
 
  

Извештај од реализирана анкета за жени 
претприемачки:  

Што им е потребно на жените претприемачки за 
одржливост и развој на својот бизнис? 

 
Националниот совет за женско претприемништво (НСЖП) е прв 

и единствен совет за женско претприемништво кој делува на 
национално ниво, формиран преку проектот „Јакнење на 
придонесот и ефикасноста на граѓанските организации од 

женското претприемништво кон ЕУ интегративните реформи во 
областа на економската политика“ - WE Contribute. 

Спроведувањето на анкетите и изготвениот извештај се дел од 
фидбек механизмот на советот кој ќе допринесе кон 

идентификување и препорачување на решенија за прашања од 
клучно значење за развојот на женското претприемништво во 

земјата. 

 
Проектот е 

финансиран од 
Европската Унија 
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1. ВОВЕД                      
 
Фондацијата за менаџмент и индустриско истражување во партнерство со Здружението на 
бизнис жени и ГТФ Иницијативата за одржлив раст од Хрватска изготвија анкета во форма на 
прашалник за македонските жените претприемачки. Оваа анкета беше направена како дел од 
проектот „Јакнење на придонесот и ефикасноста на граѓанските организации од женското 
претприемништво кон ЕУ интегративните реформи во областа на економската политика“ - WE 
Contribute кој е финансиран од Европската Унија.  
 
Целта на анкетата е да се види реалната ситуација на македонските жени претприемачки како 
и да се измери потребата на жените претприемачки за насоки, програми и информации кои им 
се битни во доменот на нивната работа.  Резултатите ќе се користат како основа за дефинирање 
на идните активности на Националниот советот за женско претприемништво, чија основна идеја 
е важноста на мрежното поврзување со цел да се создаде синергија на квалитет и влијание на 
силно застапување на интересите на жените претприемачки пред засегнатите страни на 
законодавната и извршната власт. Советот има за цел да промовира примери на добри 
практики, за да обезбеди подобра координација на активностите поврзани со прашањата за 
женско претприемништво и да овозможи мрежно поврзување на жените претприемачки на 
национално и меѓународно ниво. Исто така резултатите добиени од анкетата ќе бидат водич на 
теми кои треба да се опфатат во следните проектни активности кои ги засегаат жените 
претприемачки. 
 
Анкетираните лица кои го пополнија прашалникот се жени претприемачки од територијата на 
цела држава кои поседуваат сопствен бизнис. На анкетата одговорија вкупно 52 испитанички и 
резултатите добиени од прашањата се процентуално дадени врз основа на тие 52 одговори. 
Покрај главната цел на оваа анкета нашата цел беа и резултатите кои ги добивме и на кои треба 
да обрнеме внимание во иднина а  кои ја прикажуваат реална слика за состојбата на жените 
претприемачки и учеството во заедницата/државата.  
 
Прашалникот беше подготвен да одговори на потребите на жените претприемачки и се 
состоеше од 30 прашања во кои анкетираните лица може да изберат повеќе опции како одговор 
како и да дадат став, мислење или коментар на одредени прашања. Во анкетата имаше 18 
прашања од затворен тип и 12 од отворен тип. Затворените прашања допринесуваат да се 
измери дејноста на компанијата, степенот на застапеност на жените претприемачки во 
претприемништво во државата како и пречките со кои се соочувале жените претприемачки со 
отворање на својот бизнис и релевантните фактори за надминување на истите. Во однос на 
прашањата од отворен тип се добиваат одговори од жените претприемачки за учеството во 
телата за процес на донесување на одлуки, мерките кои се потребни за да се вклучат во 
процесот на донесување на одлуки, предлог мерки и програми за зајакнување на женското 
претприемништво и слично.  
 
 
 
    
 



 
 

 

 
 

2.            ГЛАВНИ ЗАКЛУЧОЦИ И ПРЕПОРАКИ ОД СПРОВЕДЕНА АНКЕТА 
 

Заклучоци 
 
Анкетата беше поделена во два дела: дел за сопствен бизнис кој го поседуваат жените 
претприемачки и дел со прашања кои се однесуваат на процесот на донесување на одлуки и 
вклученоста на жените претприемачки.  
 
Поставувани беа следните прашања кои се поврзани со бизнисот на жените претприемачки: 
прашања кои се однесуваат на големината на претпријатието, секторот на работа, возраста на 
започнување на бизнис, промената на работодавачи или секогаш работењето за себе, пречките 
при отворањето на бизнис, надминувањето на истите, поддршката во водењето на бизнисот,  
успесите кои ги водат жените претприемачки напред.  
 
Прашања кои се однесуваат на процесот на донесување на одлуки вклучуваа: прашање за дали 
жените претприемачки се вклучени во процесот на донесување на одлуки, за жените кои не се 
вклучени во овој процес кои се главните причини за не учествување во истиот, отворени 
прашања за дополнување на мерки кои би активирале жените претприемачки да се вклучат во 
процесот на донесување на одлуки, прашања за познавањето на жените претприемачки со 
мерките за поддршка на бизнисите кои се креирани од Владата, како и отворено прашање за 
дополнување на теми како предлог за нови мерки и програми. 
 
Согласно добиените резултати од анкетата се покажува дека типичната жена претприемач 
работи во канцеларија/простории на компанијата, сопственик е на бизнис – кој претставува 
микро претпријатие (со 1-9 вработени) која го отворила во своите дваесетти години, по 
стекнување на универзитетска диплома и долгогодишно работно искуство преку работење за 
други работодавачи. Отворањето на сопствен бизнис е компанија која оваа жена претприемач 
ја створила сама и најчесто на самите почетоци се соочувала со пречки како финансиски 
прашања (растење на капиталот) и наоѓање на вистинските контакти за поддршка на идејата за 
бизнис. За надминување на овие пречки жената претприемач подигнала кредит или земала 
позајмица, користела грант за поддршка на отворањето на својот бизнис дел од мерките за 
поддршка на Влада, како и добивала целосна поддршка од семејството, пријателите. Оваа жена 
претприемач добивала стручна поддршка која ја добила преку ангажирање на консултантски 
услуги. Главната причина за стартување на сопствен бизнис кај жената претприемач е желбата 
да работи за себе, контролата и слободата во правење на свои избори, како и 
профитот/заработување на повеќе пари. Жената претприемач најчесто во креирање на својот 
бизнис добива екстерна поддршка во форма на поддршка со вмрежување и финансиска 
поддршка (ЕУ/национални грантови, заеми...). Во водењето на својот бизнис најчести пречки со 
кои се соочува се недостигот на комбинација на фамилијарен/приватен живот со работа и 
недостиг на финансиски средства. Жената претприемач посветува повеќе од 40 часа неделно 
на својот бизнис во зависност од работата и обврските кои ги има. Во секојдневното справување 
со својот бизнис, проблеми/пречки кои се појавуваат и ја држат жената претприемач наназад се 
недостатокот на менаџерски способности и стравот од неуспех, како и посветеноста на 
приватните или фамилијарните обврски. Како главни фактори или успеси кои ги движат жените 
претприемачки напред се наведуваат успешното менаџирање на себеси, поседување на 
претприемачки дух и вештини како и успешното менаџирање на други лица.  
 



 
 

 

 
 

Типичната жена претприемач не учествува во процесот на донесување на одлуки во 
организации или институции доволно, поради тоа што премногу време посветува на својот 
бизнис.  За да биде активна од овој сектор и да се вклучува во процесот на донесување на 
одлуки потребно е да има мерки кои го таргетираат субвенционираното вработување, мерки за 
начини на финансирање, мерки за зајакнување и зголемување на раст и развој на претпријатија 
со помалку од 5 вработени. Жената претприемач е запознаена со мерките за поддршка на 
бизнисите кои се креирани од Владата но смета дека мерките делумно може да се искористат 
за раст/развој на компаниите подеднакво бидејќи се повеќе се користат за поголеми 
претпријатија каде има повеќе од 5 вработени со услови за исполнување на голем број  
критериуми и одредени дејности. Оваа жена претприемач би сакала да биде вклучена во 
изработка на предлог за нови мерки и програми и  верува дека делумно постојат креирани мерки 
за поддршка за женско претприемништво. Во принцип е информирана за процесот на креирање 
на новите закони кои се во процес на изработка и се однесуваат на работењето на 
претпријатијата но не е вклучена во истиот. 

 
 
 

Препораки 
 
Како преглед на овие карактеристики кои се истакнуваат во најголем процент од добиеното 
истражување, потребно е да се пристапи кон разгледување и  преземање на реализација за 
подобрување на препораките: 
 

• Фактот дека во истражувањето се покажува дека постои процент на жени претприемачки 
кои сеуште работат од дома и немаат доволно ресурси за отворање на свои канцеларии, 
наведува на размислување дека со отворањето на сопствен бизнис жените 
претприемачки не се сеуште финансиски спремни за изнајмување/купување на сопствен 
простор за својот бизнис па времето поминато во работа на бизнисот го поминуваат од 
дома. Потребно е да се промовираат повеќе програмите, мерките или грантовите кои се 
поддржани од Владата или од Европски фондовите, кои би го поддржале бизнисот на 
овие жени претприемачки и би овозможиле подобрени услови за работа. Би требало да 
се инвестира и во инкубатори кои ќе овозможуваат поддршка на повеќе бизниси одеднаш 
и постојано ќе вложуваат во раст и развој на бизнисите; 
 

• Преку истражувањето се покажува дека најголемиот дел од жените претприемачки 
работат во микро претпријатие (1 – 9 вработени) за кое е доста тешко да изнајде начин 
за раст и развој, предизвик со кој најчесто се соочуваат жените претприемачки. И покрај 
дадените програми за поддршка постојат голем дел на условувања по дејности, број на 
вработени, време од самото постоење на компанијата до моментот на аплицирање во 
некоја програма/мерка и слично што дополнително го отежнува процесот на зголемување 
на својата компанија и отворање на повеќе работни места. Доколку се започне со 
програми за поддршка на мали бизниси кои немаат ограничувања, програми кои 
овозможуваат финансиска помош во поглед на субвенционирано вработување, бројот на 
лицата кои се вработени во бизнисите на жените претприемачки ќе се зголеми; 
 

• Идејата за прифаќање и отворање нов бизнис кај жените претприемачки оди полесно со 
тоа што тие сами стануваат сопственички на свој бизнис, преку преземање на ризик и 



 
 

 

 
 

отворање на бизниси во различни сектори и дејности. За разлика од годините наназад се 
покажува дека многу е поголем бројот на поседување на свој бизнис од колку работа за 
некој друг работодавач. Затоа е потребно да се продолжи со споделување на 
информации за отворање на бизнис, семинари и тренинзи за претприемништво како и 
информации за   грантови и кредити кои би ја поддржале секоја жена во процесот на 
отворање на свој бизнис; 

 

• Одлуката за отворање на свој бизнис жените претприемачки ја носат на возраст помеѓу 
25 и 35 години, а поретко се одлучуваат на тоа во почетокот на 20тите и 40тите години, 
се покажува во истражувањето. Потребно е промовирање на претприемништво од 
најрана возраст, почнувајќи од семејството па се до завршување на образованието. 
Преку едукација во образовниот систем за претприемништво ќе се овозможува знаење 
кај младите лица кои по завршување на образование веднаш ќе имаат можност за 
имплементација на знаењето преку отворање на сопствен бизнис. На тој начин поголем 
број на лица би размислувале за отворање на сопствен бизнис и би биле охрабрени за 
овој чекор на помлади години; 

 

• Жените претприемачки во поголем процент поседуваат универзитетско образование  
пред започнувањето со градењето на својата кариера. Тоа ни покажува дека жените 
претприемачки инвестираат во своето образование и потоа започнуваат со градење на 
своја кариера. Има голем процент на жени претприемачки и со средно образование; кај 
нив потребно е да се инвестира во повеќе обуки, семинари, тренинг курсеви кои би го 
овозможиле забрзан тек на на учење преку неформално образование, достапно за сите 
кои не успеале да го продолжат своето образование и да се запишат на факултет. Ова 
би било добра можност и за тие лица кои се спремни да завршат доквалификација или 
преквалификација во некоја друга одредена дејност; 
 

• Жените претприемачки не работеле за себе отсекогаш; пред отворањето на сопствен 
бизнис имале искуство со повеќе работодавачи. Најголем процент работеле за минимум 
од 1-4 работодавачи а има и испитанички кои претходно работеле за 5-10 работодавачи. 
Ова е добар знак дека жените претприемачки започнуваат со реализирање на својата 
идеја по веќе добро изградена кариера и стекнување со солидно  работно искуство. Вакви 
примери на добри практики треба да се споделуваат, па една менторска програма би 
била погоден  вид на едукативна програма за сите жени претприемачки кои се на 
почетокот на своите бизниси, а каде менторките со претходно работно искуство би им 
помогнале за јакнење на своите капацитети, совети за градење на самодоверба, 
поврзување и вмрежување како и континуирана поддршка во целиот процес на 
реализација на  бизнис идејата; 
 

• Истражувањето покажува дека голем процент на жените претприемачки имале и 
претходен бизнис пред започнување на сегашниот. Тоа потврдува дека постои поволна 
клима за претприемништво. Претходните бизниси кои ги поседувале жените 
претприемачки или биле заменети со бизниси од други дејности, или останале да 
работат целосно преземени од страна на сопруг/татко со што се потврдува дека имаат 
континуитет, но голем е процентот и на такви бизниси кои биле затворени. Она на што е 
потребно да се работи е континуираната поддршка на ново отворените бизниси како и на 



 
 

 

 
 

можностите за раст и развој за да се избегнат затворања на бизниси кои постојат само 
неколку години; 
 

• Најголемиот процент на жените претприемачки својата компанија ја створиле сами, но 
преовладува и процент на жени претприемачки кои ја имаат наследено својата компанија 
како семеен бизнис од страна на фамилијата. Со тоа се покажува дека со поддршка од 
семејството и со продолжување на традицијата може да се постигнат добри резултати. 
Во овој поглед потребно е да има повеќе обуки каде ќе се споделуваат идеи за 
вклучување на повеќе дејности во еден бизнис или продолжување на веќе постоечки 
бизнис со нови и иновативни идеи, во вид на преориентирање на веќе постоечки бизнис 
во друга бизнис идеја без затворање на компанијата; 
 

• Со започнувањето на свој бизнис, најголемите пречки на кои наишле жените 

претприемачки се финансиските прашања (растење на капиталот) и  наоѓање на 

вистинските контакти за својата бизнис идеја; ова се надоврзува на препораките од 

погоре дека е потребен зголемен проток на информации до жените претприемачки за 

можностите за претприемништво, мерките и програмите за поддршка и финансирање на 

бизниси и адекватна консултантска помош. Исто така потребно е обезбедување на 

информации за придобивките од отворање и поседување на сопствен бизнис;  

 

• Како причини за започнување на свој бизнис се дека жените претприемачки најчесто не 
сакаат да работат за други како и поседување на контрола и слобода во правењето на 
свои избори.  Тоа го потврдува фактот дека ризикот е се поголем во дваесеттите години 
и постои се поголем интерес од страна на жени кои се спремни за отворање на сопствен 
бизнис и работење за себе како би имале поголема контрола и слобода во работата и 
правењето на свои избори. Препорака  е да се продолжи со охрабрување на жените за 
започнување на свој бизнис. Развојот и креирањето на јавното мислење преку зголемен 
број на трибини, семинари, јавни настани, промоции во медиуми каде жените 
претприемачки отворено дискутираат за ставовите кои ги засегаат како и начинот на кој 
се справуваат со истите се потребни во поголем број; 
 

• Главни пречки на кои наидуваат жените претприемачки во водењето на својот бизнис се 
недостиг на финансиски средства и недостиг на баланс на приватниот живот со работата. 
Потребно е обезбедување на адекватна поддршка на жената претприемач преку поделба 
на обврските со своето семејство за паралелен развој како на приватен така и на 
професионален план; 
 

• Работењето во свој бизнис допринесува за постигнување на очекувањата во неколку 

сфери. Како најдобро оцените сфери во прашалникот се наведуваат: комуникација со 

колеги на работа, партнери/клиенти вклучени во бизнисот и користење на услугите како 

и можност за користење на иницијатива. За да ги постигнат своите очекувања со 

работењето во својот бизнис на жените претприемачки им недостасува поголема 

поддршка, комуникација, вмрежување како и координација на веќе воспоставените 

структури и олеснување на мерките со кои се промовира нивното економско зајакнување; 

 



 
 

 

 
 

• Жените претприемачки посветуваат 40-50 часа неделно на работа во својот бизнис, 
меѓутоа има и процент на жени кои посветуваат и над 60 часа (70,80...) неделно. Со ова 
се потврдува дека жената претприемач е посветена на своето работење во бизнисот и 
дека дополнителните часови и се битни за овозможување на постојан проток на работа 
и завршување на своите обврски и работни задачи. Преку размена на искуства и 
вмрежување на жените претприемачки би можело да се разменат информации, работни 
искуства како и начини како да се намали бројот на работни часови на неделно ниво, а 
да се задржи ефективноста и континуитетот  на  бизнисот; 

 

• Важни фактори или пречки кои ги држат назад жените претприемачки се недостигот на 
менаџерски способности, страв од неуспех, посветеноста на приватните или 
фамилијарните обврски. За надминување на истите потребно е дополнителна обука, 
семинар, тренинг курс кој би овозможил поголеми менаџерски способности, поддршка со 
информации и вмрежување и надминување на стравот од неуспех, како и баланс и 
поддршка во извршувањето на приватните и фамилијарните обврски; 
 

• Важни фактори, успеси кои ги движат нанапред жените претприемачки се поседувањето 
на претприемачки дух и вештини, успешно менаџирање на себе си и на други лица, 
поседување на посебна експертиза во одредена тема. За да се продолжи со 
исполнувањето на овие фактори потребно е постојано надополнување и надоградување 
на вештините на жените претприемачки кои воедно би по станувале се подобри во 
исполнувањето на овие фактори кои би ги движеле напред кон успеси во водењето на 
сопствен бизнис;  

 

• Жените претприемачки немаат доволно информации за вклучување во процесот на 

донесување одлуки во организации/институции на локално/регионално/национално 

ниво. Овој процес ги прави и поинформирани, запознаени со 

локални/регионални/национални документи/закони/политики како и посилни во 

застапување на свој став и мислење. Што покажува дека треба да се работи со нив за 

полесен начин да добиваат информации за ваквите можности, да се формираат работни 

групи кои ќе бидат еден вид на јадро или врска меѓу телата за процес на донесување 

одлуки и жените претприемачки на локално, регионално и национално ниво. Постои 

потреба од зголемено учество на жените претприемачки во креирање и донесување на 

мерките и програмите за женско претприемништво, како и зголемена информираност на 

сите жени претприемачки за можностите што им се нудат преку локални средби, 

состаноци, споделување на информации преку мрежи како и учество на семинари; 

 

• Најголем дел од испитаничките би сакале да се вклучат во изработка на предлог за нови 
мерки и програми кои би се доставиле до Владата, затоа и се појавува потреба од 
формирање на тело кое ќе ги менаџира жените претприемачки во овој процес, а 
истовремено ќе има блиска соработка со органите на Владата за пренесување на 
потребите на жените претприемачки особено од аспект на предлог мерки и програми; 
 
 



 
 

 

 
 

• Според резултатите добиени од истражувањето постојат делумно креирани мерки и 
поддршка за женско претприемништво. Споредено со минатото, денес има подобрена 
клима за женско претприемништво, но треба да се работи уште многу на поддршката на 
жените претприемачки, како и на достапноста на сите мерки за сите дејности, за сите 
компании без дополнителни услови и ограничувања; 
 

• Жените претприемачки се информирани за процесот на креирање на новите закони што 
се однесуваат на нивното работење, но само делумно без да имаат можности да се 
вклучат во процесот на изработка. Потребно е да се изгради поголема транспарентност 
за можностите за сите заинтересирани да се вклучуваат во процесот на креирање на 
новите закони кои се битни за работењето на бизнисите на жените претприемачки. 
 

 

3. ДЕТАЛНИ НАОДИ ОД АНКЕТАТА 
 
➢ На првото прашање кое е од затворен карактер и каде што одговорите се дадени со 
можност на избор, „Што од подолу наведените најдобро ја опишува Вашата работа?“ 
испитаничките одговориле вака: 

 

 
*на ова прашање се дозволени повеќе од еден одговор, некои од испитаничките   заокружиле 

повеќе од понудените одговори  

 

 

69% од испитаничките одговориле дека работат во канцеларија/простории на компанијата,  

висок процент кој покажува дека испитаничките кои имаат свои бизниси поседуваат и свои 

канцеларии/простории на компанијата. 16% од испитаниците работат од дома, а 9% се 

испитаничките кои навеле комбинација од понудените опции, па така дел од жените 

69%

6%

16%

9%

Што од подолу наведените најдобро ја 
опишува Вашата работа?

Работам во канцеларија/простории на компанијата

Работам во просториите на моите клиенти

Работам од дома

Друго (наведете)



 
 

 

 
 

претприемачки работат на терен, дел имаат комбинација од сите погоре наведени опции, дел 

се под кирија, дел изнајмуваат сопствена работилница/изнајмен простор, а некои избрале како 

комбинација од работа на терен и работа кај клиентите. Само 6% од испитаничките избрале 

дека работат во просториите на своите клиенти. 

 

 

➢ На второто прашање „Која е големината на вашето претпријатие?“ испитаничките 
одговорија вака: 
 

 
 

 

Од резултатите добиени на ова прашање произлегува дека навистина е голема бројката на 

микро претпријатија што укажува на фактот дека жените претприемачки најчесто поседуваат 

микро претпријатие со 1-9 вработени (94% од испитаничките). Само 4% од испитаничките имаат 

мало претпријатие, а 2% средно претпријатие. Во спроведената анкета нема испитаничка која 

одговорила дека поседува големо претпријатие.  

 

 

➢ На третото прашање „Во кој сектор работите“, според приложените одговори се  

забележува дека испитаничките работат во различни сектори а најмногу одговори добиени во 

оваа анкета се во следниот сектор: управувачки дејности, советување во врска со управување; 

други услужни дејности; дејности за подготовка на оброците за служење на храна; компјутерско 

програмирање, консултантски сродни дејности како и правни и сметководствени дејности.  

Преку спроведувањето на оваа анкета добиваме заклучок дека жените претприемачки 

инвестираат во својот бизнис без разлика на секторот  во кој работат следејќи ја својата бизнис 

идеја. На тој начин се покажува дека некои сектори каде во минатото имало поголем процент на 

мажи претприемачи со тек на годините се повеќе жените претприемачки се вклучуваат во тој 

сектор, пример се секторите  архитектура, градежништво, ИТ сектор и слично. Сите сумирани 

резултати од ова прашање се наоѓаат во графиконот подолу: 

94%

4%

2%

Која е големината на вашето претпријатие?

микро (1-9 вработени)

мало (10-49 вработени)

средно (50-249 вработени)

големо (250+ вработени)



 
 

 

 
 

 

 
Графиконот е изработен според Националната класификација на дејности, каде сите одговори 

се сумирани 

 

➢ На прашањето „Која е Вашата сегашна состојба на вработување?“ произлегува дека 

навистина е голема бројката од 79% на испитанички кои се сопственици на сопствен бизнис. 

11% се испитанички кои се вклучени дополнително  во компанија или организација, а 8% се 

испитанички кои се самовработени/фриленсери. Во мал процент од 2% е испитаничка која 

навела опција друго во која се констатира дека е менаџер. Преку ова забележуваме дека на 

територијата на цела држава има доста голем процент на жени претприемачки кои управуваат 

со свој бизнис. 

Сите сумирани резултати изразени во проценти согласно ова прашање се наведени во 

графиконот подолу: 

0 2 4 6 8 10

РИБАРСТВО И АКВАКУЛТУРА 

ПРОИЗВОДСТВО НА ПРЕХРАМБЕНИ ПРОИЗВОДИ 

ПРОИЗВОДСТВО НА ОБЛЕКА 

ДЕЈНОСТИ  ЗА ПОДГОТОВКА НА ОБРОЦИТЕ …

ТЕЛЕКОМУНИКАЦИИ 

КОМПЈУТЕРСКО ПРОГРАМИРАЊЕ, КОНСУЛТАНТСКИ …

ПРАВНИ И СМЕТКОВОДСТВЕНИ ДЕЈНОСТИ

УПРАВУВАЧКИ ДЕЈНОСТИ, СОВЕТУВАЊЕ ВО ВРСКА …

АРХИТЕКТОНСКИ ДЕЈНОСТИ И ИНЖЕНЕРСТВО, …

МАРКЕТИНГ (РЕКЛАМА И ПРОПАГАНДА) И …

ДЕЈНОСТИ НА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА 

ДРУГИ ЛИЧНИ УСЛУЖНИ ДЕЈНОСТИ 

ГРАДЕЖНИШТВО

ТРГОВИЈА НА ГОЛЕМО И МАЛО

Сектор



 
 

 

 
 

             

 
 

 
 

➢ Согледувајќи го прашањето кое гласи „На која возраст го започнавте својот бизнис?“ 

испитаничките одговориле: 

 

 
 
Најголем  процент од 35%  на сите испитаници во оваа анкета се жените претприемачки кои се 
изјасниле дека својот бизнис го отвориле од 25 – 31 годишна возраст. Што покажува дека жените 
претприемачки се спремни за преземање на ризик и отворање на свои бизниси од помала 
возраст. Одговорите добиени со 27% се испитаничките кои својот бизнис го започнале на 32 – 
38 годишна возраст, потврдуваат исто така дека испитаничките и покрај промена на работни 

79%

8%
11%

2%

Која е Вашата сегашна состојба на 
вработување?

Јас сум сопственик на бизнис

Јас сум самовработена/Фриленсер

Вклучена сум во компанија или организација 
дополнително

Друго (наведете)

15%

35%
27%

19%

4%

Бр. На испитанички

18 - 24 год

25 - 31 год

32 - 38 год

39 - 45 год

над 46 год



 
 

 

 
 

места, по стекнатите искуства се спремни да го променат својот тек на кариера и да отворат 
свој сопствен бизнис.  
 
 
➢ Во однос на прашањето „Степен на вашето образование“ , добиени се следните 
резултати 

 

 
 

На полето на едукација се покажува дека најголем дел од испитаничките се со универзитетско 
образование односно 73%, помал процент или 27% се со средно образование и нема ни една 
од испитаничките која е со основно образование. Ова ни покажува дека жените претприемачки 
инвестираат во своето образование и пред започнување на својата кариера се стекнуваат со 
дипломи. 

 
 

➢ На прашањето „Дали секогаш сте работеле за себе?“, одговорите се дадени во 

следниот графикон: 

 

 
                      

Средно 
образование

27%

Факултет
73%

Степен на образование

Средно образование Факултет

Да
19%

Не
81%

Дали секогаш сте работеле 
за себе?

Да

Не



 
 

 

 
 

19% од испитаничките одговориле со ДА дека секогаш работеле за себе, додека  81% од 
испитаничките одговориле со НЕ. Ова покажува дека најголем дел испитаничките,  пред 
започнување на својот бизнис имале можност да работат за други со што во своето искуство 
постигнуваат и различен обем на работа како и обврски. Фактот дека по неколку работни 
искуства испитаничките отвориле свој бизнис покажува дека постои спремност за промена на 
работна средина и отворање на сопствен бизнис. 

  
 

➢ За тие кои одговориле со НЕ, следното прашање поставено за нив гласи „Колку 
работодавачи сте имале пред започнување на свој бизнис?“, наведени се одговорите во 
графиконот: 
 

 
 
Според дадените проценти добиени од испитаничките, се покажува дека најголем процент од 
33 % се изјасниле дека пред отворањето на сопствен бизнис имале 2 работодавачи. Со 26% се 
изјасниле испитаничките кои имале 1 работодавач пред отворањето на свој сопствен бизнис. 
Подеднакво со 12% се испитаничките кои пред тоа имале 3 и 4 работодавачи. Ова покажува 
дека испитаничките имале можност за работа во различна средина, со различни работодавачи 
и стекнување на различно работно искуство кое се потврдува и со промена на работодавачите 
кај кои работеле. Во одговорите добиени во анкетата има и испитанички кои имале од 5 до 10 
работодавачи  пред започнувањето на свој бизнис.  
 

 
➢ На прашањето „Дали сегашниот бизнис е првиот кој го поседувате?“, 69% од 
испитаничките одговориле со ДА , додека 31% од испитаничките одговориле со НЕ. 
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Доколку одговорот е не, колку работодавачи сте имале 
пред започнување на свој бизнис:

1 раб.
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8 раб.
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Овој податок ни покажува дека дел од испитаничките веќе имале и друг обид за отворање на 
сопствен бизнис или биле вклучени во некој семеен бизнис, што покажува дека испитаничките 
се заинтересирани за нови идеи и нови бизнис можности. Поради тоа зборува и фактот дека во 
државата има поволна клима за претприемништво и развој на своите идеи. 
 

 
➢ За тие кои одговориле со НЕ, поставено беше и следното прашање „Што се случило со 

бизнисот/бизнисите кои сте ги имале претходно?“, во одговорите дадени од испитаничките се 

покажува дека: истовремено со отворањето на овој бизнис отворени биле паралелно неколку 

бизниси кои сеуште постојат но се раководени од страна на фамилијата (татко/сестра/сопруг); 

преориентација на дејноста на работа од претходниот бизнис во нов бизнис; затворање на 

претходниот бизнис поради следење на план на кариера/преселба/промена на бранша на 

работа. Ова покажува дека и покрај започнување на свој бизнис голем дел од испитаничките 

веќе поседувале друг бизнис или биле вклучени во фамилијарните бизниси, што потврдува дека 

постоењето на претприемачки дух е присутен кај жените претприемачки. Воедно добиени се 

одговори каде се потврдува дека поради неуспешност на една дејност во бизнисот не треба да 

се затвора целиот бизнис туку да се вложуваат и информации за промена на дејноста на работа,  

да се побара помош од фамилијата за надминување на по тешкотиите па дури и да се 

размислува за дејствување на повеќе бизнис идеи во едно.  

 

 

➢ На прашањето „Што најдобро ја опишува Вашата сегашна ситуација за Вашата 

компанија?“ испитаничките одговориле вака: 

 

 

Да
69%

Не
31%

ДАЛИ СЕГАШНИОТ БИЗНИС Е ПРВИОТ КОЈ ГО 
ПОСЕДУВАТЕ?



 
 

 

 
 

 

 

 

Најголем процент  69% од испитаничките одговориле дека ја створиле сами својата компанија 

што покажува висок процент на претприемништво и реализирање на сопствена идеја во бизнис 

план. Вкупно 27% од испитаничките дале одговор дека компанијата е наследена како семеен 

бизнис, а само 4% одговориле дека ја купиле компанијата како веќе оформен бизнис. Овој 

податок зборува дека најголемиот процент од жените претприемачки се спремни за 

претприемништво и водење на свој бизнис, што е доста позитивен податок во однос на 

севкупната клима за претприемништво во државата. 

 

 

➢ На прашањето „Кога го започнавте својот бизнис што беа најголемите пречки со кои 

се соочивте?“ испитаничките на ова прашање има можност да изберат по неколку опции кои се 

однесуваат на нивниот бизнис, па согласно добиените проценти со најголем процент се 

финансиските прашања (растење на капиталот) каде вкупно 29% од испитаничките се 

соочувале со оваа пречка при започнувањето на бизнисот. Кај 24% како главна пречка е 

наведено наоѓањето на вистински контакти за бизнис идеја што покажува дека при започнување 

на сопствен бизнис навистина е битно да се има и контакти кои ќе ја поддржуваат, потпомагаат 

и прифаќаат бизнис идејата. 16% од испитаничките одговориле дека пречка со која се соочиле 

е и недостигот на информации/совети за тоа како да се започне со бизнис.  

Прашањата поврзани за самодовербата (верба во своите способности) се наведени кај 14% од 

испитаничките, пречката поврзана со балансот на фамилијарниот/приватниот живот и работата 

кај 11%, а 4% од испитаничките навеле дека не се соочиле со никакви пречки. Како опција во 

прашалникот е дадено и друго каде 2% од испитаничките навеле дека се судриле со пречки 

поврзани со наоѓање на маркетинг кој е најдобар за нашиот пазар, како и пречки поврзани со 

наоѓање на начин да се дојде до нови клиенти кои ќе ги користат услугите на испитаникот без 

69%

27%

4%

Што најдобро ја опишува Вашата сегашна ситуација за 
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Ја купив компанијата како веќе оформен бизнис



 
 

 

 
 

да се преземаат клиентите на претходниот работодавач како и традиционалните размислувања 

на жената во бизнисот. 

 

Во графиконот се опишани одговорите добиени по ова прашање: 

 

 
*на ова прашање се дозволени повеќе од еден одговор, некои од испитаничките заокружиле 

повеќе од понудените одговори 

 

 

➢ Во однос на прашањето „Како ги надминавте овие пречки?“, испитаничките во најголем 

процент одговориле дека им помогнале банките, односно самото подигање на кредити и 

позајмици. Како добри примери за надминување на пречките се наведени и мерките и 

програмите кои го поддржуваат претприемништвото дел од Агенцијата за вработување кои 

помагаат за отворање на сопствен бизнис како и за субвенционирани вработувања. Голем дел 

од испитаничките одговориле дека најголема поддршка за надминување на овие пречки се 
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поддршката која доаѓа од семејството и пријателите. Во одговорите на испитаничките се 

наведени и консултантските услуги како добар совет за надминување на пречките, собирање на 

информации од лица кои поседуваат ист или сличен бизнис како и едукација и семинари од 

разни области. Упорноста, градењето на свој бренд и препознатливоста на услугата која се нуди 

која доаѓа со тек на време, се исто така потребни и се дел од работите наведени од 

испитаничките во справување со пречките. Исто така има и процент на испитаничките кои 

навеле дека пречките сеуште постојат но жените претприемачки се соочуваат со истите со тек 

на време и преку водењето на својот бизнис. Добиени се одговори и дека преку добри 

комуникациски вештини и преку ширење на мрежата на контакти исто така може да се работи 

за надминување на наведените пречки кај жените претприемачки. 

 

 

 

➢ На прашањето „Што ве натера да стартувате со свој бизнис?“ испитаничките одговориле 

вака: 

 

 
*на ова прашање се дозволени повеќе од еден одговор, некои од испитаничките заокружиле 

повеќе од понудените одговори 

 

Најголем процент од испитаничките или 26% одговориле дека причината за да стартуваат со 

свој бизнис е дека не сакале да работат за други. 24% од испитаничките одговориле дека сакале 
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да имаат контрола и слобода во правење на свои избори. Причината за профит/заработување 

на повеќе пари е исто така со поголем процент од 21% која покажува дека испитаничките имаат 

желба да ги променат своите кариери во насока на отворање на сопствен бизнис кој е еден од 

начините за дополнителна заработка. 12% од испитаничките потврдиле дека самодовербата во 

производите/услугите кои се нудат била една од причините за стартување на свој бизнис. 8% 

од испитаничките напоменале дека само постигнувањето е една од причините да се следи 

идејата за отворање на свој бизнис.  Додека 5%  тоа го направиле поради социјалниот статус.  

Дел од испитаничките или 4% одговориле дека е друга причината за отворање на сопствен 

бизнис, а како причини ги навеле: немање на друг избор, внатрешен порив на остварување, 

принудата за нова одлука во однос на продолжување на својата кариера, постоењето на 

можност за креативна работа, негативното искуство од работа со несоодветни кадри кои преку 

единствена цел за задржување на својата позиција се спремни да направат се, како и фактот 

дека некој од испитаничките останале без работа па морале да се снаоѓаат. 

 

 

 

  

➢ На прашањето „Дали имавте екстерна поддршка во креирање на свој бизнис“ 

испитаничките одговориле вака: 

 

                     
 

Во однос на ова прашање 60% од испитаничките одговориле дека екстерната поддршка во 

креирање на сопствен бизнис им била поддршката со вмрежување. Ова е доста голем процент 

кој покажува дека поддршката со вмрежување е присутна помеѓу жените претприемачки кои 

отвораат сопствен бизнис и им помага на сите кои се на почеток од својата кариера да 

стартуваат со поголема поддршка. 23% одговориле дека имале екстерна финансиска поддршка 

(ЕУ/национални грантови, заеми...) што покажува дека овој вид на поддршка е навистина битен 

и корисен за оние кои започнуваат свој бизнис.  
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Вкупно 9% испитаничките одговориле дека имале друга екстерна поддршка во креирање на свој 

бизнис, а при тоа навеле: поддршка во вид на менторство , поддршка од пријателите, од 

семејството, проекти на АВРМ за самовработување со неповратни средства како и грант со 

повратни средства преку АВРМ со доста ниска камата, консултантска помош, помош од банките 

за подигање на кредит. Дел од испитаничките одговориле дека немале апсолутно никаква 

поддршка како и дека пред 25 години кога една од испитаничките го отворала својот бизнис сите 

горе наведени опции не постоеле и не се користеле како можност за екстерна поддршка.  

 

➢ На прашањето „Што се главните пречки со кои се соочуваат испитаничките во водењето 

на својот бизнис “,  испитаничките одговориле вака: 

 

        
 

28% од испитаничките одговориле дека како главни пречки со кои се соочуваат во водењето на 

својот бизнис се: Недостатокот на финансиски средства и недостатокот на комбинација на 

фамилијарен/приватен живот со работа. Овој податок кажува дека кај жените претприемачки е 

потребна финансиска поддршка како и добра координација и поддршка во сферата на 

фамилијарниот/приватниот живот како би се добил баланс со работата во бизнисот. Додека пак 

18% од испитаничките одговориле дека немаат пречки, што е доста добар процент кој потврдува 

дека и покрај сите ризици и период на раст и развој на бизнисот постојат жени претприемачки 

кои не мора да поминуваат низ пречки. Со помали проценти се изразени и немањето на време 

за тренинг/надоградување на вештините (15%), стекнување на прифаќање/почит на луѓето (5%). 

Вкупно 6% од испитаничките навеле дека имаат други пречки со кои се соочуваат во водењето 

на својот бизнис како на пример: лоши закони во државата кои ги таргетираат жените 
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претприемачки, финансиска поддршка за вреднување на услугите, недостаток на стратегија од 

страна на здравство, недостаток на персонал, одржување на клиенти поради големиот број на 

отворени бизниси во овој домен, борбата со едукација на пазарот за нов производ и слично. 

 
 

➢ Во однос на прашањето „Колку работењето во Вашиот бизнисот допринесува за 
постигнување на Вашите очекувања“, во табелата подолу се наведени резултатите, воедно со 
1 беа оценети одговори како не е релевантно, со 2 слабо, со 3 прилично добро, со 4 добро и со 
5 одлично:  

 
 
 
 
 
Резултатите покажуваат дека со работење во бизнисот испитаничките навеле дека сакаат да ги 
исполнат своите очекувања за  наоѓање на баланс на работа и приватен живот и ова го оцениле 
со оцена 3 или прилично добро што покажува дека треба уште многу да се работи за да може 
да биде исполнето и оценето како одлично или оцена 5. Финансиските награди се исто така во 
прилично добра (4) мера застапени според одговорите на испитаничките додека пак 
комуникацијата со колеги на работа, партнери/клиенти со кои соработуваат жените 
претприемачки во својот бизнис е на одлично ниво (5). Понатаму според резултатите добиени 
од испитаничките работењето во својот бизнис допринесува добро (4) во постигнување на 
своите очекувања за градење на кариера и свој личен развој, можноста за користење на 
иницијатива одлично (5) а тимската работа според најголем дел на испитаници е исто така добро 
(4) развиена. Еднакви можности се прилично добри (3) кога станува збор за постигнување на 

Баланс за работа/приватен живот -прилично добро-

Финансиски награди -прилично добро-

Комуникација со колеги на работа, партнери/клиенти -одлично-

Кариера/личен развој -добро-

Можност за користење на иницијатива -одлично-

Тимкса работа  -добро-

Еднакви можности - прилично добро-



 
 

 

 
 

очекувањата додека европски интернационални перспективи и можности се слаби (2) и не 
допринесуваат за постигнување на очекувањата во бизнисот според дадените резултати од 
испитаничките. 
 
 
➢ На прашањето „Колку часа неделно посветувате на својот бизнис?“, одговорите кои се 
добиени се наведени во следниот графикон: 
 

 
 

Најголем процент од 29% се испитаничките кои одговориле дека посветуваат 40 часа неделно 
на својот бизнис. Со 21% се испитаничките кои посветуваат 50 часа неделно, а со 11% се сите 
испитаници кои посветуваат 60 и 70 часа неделно. 10% се испитаничките со поминати 80 часа 
неделно на својот бизнис. Што покажува дека времето поминато на својот бизнис може да се 
балансира и кај најголем дел од испитаничките не ги надминува задолжителните 40 часа на 
неделно ниво. Секако има испитаници кои поминуваат и само 10,20 или 30 часа неделно каде 
се покажува дека и покрај малиот процент сепак некоја од испитаничките успева да ја заврши 
својата работа за краток период обезбедувајќи повеќе време за завршување на други обврски. 
 
 
➢ Во однос на прашањето „Колку се важни следните фактори (бариери) кои ги држат 
жените претприемачки наназад “, одговорите дадени од испитаничките се групирани од 1 – 5 
каде: 1 означува дека не е релевантно, 2 дека се помалку важни, 3 дека се важни, 4 дека се 
делумно важни и 5 дека се многу важни. Недостиг на менаџерски способности според 
одговорите на испитаничките е пресметано како многу важна бариера (5), недостиг на 
вклучување во неформални мрежи и стереотипи и перцепции за улогата на жените 
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претприемачки и способностите како делумно важна бариера (4), стравот од неуспех и 
посветеноста на приватните или фамилијарните обврски како многу важна бариера (5). 
Во табелата подолу се наведени одговорите на сликовит начин:  
 

 

 
 
 
 
➢ Во однос на прашањето „Колку се важни следните фактори (успеси) кои ги движат жените 
претприемачки напред“, одговорите дадени од испитаничките се групирани од 1 – 5 каде: 1 
означува дека не е релевантно, 2 дека се помалку важни, 3 дека се важни, 4 дека се делумно 
важни и 5 дека се многу важни. Испитаничките одговориле дека поседувањето на 
претприемачки дух и вештини, успешно менаџирање на други лица како и успешното 
менаџирање на себе се наведени како многу важни (5) успеси кои ги движат жените 
претприемачки напред. Надминување на поставените очекувања според добиените одговори е 
препознаен како делумно важен успех (4). Додека пак поседувањето на посебна експертиза во 
одредена тема и постигнувањето на интеркултурни и јазични вештини како многу важен успех 
(5). 
Во табелата се наведени сумирани одговори:  
   

Недостиг на менаџерски способности  -многу важни-

Недостиг на вклучување во неформални мрежи -делумно важни-

Стереотипи и перцпеции за улогата на жените претприемачи и 
способностите  -многу важни-

Страв од неуспех -многу важни-

Посветеноста на приватните или фамилијарните обврски  -многу важни-



 
 

 

 
 

 
 
 

➢    На прашањето „Дали активно учествувате во телата за процес на донесување на одлуки во 

некои организации/институции?“, 34% од испитаничките одговориле со ДА дека активно 

учествуваат во телата за процес на донесување на одлуки, додека 66% од испитаничките 

одговориле со НЕ. Ова покажува дека жените претприемачки не се доволно вклучени во 

процесот на донесување на одлуки. Потребна е промена во овој сегмент бидејќи во секоја 

демократија постои систем во кој сите членови на општеството се вклучуваат да учествуваат 

во процесот на донесување на одлуки каде овозможуваат свои мислење како и застапуваат 

свои ставови за одлучување на прашања поврзани за нив и на теми кои можат да формираат 

свое мислење. На тој начин жените претприемачки вклучувањето во процесот на донесување 

на одлуки ги прави и поинформирани, запознаени со локални/регионални/национални 

документи/закони/политики како посилни во застапување на свој став и мислење.  

 

 

Поседување на претприемачки дух и вештини  -многу важни-

Надминување на поставените очекувања -делумно важни-

Успешно менаџирање на други лица  -многу важни-

Успешно менаџирање на себе -многу важни-

Поседување на посебна експертиза во одредена тема  -многу важни-

Постигнување на интеркултурни и јазични вештини -многу важни-



 
 

 

 
 

 
 

➢ Испитаничките кои се изјасниле дека се вклучени во процесот на донесување на одлуки 

во некои организации/институции во следното прашање ги дадоа и своите одговори наведувајќи 

дека најголем дел од нив се вклучени во граѓански организации но има и испитанички кои се 

вклучени и во локалните самоуправи со донесување на одлуки. Наведените одговори на ова 

прашање покажуваат дека има испитанички кои се вклучени во процесот на донесување на 

одлуки во најголем број во граѓански организации како што се: Бизнис асоцијација на жени, 

организации за жени, "ОДРАЗ"- здружение за психо - социјална поддршка и личен раст и развој, 

"ЛАЈФ ВИЗИОН" - друштво за застапување во осигурување, ЈУРИДИКА, и слично. Во однос на 

други тела наведени како можност каде жените претприемачки се вклучуваат во процесот на 

донесување на одлуки се: туристички кластер, лајонес клуб, работнички универзитет, средно 

училиште, јавни институции, локална самоуправа и слично. 

 

➢ За тие кои одговориле со НЕ, следното прашање беше „Заокружете кои се главните 
причини кои ве спречуваат да учествувате“, наведени се одговорите во проценти: 
 

       

Да
34%

Не
66%

ДАЛИ АКТИВНО УЧЕСТВУВАТЕ ВО ТЕЛАТА ЗА ПРОЦЕС 
НА ДОНЕСУВАЊЕ НА ОДЛУКИ ВО НЕКОИ 

ОРГАНИЗАЦИИ/ИНСТИТУЦИИ?

24%

5%

24%
27%

13%
7%

За тие кои одговориле со НЕ, следното прашање беше 
„Заокружете кои се главните причини кои ве спречуваат 

да учествувате

Нема пречки

Конкуренција

Фамилијарни обврски

Премногу време посветувам на својот 
бизнис
Немам интерес за да учествувам

Друго (наведете)



 
 

 

 
 

 

 

Со најголем процент (27%) испитаничките одговориле дека како пречка за вклучување во 

процесот на донесување на одлуки е времето кое жените претприемачки го посветуваат на 

својот, а кое не им дозволува да се вклучат дополнително во нешто друго. 24% од испитаничките 

навеле дека пречка им се фамилијарните обврски, додека со ист процент од 24% одговориле и 

испитаничките кои навеле дека нема пречка. 13% немаат интерес да учествуваат, 5% ги 

спречува конкуренцијата, а 75 навеле дека се други пречките. Од наведените пречки се 

истакнати:  

Немањето разбирање на проблемите, незнаењето како да се влезе во телата за процес на 

донесување на одлуки, сите понуди за сега кои биле понудени до испитаничките биле  врзани 

со некакви финансии кои се барале да се надоместат.  

 

 

➢ Во однос на прашањето: „Кои мерки според вас се потребни за да почнете да се 
вклучувате активно во процесот на донесување на одлуки на локално/регионално/национално 
ниво?“ кое е од отворен тип испитаничките ги споделија следните одговори: мерки кои 
поддржуваат субвенционирано вработување, мерките кои ќе поддржуваат самоиницијативност 
кај жените и поддршка на жените од рурални средини, мерки поврзани за земјоделство, 
угостителство, ИТ сектор, текстилна индустрија, мерки кои ги поддржуваат идеите за млади. 
Воедно голем дел од испитаничките навеле и дека потребни се повеќе информации за грантови, 
кредити за поддршка на бизниси, поголема транспарентност и достапност на информации по 
однос на прашања за кои се одлучува како и вмрежување и соработка со други земји. Она што 
недостасува е иницијатива за вмрежување на лицата кои работат во ист бизнис, која ќе 
овозможи формирање на работни групи кои ќе работат за интересот на сите, спроведувајќи 
мерки, активности и резултати кои се релевантни за бизнисите. Ова иницијатива ќе допринесе 
подобрување на процесот на споделување на информации за сите кои поседуваат бизнис, 
истовремено унапредување на можностите за дополнителна финансиска можност како и 
вмрежување и подобрување на квалитетот на спроведување на бизнисите на локално, 
регионално и национално ниво.     
       
 
➢ На прашањето „Дали сте запознаени со новите мерки за поддршка на бизнисите, 
креирани од владата?“, 56% од испитаничките одговориле со ДА , додека 44% од испитаничките 
одговориле со НЕ.  

                                          

Да
56%

Не
44%

ДАЛИ СТЕ ЗАПОЗНАЕНИ СО НОВИТЕ 
МЕРКИ ЗА ПОДДРШКА НА 

БИЗНИСИТЕ, КРЕИРАНИ ОД ВЛАДА?



 
 

 

 
 

 
 

➢ За тие кои одговориле со ДА, следното прашање беше „Дали мерките може да се 
искористат за раст/развој во Вашите компании?“, наведени се одговорите во табела: 
 

 
 

 

21% од испитаничките одговориле дека мерките може да се искористат за раст/развој во 

нивните компании, 34% одговориле дека не може да најдат примена, а 45% одговориле дека 

делумно може да бидат искористени. Бидејќи прашањето е од отворен карактер со можност на 

пишување од страна на испитаничките дел од одговорите кои се добиени се: не дозволуваат 

поддршка на претпријатија кои имаат помалку вработени, имаат ограничувачки услови во однос 

на дејност и сл. 

 

➢ На прашањето „Дали би сакале да се вклучите во изработка на предлог за нови мерки и 
програми кои би се доставиле до Владата на РМ?“, 65% од испитаничките одговориле со ДА , 
додека 35% од испитаничките одговориле со НЕ. 
 

 
 

21%

34%

45%

Дали мерките може да се 
искористат за раст/развој во 

Вашите компании?

Да

Не

Делумно

Да
65%

Не
35%

ДАЛИ БИ САКАЛЕ ДА СЕ ВКЛУЧИТЕ ВО 
ИЗРАБОТКА НА ПРЕДЛОГ ЗА НОВИ МЕРКИ И 

ПРОГРАМИ КОИ БИ СЕ ДОСТАВИЛЕ ДО ВЛАДА 
НА РМ?



 
 

 

 
 

 

➢ Следното прашање „Доколку имате идеја, наведете неколку теми како предлог за нови 

мерки и програми“, одговорите кои се дадени од испитаничките се следни: поддршка и развој на 

мали компании, зголемување на капитал и човечки ресурси во мала компанија, едукации за 

самовработување, поддршка на самохрани родители за отворање на сопствен бизнис, 

вклучување на бизнис жени во процес на донесување на одлуки кои се однесуваат на теми 

поврзани со претприемништво  во организации/институции на локално ниво. Наведено е во    -           

одговорите на испитаничките исто така дека има потреба од формирање на работни групи на 

локално ниво кои би работеле со теми кои се дел од нивниот бизнис, кои воедно ќе 

овозможуваат и вмрежување на сите кои имаат заеднички домен на работа, размена на 

информации, поддршка и развој на идеи за дополнителни финансиски вработувања како и 

заедничко работење на локално, регионално и национално ниво. Предлог теми дадени од 

испитаничките беа и размена на услуги и продукти со други земји, соработка и вмрежување на 

приватни бизниси со институции, програми и совети за зајакнување на својот бизнис како и 

консултантски совети. 

 

    

➢ На прашањето „Дали сметате дека постојат креирани мерки и поддршка за женско 

претприемништво?“, одговорите на испитаничките се однесуваат на фактот дека во државата 

нема поделба на претприемништво посебно за машки или женски претприемачи, воедно дел од 

испитаничките пак одговориле дека постојат креирани мерки меѓутоа не се доволно 

транспарентни и доаѓаат само од неколку институции како што се Министерство за економија, 

Агенција за вработување и фонд за иновации.  

 

 

➢ Последното прашање „Дали сте информирани/вклучени во процесот на креирање на 
новите закони кои се во процес на изработка а се однесуваат на Вашето работење?“, одговорите 
на испитаничките се однесуваа дека информациите се добиени делумно меѓутоа до сега не 
биле вклучени испитаничките во овој процес. Воедно добиени се одговори дека испитаничките 
сакаат да се вклучат но немаат можности за тоа. Исто така констатирано во одговорите е дека 
испитаничките се информираат сами без да добијат информации на својата интернет адреса. 

 


