСП да ја подобрат нивната продуктивност, да ги зголемат
стандардите за квалитет и да воведат процеси за развој на нови производи.
 Техничка помош преку деловно-технолошки акцелератори - фондот преку
техничка помош ќе го поддржи формирањето на деловно-технолошки
акцелератори - субјекти за давање инфраструктурна поддршка на
иновациската дејност според Законот за иновациска дејност, со цел
акцелерација на претприемништвото преку поддршка на физички лица кои
сакаат да основаат трговско друштво, како и веќе основани компании во
нивната почетна фаза (кои постојат максимум шест години) преку
обезбедување на едукативна, логистичка и финансиска помош.
10. Останати финансиски институции
 Штедилница Можности;
 Штедилница ФУЛМ;
 ХОРИЗОНТИ Микрокредити;
 Штедилница МАК-БС.
1.

Штедилница Можности (www.moznosti.com.mk)
Краткорочни кредити за обртни средства

Износ

До 200.000 ЕУР / 12.000.000 МКД

Рок на враќање

До 36 месеци

Грејс период

До 6 месеци

Номинална каматна стапка

Од 7% зависно од бонитетот на клиентот
Извор: ЗКДФ 6% или 6,5%

Манипулативен трошок

0,0% – 0,75%

Останати трошоци на
кредитот

Меница од 100 – 500 денари во зависност од износот на кредитот

Намена

Краткорочно финансирање на обртен капитал

Целна група

Мали и средни бизниси во производстсво, трговија и услуги, туризам и
градежништво

Начин на отплата

Еднакви месечни ануитети
Сезонски начин на отплата

Интеркаларна камата во зависност од денот кога се реализира кредитот

Табела бр. 30: Краткорочни кредити за обртни средства на Штедилница Можности
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Долгорочни кредити за опрема и транспортни средства
Износ

До 200.000 ЕУР / 12.000.000 МКД

Рок на враќање

До 60 месеци

Грејс период

До 12 месеци

Номинална каматна
стапка

Од 7% во зависност од бонитетот на клиентот
Извор: ЗКДФ 6% или 6,5%

Манипулативен трошок

0,00 % – 1,00%

Останати трошоци
на кредитот

Меница од 100 – 500 денари во зависност од износот на кредитот
Интеркаларна камата во зависност од денот кога се реализира кредитот

Намена

Набавка на опрема, машини, резервни делови, алати, наменски возила и
транспортни возила

Целна група

Мали и средни бизниси во производство, трговија и услуги, туризам и градежништво

Начин на отплата

Еднакви месечни ануитети
Сезонски начин на отплата

Табела бр. 31: Долгорочни кредити за опрема и транспортни средства на Штедилница Можности

2.

Штедилница ФУЛМ (www.fulm.com.mk)

Штедилницата ФУЛМ на македонскиот финансиски пазар е присутна од 1999 година, кога ја
имплементираше и првата штедно-кредитна унија во Р. Македонија. Во текот на своето
долгогодишно постоење, Штедилница ФУЛМ успеа да се позиционира на македонскиот
финансиски пазар, на кој зазема сè позначајно место. Тоа е резултат на побрзиот,
поедноставниот и поквалитетниот пристап на населението до финансиските услуги што ги
нуди ФУЛМ.
Штедилница ФУЛМ располага со мрежа од шест филијали: Филијала ЈСП Автокоманда и ЈСП
Аеродром во Скопје, Филијала Муртино во Струмица, Филијала Полог во Тетово, Филијала
Тиквешија во Кавадарци, Филијала Битола во Битола, Централата во Скопје како и едно
шалтерско место во Охрид.
Активностите на Штедилница ФУЛМ се реализирани со финансиска поддршка од Агенцијата
за меѓународен развој на САД - УСАИД и со техничка помош од Светскиот совет на кредитни
унии - WOCCU преку Здружението на граѓани ФУЛМ.
3.

ХОРИЗОНТИ Микрокредити (www.horizonti.org.mk)

ХОРИЗОНТИ е основан во јануари 2000 год., како проект за микрокредитирање на Catholic
Relief Services U.S.C.C. (Католички служби за помош – ЦРС) во Р. Македонија. Примарни цели
на проектот беа обезбедување пристап до финансиски услуги - микрокредити до
претприемачите во земјава и создавање на локална самоодржлива микрофинансиска
институција. Проектот беше финансиски и технички поддржан од страна на ЦРС и други
познати и реномирани меѓународни донатори. Во јуни 2005, проектот се локализира со
основање на Фондација ХОРИЗОНТИ, согласно Законот за Здруженија на граѓани и
Фондации. Основач на фондацијата е ЦРС, додека управувањето е во надлежност на
независен Управен одбор.
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Стандард Кредит
Целни групи

Сопственици на микро бизниси во областа на трговија, услуги и мало производство, при што
како корисник на заемот се јавува жената

Намена

За обртни средства, ситен инвентар и други тековни трошоци на бизнисот

Критериуми



Најмалку 6 месеци постоење на бизнисот



Формирање на солидарна група од најмалку 3 члена



Најмногу 2 вработени и вредност на бизнисот до 10.000 евра



Исполнува кредитоспособност согласно финансиската анализа на бизнисот

Износ

10.000 – 90.000 денари

Рок на отплата

6, 8, 10 и 12 месеци

Грејс период

Нема

Камата

0,90% месечна фиксна

Провизија за
администрирање

Нема

Месечен
управувачки
надоместок

0,85 - 1,55% месечно во зависност од износот на кредитот

Обезбедување

Меница, потпишана од сите солидарни должници во форма на нотарски акт

Останати провизии

За предвремена отплата согласно договорот

Премиум кредит
Целни групи

Сопственици или управители на микро и мали бизниси во областа на трговијата, услуги и
мало производство. Како корисник на заемот се јавува жената.

Намена

За обртни средства, ситен инвентар, реновирање на објект и други тековни трошоци на
бизнисот

Критериуми
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Најмалку 6 месеци постоење на бизнисот
Најмногу 5 вработени и вредност на бизнисот до 15.000 евра за трговија и 35.000 евра за
производство и услуги
Исполнува кредитоспособност согласно финансиската анализа на бизнисот

Износ

60.000 – 200.000 денари

Рок на отплата

12, 18 и 24 месеци

Грејс период

Нема

Камата

11.00% годишна опаѓачка

Провизија за
администрирање

3,0% од износот на кредитот

Месечен
управувачки
надоместок

Од 0,41% до 0,52% месечно, во зависност од износот на кредитот



Жиранти - административна забрана на плата, со редовен работен однос

Обезбедување



Меница во форма на нотарски акт, со еден или двајца гаранти

Останати провизии



0 или 3,0% провизија за предвремена отплата на кредитот

Инвест кредит
Целни групи

Сопственици или управители на микро и мали бизниси во областа на трговија, услуги и мало
производство. Како корисник на заемот се јавува жената

Намена

За набавка на основни средства

Критериуми






Најмалку 6 месеци постоење на бизнисот
Регистрирани и нерегистрирани бизниси со фиксна локација
Најмногу 5 вработени и вредност на бизнисот до 15.000 евра за трговија и 35.000 евра за
производство и услуги
Исполнува кредитоспособност согласно финансиската анализа на бизнисот

Износ

120.000 – 300.000 денари

Рок на отплата

12, 18, 24, 36 и 48 месеци

Грејс период

Нема

Камата

11,00% годишна опаѓачка

Провизија за
администрирање

2,0% - 3,0% во зависност од износот на кредитот

Месечен
управувачки
надоместок
Обезбедување
Останати провизии

Од 0,34% до 0,41% месечно во зависност од износот на кредитот


Жиранти - административна забрана на плата, со редовен работен однос



Меница на нотарски акт, со најмалку двајца надворешни гаранти

0 или 3,0% провизија за предвремена отплата на кредитот
Табела бр. 32: Кредити за микро бизниси на Хоризонт Микрокредити

4. Штедилница МАК-БС (www.makbs.com.mk)
Рамковен револвинг кредит – лимит (за правни лица)
Износ на кредитот

до 30.000.000 денари

Обезбедување

Номинална
каматна стапка

- паричен депозит

8%

- хипотека (залог на недвижен
имот)

8%

- меници/нотарски акт

9%

- друго

9%

Користење на кредитот

Корисникот на кредит при секое повлекување на средства од претходно
отворената рамка, склучува договор за кредит со Штедилницата и истиот го
отплаќа според утврдените услови.

Манипулативен трошок
Период

0,50% од износот на кредит (за
секоја поединечна исплата)

Рамка до 36
месеци

Начин на исплата на средства од
кредитот

Поединечни
исплати до 12
месеци

-Еднократна исплата
-Сукцесивни исплати

Кредитот намален за износот на трошоците се користи со:
- пренос на средствата на сметка на корисникот на кредит
Кредитот се отплаќа со:
Отплата на кредитот

- еднакви месечни ануитети (ануитетот содржи дел главница и дел камата.
Првиот ануитет или рата достасува за наплата според амортизационен план
согласно договорот. Достасувањето на плаќање е секој месец).
- eднократна отплата (пресметката на ратите е секој месец, а на денот на
достасување, согласно договорот за кредит се врши отплата на главницата).

61

Долгорочен кредит за правни лица обезбеден со хипотека
Износ на кредитот

до 20.000.000 денари
Манипулативен трошок

Обезбедување

- хипотека (залог на недвижен
имот)
дополнително

Период

До 96
месеци

Номинална каматна стапка

9,00% годишна номинална
каматна стапка

1,00 % еднократно од износот на
одобрен кредит
Начин на исплата на средства од
кредитот
- Еднократна исплата

- меници
- жирант/ти
- паричен депозит

Користење на кредитот

Корисникот на кредит склучува договор за кредит со Штедилницата и истиот го
отплаќа според утврдените услови. Кредитот намален за износот на трошоците
се користи со:
- пренос на средствата на сметка на корисникот на кредит
Кредитот се отплаќа:

Отплата на кредитот

- месечно
- квартално
- семестрално
Табела бр. 33: Кредитни линии на Штедилница МАК-БС
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8. ПОТРЕБИ НА ПРИВАТНИОТ СЕКТОР ОД ПЕЛАГОНИСКИОТ
ПЛАНСКИ РЕГИОН
(Потреби за обуки, тренинзи на постоечки правни лица, поттикнување на
претприемништво во регионот, иновативност, вмрежување, промоција)
Утврдувањето на потребите на приватниот сектор од Пелаганискиот плански регион во
поглед на нивните потреби за обуки, тренинзи и менторство, како и поттикнувањето на
претприемништвото, иновативноста, вмрежувањето и промоцијата во приватниот сектор од
регионот се активности од клучна важност за Центарот за развој на Пелагонискиот плански
регион и Бизнис центарот за поддршка и консултативни услуги за мали и средни
претпријатија во рамките на ЦРППР. За таа цел, на самиот почеток на изготвувањето на оваа
Регионална програма беше спроведено истражување за потребите на приватниот сектор во
регионот. Истражувањето беше спроведено на примерок од 80 микро, мали и средни
компании од со седиште во Пелагонискиот плански регион. Компаниите кои беа вклучени во
случајно избраниот истражувачки примерок беа од различна големина (микро, мали, средни
и големи компании) и различни дејности на работење (трговија на големо и мало,
праработувачка индустрија, транспорт, градежништво, услужни дејности). Посебно внимание
беше дадено на компаниите од агробизнисот за кои беше посветен посебен дел од анкетниот
прашалник со цел утвдување на нивните тековни потреби и креирање на Акцискиот план за
развој и поддршка на агро бизнис секторот во Пелагонискиот плански регион.
Во истражувањето беа вклучени и 10 случајно избрани институции и организации за
поддршка на бизнис секторот, институции кои функционираат во Пелагонискиот плански
регион. Истражувањето беше спроведено на случајно селектиран примерок од организации
кои нудат поддршка на бизнис секторот како: деловни и бизнис здруженија, фондации, ТИРЗ,
комори, асоцијации, факултети, министерства, кластери.

8.1. Анализа на спроведено истражување
Резултати од истражувањето на приватниот сектор
Спроведеното истражување на приватниот сектор покажа дека главна причина за
започнување на бизнис во Пелагонискиот плански регион е обезбедување на сопствената
егзистенција и егзистенцијата на членовите на семејството на основачите на компаниите, што
е започнувањ на бизнис од нужност. Мислењето на сопствениците на најголемиот дел од
анкетирани компании е дека најголем придонес за зголемувањето на бројот на претприемачи
и основање нови бизниси во Пелагонискиот плански регион даваат владините мерки за
основање и формализирање на сопствени бизниси како што се грантовите и кредитите за
само-вработување, како и промотивните кампањи за стимулирање на Претприемништвото.
Истовремено истражувањето покажа дека најголемиот дел од компаниите во Пелагонискиот
плански регион за извозни / увозни партнери ги имаат компаниите од Балканот и земјите од
Европската унија.
Радува фактот дека во поглед на идните планови на компаниите од Пелагонискиот плански
регион 42% од контактираните компании очекуваат воведување на нови производи и услуги
во нивното работење, 33% очекуваат зголемување на бројот на вработени, а 20% очекуваат
зголемување на обртот преку влез на нови пазари.
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0%
1%

Зголемување на обртот преку
влез на нови пазари

0%

Зголемување на вештините на
вработените

1%
20%
3%

42%

Зголемување на бројот на
вработени
Воведување на нови производи
и услуги
Намалување на бројот на
вработени

33%

Менување на дејноста
Продажба на бизнисот
Затворање на бизнисот

График бр. 1: Идни планови на компаниите од Пелагонискиот плански регион
Клучни предизвици со кои се соочуваат компаниите од Пелагонискиот плански регион се:
• Тешкиот пристап до финансии;
• Остварување адекватна продажба;
• Недостигот на менаџерско искуство и адекватни вештини за управување со
бизнисот;
• Селективните контроли од инспекциските органи;
• Нелојалната конкуренција;
• Ненавремена наплата на побарувањата.
Во поглед на проблемите со кои компаниите од регионот се соочуваат во секојдневното
работење, 33% од анкетираните менаџери и сопственици на компании како најголем
проблем во секојдневното работење го наведоа недстигот на финансии, 28% сметаат дека
најголем проблем во нивното работење претставуваат инспекциите и инспекциските
надзори, додека пак 27% од компаниите сметаат дека тоа се долгите административни и
бирократски процедури.

Проблеми со вработените

27%

12%
Недостиг на финансии

33%
28%

Долги
административни/бирокра
тски процедури
Проблеми со инспекции /
инспекциски надзори

График бр. 2: Извори на проблеми во секојдневното работење на компаниите
Истражувањето покажа дека само 24 од анкетираните компании (30%) имат посетено
советување во некоја јавна институција (Инспекторат, Министерство, АВРМ) и најголемиот
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дел од нив (преку 83%) сметаат дека тоа советување било корисно за нивното натамошно
работење.
Најголемиот дел од компаниите (60% од анкетираните компании) во последните 12 месеци
воопшто не побарале совет или информации за теми кои се рефлектираат на нивниот бизнис,
а оние компании кои побарале вакви информации и совети најчесто барале информации за
правните аспекти на водењето на нивните компании (31% од компаниите вклучени во
истражувањето), финансиското советување (16%) и специфичните регулативи за дејноста на
работење (15%).
Правни прашања

6%

4%

2%

6%
31%
10%

Финансиско советување за
сметководство и општо водење на
финансиите во фирмата
Специфични регулативи за дејноста на
работење
Извоз

10%

Маркетинг

16%

15%
Закон за вработување/отпуштање

Даноци/осигурување и наплати

Здравје и безбедност при работа

График бр. 3: Преглед на теми од кои компаниите од ППР побарале информации
Приватниот сектор од Пелагонискиот плански регион има потреба, како од финансиски
информации ( информации за грантови, кредитни линии, субвенции, даночни олеснувања)
така и од нефинансиски информации (информации за семинари, работилници, тренинзи за
вработените, трговски мисии, саеми и “matchmaking” настани, совети и консултации,
деловна соработка, вмрежување)
Преглед на типот на информации потребни на компаниите од приватниот сектор во Пелагонискиот плански
регион

Финансиски

Нефинасиски

Грантови

50

Кредитни линии

21

Субвенции

6

Даночни олеснувања

3

Семинари

16

Работилници

7

Tренинзи за вработените

9

Tрговски мисии

3

Саеми и “matchmaking” настани

5

Совети и консултации

11

Деловна соработка

31

Вмрежување

15

Табела бр. 34: Природа на информации потребни на компаниите од приватниот сектор во Пелагонискиот плански регион

65

Компаниите од Пелагонискиот плански регион во голема мера се информирани за државните
и останатите програми за финансиска и нефинансиска поддршка на приватниот сектор во Р.
Македонија, а информациите за важни настани, програми, тренинзи, обуки најмногу сакаат
да ги добиваат електронски (преку е-маил) и телефонски.
Дури 63% од компаниите вклучени во истражувањето во последните 12 месеци од нивното
работење немаат посетено било каква формална или неформална обука поврзана со
работењето на нивната компанијата, 30% од испитаниците изјавија дека посетиле формален
тренинг надвор од просториите на компанијата.
ДА - формален
тренинг надвор
од фирмата

30%
63%

2%

5%

ДА - формален
тренинг во
просториите на
фирмата

График бр. 4: Присуство на обуки и тренинзи на компаниите од ППР

Како главна причина за непосетување на обуки и тренинзи претставниците на приватниот
сектор ги наведоа следните прични:





Не информираност за тоа какви обуки има во нивниот град и нивното опкружување
(36% од компаниите вклучени во истражувањето)
Обуки не им се приоритет во овој период (23% од компаниите вклучени во
истражувањето)
Нема понуди за тренинзи и обуки какви што им требаат на компаниите (6% од
компаниите вклучени во истражувањето)
Обуките се прескапи и компаниите немаат доволно средства за нив (6% од
компаниите вклучени во истражувањето)

15%

33%

2%

22%
5%
3%
0%
0% 5%

15%

Управување / Менаџмент
вештини
Управување со
производство
Контрола на квалитет /
Меѓународни стандарди
Маркетинг
Продажба
Финасии / Сметководство

График бр. 5: Тип на обуки посетени од компаниите од ППР

Во поглед на видот на обуки на кои претставниците на приватниот сектор од регионот имаат
присуствувано доминираат обуките од областа на меѓународни стандарди (контрола на
квалитет), маркетинг и менаџмент вештини (график бр. 5). Претсавниците на приватниот
сектор од регионот имаат посетувани и обуки од други области како: обуки за јавни набавки,
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проценки и вештачење, обуки за заштита на лични податоци, обуки од областа на туризмот.
Дел од компаниите изјавија и дека имаат посетувано: обуки за дизајнерство и печатарство,
интерни обуки / тренинзи со нивни соработници, обуки за машини за производство (обуки
обезбедени од дистрибутерите), обуки за формирање на национална мрежа за рурален
развој и за формирање на Локални Акциони Групи (ЛАГ-ови), обуки за самовработување,
безбедност и заштита при работа и архивско работење.
Во поглед на потребата од специфични обуки и тренинзи, состојбата е следна: 19% од
интервјуираните компании ја истакнаа потребата за обуки од областа на финансиите и
сметководството, додека пак по 15% од компаниите истакнаа потреба за обуки и тренинзи од
областа на маркетингот, продажбата и управување со производството. (график бр. 6)
2%
2%

2%
11%

Управување / Менаџмент
вештини
Управување со производство

6%
15%

19%

13%

Контрола на квалитет /
Меѓународни стандарди
Маркетинг
Продажба

15%

15%

Финасии / Сметководство
Деловно право
ИК технологија

График бр. 6: Преглед на потребите за обуки и тренинзи на компаниите од Пелагонискиот плански регион

Последните неколку прашања од Анкетните прашалници се однесуваа за обновливите
извори на енергија и нивното користење во приватниот сектор при што најголемиот број на
компании од Пелагонискиот плански регион сметаат дека во Р. Македонија треба да се
субвенционира производството на биогориво и користењето на обновливи извори на
енергија во приватниот сектор. 64 од 80-те анкетирани компании сметаат дека треба да се
субвенционира производството на биогориво, а дури 72 од компаниите (90% од
испитаниците) сметаат дека треба да се субвенционира користењето на обновливи извори на
енергија во приватниот сектор.
Резултати од истражувањето на организациите за поддршка на приватниот сектор
Организациите и институциите за поддршка на бизнис секторот во Пелагонискиот плански
регион нудат различни услуги за овој сектор, почувајќи од организација на семинари,
работилници и тренинзи за приватниот сектор, преку поддршка за користење на владини
финансиски програми, информации за правила и регулативи, идентификување и договарање
на состаноци со потенцијални клиенти, сè до вмрежување на приватните компании и
земјоделските стопанства. Согледувањата на менаџерските тимови на овие институции за
поддршка на бизнис секторот е дека основни причини за основање на нови компании се
обезбедувањето на семејната егзистенција и неможноста за вработување во некоја постечка
компанија од страна на сопствениците.
Контактите кои овие организации ги имаат со приватниот сектор во регионот овозможиле
истите да бидат информирани и за проблемите во работењето на компаниите, при што како
најчести проблеми во работењето компаниите од регионот ги истакнуваат: недостигот на
финансии, долгите административни и бирократски процедури и проблемите со инспекции /
инспекциски надзори.
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Во поглед на комуникацијата со компаниите, анкетираните организации за поддршка на
бизнис секторот истакнаа дека најчесто комуникацијата со бизнис секторот се остварува со
директен разговор (лице во лице), по што следуваат комуникациите по електронски и
телефонски пат.
Во поглед на типот на информации кои компаниите ги бараат од овие организации,
доминираат информациите од областа на започнување на бизнисот, растење на бизнисот и
финансиското советување, по што следуваат областите на иновации, здравје и безбедност
при работа, еднакви можности, законски акти. Организациите за поддршка на бизнис
секторот истакнаа и информации од други области кои им биле побарани од страна на
компаниите и тоа: информации од областа на стратешкото планирање, заштита на животната
средина и биолошка разновидност, информации за агробизнис секторот, финансискиот
сектор за поддршка на нови претпријатија, информации за бенефити од различни
институции, ИТ секторот и сл.
Растење на бизнисот
Електронска трговија

15%

25%

0%

5%
5%

15%

15%
5%

10%

5%

Закон за
вработување/отпуштање
Еднакви можности
Финансиско советување – каде
и како да се добијат финансии
Здравје и безбедност при
работа
Иновации
Специфични регулативи за
дејноста на работење
Започнување на бизнис
Друго

График бр. 7: Преглед на информациите побарани од компаниите од Пелагонискиот плански регион кај организациите за
поддршка на бизнис секторот

Организациите за поддршка на бизнис секторот од Пелагонискиот плански регион имаат
добра соработка со јавни институции кои нудат програми за финансиска и нефинансиска
поддршка на приватниот сектор во Македонија. Од јавните институции со кои БСО
организациите имаат соработка може да ги споменеме: АФПЗРР, Агенција за вработување,
Локалните самоуправи, Центарот за развој на Пелагонискиот плански регион, Регионалната
стопанска комора, Министерство за Економија и Министерство за Финансии.
БСО организациите од регионот имаат одлична соработка и со образовни установи,
факултети и универзитети како: Универзитет Св. Климент Охридски - Битола, Педагошки
факултет, Биотехнички и Технички факултет - Битола, Биро за развој на образованието,
Министерство за образование, Факултетот за информатички технологии, основни и средни
училишта во Битола.
Во поглед на организацијата на тренинзи и обуки за приватниот сектор, 60% од вклучените
БСО организации не информираа дека во последните 12 месеци имаат организирано вакви
обуки и тренинзи. Во поглед на темата на овие обуки и тренинзи доминираат обуките и
тренинзите од областите на: менаџмент вештини и управување, ИК технологија и стратешко
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планирање. БСО организациите напоменаа дека имаат организирано и обуки и тренинзи од
други области како: препознавање, развој и комерцијализација на иновативните идеи во
МСП, животна средина,климатски промени, еко-социјално претприемништо, обуки за јавни
набавки и обуки за подобрување на капацитетите на занаетчиите.
Управување /
Менаџмент вештини
Маркетинг

36%

46%

Продажба
Финасии /
Сметководство
Деловно право

9%

9%

0%

ИК технологија

0%
0%

0%

Стратешко
планирање
Друго

График бр. 8: Теми на обуки организирани од БСО организациите во Пелагонискиот плански регион

Резултатите од истражувањето покажаа дека сопствениците на компаниите исклучително
малку вложуваат во користење (консултирање) на експерти за водење на нивниот бизнис,
меѓутоа, подготвени се во иднина да издвојат време за учество на обуки, предавања или
тренинзи на кои ќе усвојат нови знаења и вештини како би обезбедиле попрофитабилен
бизнис.
Спроведените истражувања овозможија детерминирање на следните приоритетни мерки за
Регионалната програма со предлог-акциски план за развој и поддршка на приватниот сектор
во Пелагонискиот плански регион (2016 - 2020):
1. Подобрување на конкурентноста и унапредување на капацитетите на приватниот
сектор од Пелагонискиот плански регион
2. Зголемување на инвестициите и извозот преку унапредување на деловното
опкружување и бизнис климата во Пелагонискиот плански регион
3. Унапредување на земјоделието во Пелагонискиот плански регион преку подобрување
на
конкурентноста и унапредување на капацитетите на агробизнисите од
Пелагонискиот плански регион
4. Унапредување на туризмот преку зголемување на конкурентноста и капацитетите на
туристичките бизниси од Пелагонискиот плански регион
5. Градење на стратешки партнерства преку поврзување на приватниот сектор од
регионот со приватните сектори од другите региони во Македонија
6. Развој на претприемништвото во Пелагонискиот плански регион
7. Стимулирање на иновациите во приватниот сектор од Пелагонискиот плански регион
Деталниот преглед на приоритетните мерки и предложените активности за нивно
остварување со: специфични цели, индикатори, буџет, временска рамка за секоја активност
се дадени во Акцискиот план за спроведување на Регионалната програма за развој и
поддршка на приватниот сектор во пелагонискиот плански регион (2016 - 2020).
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8.2. Портфолио на услуги и активности кои Центарот за развој на Пелагонискиот плански
регион ќе ги нуди на приватниот сектор
Центарот за развој на Пелагонискиот плански регион е клучиот стејкхолдер во регионот кој
подготвува предлог-проекти за развој на Пелагонискиот плански регион и за подрачјата со
специфични развојни потреби, ги координира активностите поврзани со имплементацијата
на Програмата за развој на Пелагонискиот планскиот регион, ги реализира проектите за
развој и врши промоција на развојните можности на Пелагонискиот планскиот регион. Визија
на ЦРППР е Пелагонискиот плански регион да биде регион со брендирана автентичност, со
висок квалитет на живеење, перспективна иднина за жителите, економски раст и одржлив
развој по европски критериуми. Центарот за развој им нуди низа на услуги на микро, малите,
средните и големите компании од регионот, како и на агробизнисите и организациите за
поддршка на бизнис секторот во регионот.
Досегашните активности на Центарот за развој на Пелагонискиот плански регион, но и
детектираните потреби на приватниот сектор во регионот овозможија креирање на
портфолио на услуги и активности кои Центарот за развој на Пелагонискиот плански регион
ќе ги нуди на приватниот сектор.
Главни партнери на Центарот за развој на Пелагонискиот плански се:
 Општините во Пелагонискиот плански регион
 Бирото за регионален развој
 Министерството за локална самоуправа
 Ресорни министерства
 Јавниот сектор во Пелагонискиот плански регион
 Приватниот сектор во Пелагонискиот плански регион
 Организациите за поддршка на бизнис секторот
 Национални и интернационални институции и донори
Портфолиото на услуги и активности кои Центарот за развој на Пелагонискиот плански
регион ќе ги нуди на приватниот сектор вклучува:
 Обезбедување на информации / информирање на компаниите од регионот за
различните можности за финансиска и нефинансиска поддршка кои им стојат на
располагање на локално, регионално, национално и интернационално ниво;
 Изработка на анализи од значење за подигање на капацитетите на приватниот
сектор од Пелагонискиот плански регион;
 Имплементација на обуки, тренинзи и работилници од различни области согласно
потребите на приватниот сектор од региоот;
 Обезбедување на менторска помош и поддршка за компаниите од Пелагонискиот
плански регион;
 Организација на настани за вмрежување на компаниите од регионот со компании
од другите региони во Македонија, компании од Балканот и земјите од Европската
Унија;
 Поддршка за учество на национални и интернационални саеми и саемски
манифестации;
 Информирање на компаниите за програмите за поддршка на приватниот сектор,
отворени повици и нивни можности за аплицирање на истите;
 Изготвување на предлог проекти за отворени повици и подготовка на потребна
документација за аплицирање на истите;
 Менаџирање
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