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Младинската невработеност е еден од горливите проблеми со кои се соочува нашето 

општество. Имено, според добиените податоци, младинската невработеност во 

Република Северна Македонија изнесува околу 47 % доколку се земат младите луѓе во 

категоријата од 20 до 34 години.1 

Еден од начините да се надмине овој проблем претставува стимулирањето на 

младинското претприемништво. Имено, во период на интензивна глобализација и 

дигитализација, како и на технолошкиот развој, младите луѓе сè повеќе отстапуваат од 

традиционалните кариерни можности и начини на активирање на пазарот на труд и 

присутен е зголемен интерес кај младите за отпочнување сопствен бизнис.2 Следејќи 

го развојот на овие околности, забележителни се и тенденциите на Владата на 

Република Северна Македонија за генерирање мерки со цел стимулирање на младите 

во намерите за отпочнување на сопствен бизнис (стартап), но и создавање на 

поддржувачка/супортивна средина за негово одржување и развој преку унапредување 

на македонскиот стартап екосистем.3 

Во ова истражување употребуваме неколку разбирања и ставови околу дефиницијата 

за претприемништво, бидејќи сè уште не постои општоприфатена дефиниција за 

поимите „претприемништво“, „претприемач“ или „младинско претприемништво“ во 

литературата. Во ова истражување употребуваме дефиниција заснована на збир од 

однесувања наместо пристап заснован на особини. Така, претприемништвото е збир 

на однесувања, а претприемач е некој што ги презема дејствата кои се 

карактеристични за таквото однесување. Употребата на овој пристап ги олеснува 

анализите на младинското претприемништво, бидејќи е полесно да се набљудува што 

прават младите претприемачи и како го прават тоа отколку да се идентификуваат 

нивните посебни „претприемачки“ особини и квалитети – што сугерира дека 

претприемништвото е вродено, наместо нешто што може да се научи.4 Дополнително 

се водиме и според дефиницијата на Европската комисија, која претприемништвото го 

дефинира како начин на размислување и процес за креирање и развој на економска 

 
1 https://www.stat.gov.mk/Publikacii/SG2021/SG2021pdf/07-PazarNaTrudot-LabourMarket.pdf  
2 Connecting Macedonian Startup Ecosystem: Identifying opportunities for better 

collaboration between startups and key ecosystem stakeholders”, Startup Macedonia, 

2021 

3 https://fitr.mk/wp-content/uploads/2021/11/Predlog-merki-za-zabrzan-rast-3.pdf  
4 Schnurr, J.; Newing (1997): “A Conceptual and Analytical Framework for Youth Enterprise and 
Livelihood Skills Development: Defining an IDRC Niche”. IDRC, Canada.  

https://www.stat.gov.mk/Publikacii/SG2021/SG2021pdf/07-PazarNaTrudot-LabourMarket.pdf
https://fitr.mk/wp-content/uploads/2021/11/Predlog-merki-za-zabrzan-rast-3.pdf


активност преку мешање на ризик, креативност и/или иновативност со здраво 

управување во рамките на нова или постоечка организација.5  

Вака воспоставениот поим за претприемништво ќе го редуцираме единствено на 

отпочнување и раководење со сопствен бизнис (стартап), како една од формите на 

негова реализација во која најинтензивно доаѓаат до израз однесувањата, ставовите и 

разбирањата на младите како претприемачи. Во однос на дефинирањето на стартапот, 

почетна основа ќе биде постојната законска дефиниција во Законот за иновации. 

Имено, сегашната законска6 дефиниција е ограничувачка од причина што таа 

предвидува дека новоосновано микро, мало и средно трговско друштво „стартап“ е 

трговско друштво, основано од едно или повеќе физички и/или правни лица, од чие 

основање до моментот на аплицирање за финансирање од буџетот на државата, не 

поминале повеќе од шест години.  

Стартапите се млади компании кои се основани со цел да развијат уникатен производ 

или услуга, да го донесат на пазарот и да го направат неодолив и незаменлив за 

потрошувачите. Стартапите се засновани на иновација и го адресираат недостатокот во 

рамки на постоечките производи на пазарот и креираат сосема нови категории на 

производи и услуги и на тој начин го нарушуваат моделот на размислување и водење 

бизнис кој егзистира.7 

Во таа насока, на линија на современите тенденции е и препораката содржана во 

предложените Предлог-мерки дека со оглед на ограничувањата, но и со глобалните 

текови, потребни се измени во дефинирање на терминот, односно стартап компанија 

да се смета компанија што не е постара од 5 години и да основана од еден 

претприемач (или група од нив) со цел да се донесе нов производ или услуга на 

пазарот, што ќе биде единствена или подобра од веќе постоечките и да има потенцијал 

за брз раст.8 

Главна карактеристика, а воедно и придобивка на стартапите е што тие имаат 

потенцијал да создаваат работни местa и со тоа да бидат значаен фактор за 

надминување на проблемот со младинската невработеност. Тие се базираат на знаење 

и иновативност и имаат потенцијал да создаваат вредност. 

Стартапите во основа претставуваат микро, мали или средни претпријатија. Имајќи ги 

предвид податоците дека денес во Република Северна Македонија постојат 75.914 

 
5 Можности и бариери за младинско претприемништво и вработување во приватниот сектор во 
Северна Македонија, Институт за европска политика, Скопје 
6 Закон за иновациската дејност (Службен весник...) член ... 
7 https://www.forbes.com/advisor/investing/what-is-a-startup/#43cac6684c63                                                                                                                                                                                                                                         
8 Предлог-мерки за забрзан раст на македонскиот стартап екосистем, Национален стартап 
совет, септември 2021 година  

https://www.forbes.com/advisor/investing/what-is-a-startup/#43cac6684c63


активни деловни субјекти, од кои дури 99,7 % влегуваат во групата на микро, мали и 

средни претпријатија, нив ги прави исклучително важни за македонската економија. 

Притоа, микропретпријатијата сочинуваат 90 % од вкупната бизнис-популација во 

земјава. Малите и средните претпријатија (МСП), вклучувајќи ги тука и 

микропретпријатијата, во македонската економија учествуваат со 75 % во креирањето 

на вработеноста и со 65 % во додадената вредност, што е значително над просекот на 

ЕУ – 27 %, и тоа говори за фактот дека МСП се столбот на нашата економија.9 

Имено, клучниот придонес на претприемништвото за економијата најдобро може да 

се илустрира преку поимот „новина“. Тоа е во основа начин на создавање нова 

вредност, што најчесто се случува преку стартапот, односно преку трансформација на 

пронајдок или идеја во економски одржлив субјект.10 Водејќи се од овие факти и тези, 

развојот на македонскиот стартап екосистем и креирањето квалитетни и одржливи 

политики во оваа област се од особено значење и за развојот и за растот на 

македонската економија. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
9 Помош за малите и средните претпријатија, акад. Таки Фити, 2021 година  

10 Baumol, W. J. 1993. Formal entrepreneurship theory in economics; existence and bounds. Journal 
of Business Venturing, 8: 197–210 



 
 

За да се задоволи целта на истражувањето, беше направена деск-анализа на 

моменталната состојба во државата во однос на стартапите. Поради тоа што основната 

цел на истражувањето е да ги изнесе искуствата на младите претприемачи кои 

отпочнале сопствен бизнис (стартап) во однос на ограничувањата и бариерите кои 

егзистираат во нашиот социоекономски, политички и правен систем, беа спроведени 

интервјуа со млади претприемачи.  

Деск-анализа се однесуваше на делови од националното законодавство, 

моменталните услови и релевантните институции кои ја тангираат материјата во однос 

на стартапите, како политиките на државата во тој домен.  

Беа реализирани четири длабински интервјуа во декември 2021 година според  

дизајниран прашалник, организиран со четири групи прашања врз основа на 

претпоставените ограничувања или бариери, со оставање простор за негово 

дополнување. Во таа смисла, перспективите на младите претприемачи се 

инкорпорирани во студијата, но и да се добијат перцепциите на претприемачите во 

врска со ограничувањата, бариерите и стимулациите за деловно ангажирање. 

Прашалниците во основа го основаа истражувањето преку практични искуства, 

интересни примери, коментари и цитати на млади претприемачи. Треба да се 

напомене дека надвор од опсегот на ова истражување беше да се преземе каков било 

вид квантитативна евалуација. Со оглед на малата големина на примерокот, би било 

несоодветно да се извлечат репрезентативни заклучоци. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Соодветно на истражувањето Connecting Macedonian Startup Ecosystem,11 генералните 

3 фази на стартапот се формирање, валидација и раст. Нашето истражување најмногу 

ќе се фокусира на пречките кои се однесуваат на првата и втората фаза, но нема да ја 

занемари и третата.  

Стартапот во основа се базира на иновативноста и значи преминување на јазот од 

постоење идеја, која од рудиментарна треба да се развие во апликабилна кон нејзина 

материјализација во стварноста, и во таа насока потребно е адресирање на 

предизвиците и ограничувањата/бариерите што ги имаат младите при 

премостувањето на тој јаз, како и при нивното раководење.  

Бариерите кои произлегуваат од областа на социокултуролошките ставови кон 

младинското претприемништво се оние кои можат да бидат предизвикани од 

културните вредности, верувањата, религијата, социјалната перцепција за 

претприемништвото или личната средина во која егзистираат младите. Меѓу 

најистакнатите бариери/ограничувања претставени во оваа група се: младите не се 

сфатени доволно сериозно, дискриминација базирана на возраста, недостаток на 

семејна поддршка, високата неизвесност која води кон откажување, страв од неуспех 

и негативна перцепција за претприемништвото.12 Во областа на образованието и 

обуката за претприемништво, идентификувани клучни ограничувања се: недостаток на 

претприемничко образование, погрешни/несоодветни наставни програми или методи 

на учење, недостаток на соодветни наставници или недостаток на поврзаност со 

бизнисот и промена на знаењето. Во областа на пристап до финансии/финансирање 

на стартапите, клучните бариери се: недостаток на лични заштеди и ресурси или 

кредитоспособност, сложени процедури за кредитна документација со долги периоди 

на чекање одлуки, недостаток на (успешно) микрокредитирање/финансирање и 

финансирање и недостаток на познавање на можностите за финансирање. Што се 

однесува до административната и регулативната рамка, најважни бариери се:  

даночните режими, неповолните закони за стечај и стварни права, процедурите и 

трошоците за регистрација на бизнисот, како и недостатокот на транспарентност, 

конкуренцијата, честите промени во законодавството, неефикасната и корумпирана 

јавна администрација. 

 
11 “Connecting Macedonian Startup Ecosystem: Identifying opportunities for better collaboration 
between startups and key ecosystem stakeholders”, Startup Macedonia, 2021 
12 Ulrich Shoof (2006): “Stimulating Youth Entrepreneurship: Barriers and incentives to eterprise start-

ups by young people”   



Секоја категорија бариери има јасен извор и ефект и затоа е многу интуитивен за 

испитаниците, па тој беше избран како основа за ова истражување иако резултатите не 

мораа да кореспондираат со зададените ограничувања.  

Во таа смисла, ова истражување ќе се потруди да одговори на следните истражувачки 

прашања: 

ИП.1:  Кои се специфичните ограничувања/бариери за младите луѓе за отпочнување на 

сопствен бизнис (стартап) и негово раководење? 

ИП.2: Кои се препораките на младите претприемачи за надминување на 

детектираните ограничувања/бариери?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Основен закон во кој е нормиран стартапот е Законот за иновациска дејност.13 Со него 
се уредува иновациската дејност, принципите, целите и организацијата на примената 
на резултатите од иновациската дејност, научноистражувачката дејност, техничките и 
технолошките знаења, пронајдоците и иновациите, како и основањето, статусот, 
надлежностите, управувањето и раководењето, финансирањето, надзорот над 
работата, како и други прашања поврзани со работата на Фондот за иновации и 
технолошки развој. 
 
За стартапите е особено релевантен и Законот за трговските друштва, кој ја уредува 
материјата во однос на основањето на деловните субјекти. Имено, најпретпочитаната 
форма на трговско друштво е друштвото со ограничена одговорност (ДОО) и кога се 
работи за основање на ново трговско друштво, бидејќи содружниците/основачите 
имаат ограничена одговорност за обврските на друштвото, а заради одделниот правен 
субјективитет на ДОО од содружниците/основачите. Кога ќе се земе предвид фактот 
дека финансиите се еден од најголемите предизвици при основањето на стартапите и 
стравот од пропаѓање е сериозно изразен, несомнен е заклучокот зошто се претпочита 
оваа форма. Во таа смисла, во моментот вкупната сума на основачките влогови 
согласно Законот14 треба да биде минимум 2.500/5.000 евра во зависност од тоа дали 
е основано од едно или од повеќе лица, што е доста неповолен контекст ако се 
погледне единствено од финансиски аспект.  
 

Националната стратегија за мали и средни претпријатија15 (2018 – 2023) дефинира 
рамка за соработка меѓу чинителите од јавниот и приватниот сектор и граѓанското 
општество со цел поддршка на развојот на МСП и иновативноста, а во насока на 
зголемување на нивната конкурентност. Стратешките цели на Стратегијата се 
креирање на поволно деловно опкружување кое значи деловно опкружување во 
коешто се поттикнуваат претприемништвото и инвестициите, зголемување и 
подобрување на можноста за раст на МСП, односно да им се помогне на МСП да станат 
високопродуктивни и конкурентни учесници на европскиот и другите меѓународни 
пазари и динамичен екосистем на претприемништво и иновации преку поттикнување 

 
13 Закон за иновациската дејност (Службен весник на Република Македонија, бр. 79/2013, 
137/2013, 41/2014, 44/2015, 6/2016, 53/2016 и 190/2016) 
14 Закон за трговските друштва (Службен весник на Република Македонија, бр. 28/2004; 
84/2005; 25/2007; 87/2008; 42/2010; 48/2010; 24/2011; 166/2012; 70/2013; 119/2013; 120/2013; 
187/2013; 38/2014; 41/2014; 138/2014; 88/2015; 192/2015, 6/2016 и 61/2016).  
15 https://economy.gov.mk/Upload/Documents/Strategija%20za%20MSP%20-
%20finalna%20verzija%2003%2004%202018%20.pdf  

https://economy.gov.mk/Upload/Documents/Strategija%20za%20MSP%20-%20finalna%20verzija%2003%2004%202018%20.pdf
https://economy.gov.mk/Upload/Documents/Strategija%20za%20MSP%20-%20finalna%20verzija%2003%2004%202018%20.pdf


на економската конкурентност на Македонија преку зголемување на претприемачкиот 
и иновативниот капацитет на МСП. 

Во делот на образованието особено е важна Стратегијата за образование (2018 – 
2025)16 која има детално развиени цели и приоритети, додека некои од главните 
приоритети се: стручно образование и обука; високо образование – истражување и 
иновации, учење и образование на возрасни. Во Стратегијата се потенцира дека ќе се 
промовира претприемничкото учење. Во моментов, наставната програма во основното 
училиште содржи само еден предмет под наслов Иновации (во деветто одделение), 

додека во средното образование се нудат предмети како Иновации и 
претприемништво (средно училиште, 1-3 години) и Бизнис и претприемништво 
(средно или 4. година средно училиште).17 

 

Од институционален аспект, Фондот за иновации и технолошки развој18 е една од 
најзначајните институции во македонскиот стартап екосистем. Покрај повеќето 
воспоставени законски инструменти за поддршка кои ги операционализира Фондот за 
иновации и технолошки развој, за истражувањето, кој воедно е и еден од позначајните 
и релевантен за стартапите, е инструментот за кофинансирани грантови за 
новоосновани трговски друштва стартапи.19  
 
Фондот за иновации и технолошки развој за првпат во земјава го формира Стартап 
советот, со основна  цел да ја претставува стартап заедницата и да ги застапува 
нејзините интереси во процесот на креирање и носење политики кои треба да 
придонесат за понатамошен раст и развој на македонскиот стартап екосистем. Советот 
ќе биде активен учесник во креирање на идните политики кои се однесуваат на овие 
компании, ќе предлага мерки насочени кон подобрување на организацијата на 
работењето на јавниот сектор и институциите, што ќе резултира во поедноставени 
процедури и поквалитетни јавни услуги, како и препораки за намалување на товарот и 
трошокот врз стартапите со интервенции во правната регулатива и законската рамка 
со цел полесен пристап до капитал и негова мобилизација. Целта на овие активности е 
раст на бројот на стартапи и позиционирање на земјата како стартап и регионален 
хаб.20 
 

 
16 http://mrk.mk/wp-content/uploads/2018/10/Strategija-za-obrazovanie-MAK-WEB.pdf  
17 Ministry of Education and Science “2018-2025 Education Strategy,” 2018, 34, 41.   
18 https://fitr.mk/  
19 Закон за иновациската дејност (Службен весник на Република Македонија“, бр. 79/2013, 
137/2013, 41/2014, 44/2015, 6/2016, 53/2016 и 190/2016 ) 
20 https://fitr.mk/%d1%81%d1%82%d0%b0%d1%80%d1%82-%d0%b0%d0%bf-
%d1%81%d0%be%d0%b2%d0%b5%d1%82/  
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https://fitr.mk/%d1%81%d1%82%d0%b0%d1%80%d1%82-%d0%b0%d0%bf-%d1%81%d0%be%d0%b2%d0%b5%d1%82/
https://fitr.mk/%d1%81%d1%82%d0%b0%d1%80%d1%82-%d0%b0%d0%bf-%d1%81%d0%be%d0%b2%d0%b5%d1%82/


Фондот има повеќе програми преку кои се промовираат и поттикнуваат 
претприемачките вредности и вештини кај младите. Еден од нив е проектот 
„Предизвик за млади истражувачи“. Целта на предизвикот е да поттикне креативно и 
критичко размислување преку изнаоѓање одговор на претходно идентификувани 
прашања и проблеми, и да ја негува љубопитноста преку откривање нови хоризонти 
на начин што го предизвикува конвенционалното знаење. Преку процесот на 
откривање, учениците, наставниците и менторите можат да ги идентификуваат своите 
способности, да ги унапредат сопствените вештини и да соработуваат со цел 
постигнување заеднички цели. 
Преку „Предизвик за млади истражувачи“, ФИТР поддржува истражувачки проекти 
засновани на научен метод, вклучувајќи аспекти како тимска работа, инклузивност, 
социјална кохезија, етика во истражувањето и социоекономска корист. 
 
Фондот исто така организира менторски програми за млади луѓе со цел да им помогне 
при раководење со својот стартап. Во таа насока, PricewaterhouseCoopers (PwC) во 
соработка со Фондот за иновации и технолошки развој ја развија менторската 
програма – The Catalyst. Главната цел на програмата е зајакнување на капацитетите 
на стартапите на теми и области кои се значајни за секојдневното работење, 
здобивање со нови знаења и вештини, како и олеснување на пристапот пред 
потенцијални инвеститори. Програмата е наменета за стартапи во рана фаза на развој, 
кои веќе имаат продукт или услуга, како и изработена понуда за пласирање на нивните 
продукти/услуги на пазарот, т.е. се наоѓаат во т.н. MVP (minimum viable product) фаза. 
 
Особено значајна институција за стартапите во Република Северна Македонија е 
Startup Macedonia21, која за свој предмет на работа ги има следните зададени цели: 
 • Зајакнување на екосистемот за стартапи и иновации; 
• Влијание на промената на начинот на размислување преку подигање на свеста и 
создавање можности; 
• Олеснување на соработката и синергиите меѓу факторите на екосистемот; 
• Поттикнување на локални и меѓународни инвестиции; 
• Премостување на јазот помеѓу стартап заедницата и креаторите на политики; 
• Создавање екосистем управуван од податоци со цел да расте; 
• Поддршка на стартапи да го зголемат нивниот бизнис на глобално ниво; 
• Обезбедување промоција и медиумско покривање на успешните приказни; 
• Поддршка на настани, хакатони, демо-денови, конференции, кампови за подигање; 
• Работа на позиционирање на земјата како центар за стартап во Нова Европа. 
 
Агенцијата за поддршка на претприемништвото22 е исто така важен сегмент во рамки 
на стартап екосистемот, која поддржува одржлив економски развој, регионален развој 
и обезбедува поддршка со цел зголемување на вработеноста во земјата. Агенцијата 

 
21 https://startupmacedonia.mk/  
22 http://apprm.gov.mk/  
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поддржува претпријатија во текот на започнувањето на нови бизниси, го следи 
нивниот раст и развој и постигнување на технолошко ниво за нивна конкурентска 
промоција на меѓународниот пазар. Имајќи ja улогатa на медијатор помеѓу креаторите 
на политиките и малите и средни претпријатија, Агенцијата одржува тесна соработка и 
континуирана комуникација со сите институции кои се занимаваат со промовирање на 
претприемништвото и поддршка на малите и средни претпријатија.23 
 
Во таа насока воспоставен е и Националниот центар за развој на иновации и 
претприемачко учење24 кој е надлежен за промоција, поддршка и развој на 
иновациите и претприемачкото учење, со цел намалување на невработеноста преку 
формирање нови иновативни бизниси и зајакнување на секторот на мали и средни 
претпријатија во Република Северна Македонија. Оваа организација има 
имплементирано низа национални и интернационални проекти наменети за 
промоција, поддршка на иновации и претприемачко учење. Функционира како центар 
отворен кон иновативни, технолошки базирани и профитабилно ориентирани идеи. 
Визијата на овој центар е да стане клучен национален двигател во процесите на 
креирање компетентност заснована на знаење и иновативна економија каде што 
неговата мисија е промоција, поддршка и развој на иновативност и претприемачко 
учење, со цел да се намали невработеноста преку креирање на нови иновативни 
бизниси и зајакнување на секторот на МСП во Република Македонија. Националниот 
центар за развој на иновации и претприемачко учење (НЦРИПУ) се стреми кон анализа 
и процена на тековната состојба во областа на иновациите, претприемништвото, 
технолошкиот развој и компетентноста на претпријатијата и националната економија, 
стимулира развој на нова претприемачка култура за да се поврзе знаењето и 
иновативното општество, го стимулира претприемачкото учење на сите нивоа на 
образование, и на формалното и на неформалното, за да го прошири претприемачкиот 
дух меѓу населението, го олеснува разбирањето на иновацијата како начин  на којшто 
нашето општество се менува и подобрува, го шири прифаќањето на иновацијата како 
начин на кој ние создаваме бизнис, работиме, ги избираме опциите како потрошувачи 
и граѓани; поддржува водење физибилити студии и воспоставување на центри за 
стартап бизниси, инкубатори и технолошки паркови, овозможува стартап тренинзи и 
финансиска поддршка за повеќето иновативни бизнис-идеи и ги води да станат 

 
23 Можности и бариери за младинско претприемништво и вработување во приватниот сектор 
во Северна Македонија, Институт за европска политика, Скопје 
24https://www.innov8cbc.com/mk/%D0%BD%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%
D0%BB%D0%B5%D0%BD-%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D1%80-%D0%B7%D0%B0-
%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%BE%D1%98-%D0%BD%D0%B0-
%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8-%D0%B8-
%D0%BF%D1%80%D0%B5%D1%82%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D1%87%D
0%BA%D0%BE-%D1%83%D1%87%D0%B5%D1%9A%D0%B5-%D0%BE%D0%B4-
%D0%BC%D0%B0%D0%BA%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D1%98%D0%B0-
%D0%BD%D1%86%D1%80%D0%B8%D0%BF%D1%83-%D0%BA%D0%BE-
%D0%B0%D0%BF%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D1%82-3  

https://www.innov8cbc.com/mk/%D0%BD%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BD-%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D1%80-%D0%B7%D0%B0-%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%BE%D1%98-%D0%BD%D0%B0-%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8-%D0%B8-%D0%BF%D1%80%D0%B5%D1%82%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D1%87%D0%BA%D0%BE-%D1%83%D1%87%D0%B5%D1%9A%D0%B5-%D0%BE%D0%B4-%D0%BC%D0%B0%D0%BA%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D1%98%D0%B0-%D0%BD%D1%86%D1%80%D0%B8%D0%BF%D1%83-%D0%BA%D0%BE-%D0%B0%D0%BF%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D1%82-3
https://www.innov8cbc.com/mk/%D0%BD%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BD-%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D1%80-%D0%B7%D0%B0-%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%BE%D1%98-%D0%BD%D0%B0-%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8-%D0%B8-%D0%BF%D1%80%D0%B5%D1%82%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D1%87%D0%BA%D0%BE-%D1%83%D1%87%D0%B5%D1%9A%D0%B5-%D0%BE%D0%B4-%D0%BC%D0%B0%D0%BA%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D1%98%D0%B0-%D0%BD%D1%86%D1%80%D0%B8%D0%BF%D1%83-%D0%BA%D0%BE-%D0%B0%D0%BF%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D1%82-3
https://www.innov8cbc.com/mk/%D0%BD%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BD-%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D1%80-%D0%B7%D0%B0-%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%BE%D1%98-%D0%BD%D0%B0-%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8-%D0%B8-%D0%BF%D1%80%D0%B5%D1%82%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D1%87%D0%BA%D0%BE-%D1%83%D1%87%D0%B5%D1%9A%D0%B5-%D0%BE%D0%B4-%D0%BC%D0%B0%D0%BA%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D1%98%D0%B0-%D0%BD%D1%86%D1%80%D0%B8%D0%BF%D1%83-%D0%BA%D0%BE-%D0%B0%D0%BF%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D1%82-3
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профитабилни брзорастечки бизниси, креира/развива стратегии за иновации, 
претприемништво и конкурентност на сите нивоа (компанија, кластер, општина, 
регион, држава, итн.), создава услуги за креирање услови за лесен влез на странски 
компании засновани на технологии коишто сакаат да инвестираат во Македонија 
(вложува труд во иновации, персонал за поддршка на инженери, наоѓање локален 
партнер итн.) и дава техничка поддршка на креаторите на политиките за МСП. 
 
 

 

Во овој дел се осврнуваме и ги пренесуваме/цитираме релевантните наоди од две 

кореспондентни истражувања25 за младинско претприемништво со цел да се создаде 

преглед на моменталната состојба и нивно поврзување со наодите од предметното 

истражување.  

Во однос на бизнис-опкружувањето и поддршката од бизнис-заедницата, наодите од 
двете истражувања укажуваат на незадоволство од страна на младите претприемачи 
од иницијативноста на бизнис-заедницата и компаниите да им ја пружат неопходната 
поддршка, што се должи во дел на несоодветната инфраструктура за бизнис-
поддршка, а во дел на негативната перцепција на младите луѓе за деловната клима во 
државата.  
 
Согласно наодите од истражувањето „Мултиетничка истражувачка студија за 
младинско претприемништво“ од Институтот за социолошки и политичко-правни 
истражувања (ИСППИ), генерално земено, младите претприемачи имаат негативен 
став за општото бизнис-опкружување и тоа, според нив, не е во функција на 
унапредување на младинското претприемништво. Поточно, тие сметаат дека не 
постои развиена инфраструктура за бизнис-поддршка и не се согласуваат дека 
владините прописи и административните оптоварувања се приспособени на 
потребите и го поттикнуваат развојот на младинското претприемништво. Младите 
претприемачи, кои беа опфатени со ова истражување, слично со претходните наоди, 
не даваат позитивна оценка кога станува збор за даночните поволности, како и за 
пристапот до финансиски средства.26 

 
25 „Можности и бариери за младинско претприемништво и вработување во приватниот сектор 
во Северна Македонија“, Институт за европска политика и „Мултиетничка истражувачка студија 
за младинско претприемништво“, Институт за социолошки и политичко правни истражувања 
(ИСППИ), Универзитет „Св. Кирил и Методиј“, Скопје, јуни 2016 година. 
26Мултиетничка истражувачка студија за младинско претприемништво, Институт за 
социолошки и политичко-правни истражувања (ИСППИ), Универзитет „Св. Кирил и Методиј“, 
Скопје, јуни 2016 година. 



 
Во однос на наодите од истражувањето „Можности и бариери за младинско 

претприемништво и вработување во приватниот сектор во Северна Македонија“ од 

Институтот за европска политика, испитаниците демонстрирале недоверба во 

системот – државата и нејзиното функционирање, што придонесува за негативен 

пристап кон претприемништвото и претприемачите. Од една страна, младите 

претприемачи имаат негативна перцепција за целокупната деловна клима, која според 

нив не го поттикнува младинското претприемништво, додека, од друга страна, 

општеството има и негативна перцепција за претприемништвото, мислејќи дека 

„претприемачите само работат за да се збогатат додека ги експлоатираат 

работниците“.27 

Читајќи ги наодите од истражувањата, јасен е впечатокот дека младите луѓе во 

државата имаат став дека младинското претприемништво не е доволно промовирано, 

не се работи на унапредување на деловната култура, што се должи и на високиот 

степен на корупција што постои во рамките на системот, и дотолку повеќе што не се 

работи на разбивање на културолошките обрасци кои го стереотипизираат и 

генерираат скептицизам кон претприемништвото, како една од посакуваните 

алтернативи за кариерно себекреирање на младиот човек во општеството.  

Во однос на образованието, заклучокот од двете истражувања е јасен и недвосмислен. 

Имено, младите луѓе укажуваат на неусогласеноста на претприемачкото образование 

со потребите на пазарот, како и со условите на современата капиталистичка економија 

со целиот тој сет од вредности и принципи. Во таа смисла, низ наодите за оваа тема 

постојано провејува желбата на младите луѓе за промени во образовниот систем кон 

создавање на можноста за стекнување и практикување вештини кои им се неопходни 

за самото впуштање во деловен потфат. Незадоволството од непостоење образование 

што е базирано на критичко преиспитување, каде анализата, процената и 

преземањето на ризикот, слободното и необременето размислување се водечките 

столбови, значи и обесхрабрување на иницијативите за отпочнување сопствен бизнис 

од страна на младите луѓе. 

Од наодите на истражувањата се заклучува дека „младите претприемачи се 

согласуваат дека младинското претприемништво не се цени и не е доволно 

промовирано во македонското општество. Исто така, тие сметаат дека постојното 

претприемничко образование не е усогласено со барањата на пазарот и не 

придонесува за поттикнување бизнис-идеи и почнување бизнис кај младите луѓе. На 

ова се надоврзува и согласноста со ставот дека постои високо ниво на корупција, 

 
27 Можности и бариери за младинско претприемништво и вработување во приватниот сектор 
во Северна Македонија, Институт за европска политика, Скопје. 



придружена со негативната оцена за деловната култура што не дава поддршка на 

малиот бизнис и на младите претприемачи“.28 „Сепак, лоцирана е потребата и желбата 

на младите претприемачи за претприемачко образование, што ќе ѝ овозможи на 

младата личност да процени што се однесува на претприемачкото однесување и 

капацитет. Од друга страна, пак, образовниот систем во земјата не е насочен кон 

создавање креативен потенцијал за претприемништво, т.е. тој ги нема предусловите 

да се градат лица со потребните претприемачки квалификации. Така, претприемачите 

кои ги имаат тие квалификации не ги добиле како последица на образованието за 

претприемништво, туку едноставно имале природен потенцијал“.29 

Едното истражување30 сугерира дека предучилишното образование е особено важно 
за да се изгради претприемачки дух и култура, бидејќи културата и вредностите се 
развиваат многу рано. Исто така, младинските претприемачи сметаат дека 
предучилишното образование е клучно за развојот на претприемачкиот начин на 
размислување. Од друга страна, постојат заклучоци дека претприемачкиот дух и 
претприемачкото однесување на поединецот може да се пренесе и меѓугенерациски. 

Општествените чинители би требало да бидат вклучени во активностите кои се 
насочени кон зајакнување на претпримачкото учење на локално ниво (општина) и на 
регионално ниво, и ова би требало да даде дополнителен поттик за зајакнување на 
локалните екосистеми во Република Северна Македонија. Ова би значело вклучување 
на банките, на компаниите и особено на родителите кои се клучни во охрабрувањето 
на своите деца, а кои досега не биле вклучени, да ги насочат да се определат за 
претприемништво. За да се поттикнат напорите за менување на општата култура во 
државата, која не е насочена кон преземање ризици и е уплашена од неуспеси, 
младите претприемачи би требало да имаат лесен пристап до ментори и мрежи на 
ментори и други претприемачи за можна соработка. Исто така, државата и 
Министерството за образование и наука би требало да овозможат механизми за 
поддршка на образовни институции со цел низ нивните активности за претприемачко 
учење да ги охрабруваат студентите да креираат виртуелни и реални компании“.31 Од 
ова може да се заклучи дека треба на оние млади луѓе кои ќе се обучуваат да бидат 
претприемачи да им биде пренесен и контекстот во којшто ќе работат. Овде, на 
пример, се мисли и на даночната политика која е доста важна, особено за младите што 
планираат да започнат свој нов бизнис. Дополнително, услугите за поддршка на 
стартапите, особено оние од ИТ-секторот, се сместени во Скопје. Покрај тоа, во 
септември 2019 година Startup Македонија, во соработка со ФИТР, отвори центар за 

 
28 Мултиетничка истражувачка студија за младинско претприемништво, Институт за 
социолошки и политичко-правни истражувања (ИСППИ), Универзитет „Св. Кирил и Методиј“, 
Скопје, јуни 2016 година. 
29 Можности и бариери за младинско претприемништво и вработување во приватниот сектор 
во Северна Македонија, Институт за европска политика, Скопје. 
30 Ibid  
31 Ibid  



настани; соработка и вмрежување на стартап заедницата – MKstartups Space, исто така 
е лоцирана во Скопје. Затоа услугите треба рамномерно да се шират низ цела 
Македонија за да се добие еднаков пристап до сите стартапи.32 

Во истражувањата е истакнат и заклучокот дека „Колку е поголем степенот на 
образование, толку им е побитно на младите претприемачи: да бидат „сам свој газда“; 
да имаат подобра флексибилност за приватниот и за семејниот живот; да имаат 
подобри работни можности; да ги искористат вештините и искуството што ги 
поседуваат; личниот предизвик; да ги применат идеите за нов 
производ/услуга/процес; да ги применат идеите за усовршување на постојниот 
производ/ услуга/процес; да направат позитивна и корисна промена во 
општеството“.33 Младите луѓе во државата најмногу ги вреднуваат следниве мотиви: 
личен предизвик и искористување на вештините и искуството и примена на идеите за 
нов производ/услуга/процес. Сите тие припаѓаат на варијаблата предизвик и 
способности како доминантен мотивациски фактор, што воедно ни дава до знаење 
дека младите претприемачи во Република Македонија се внатрешно мотивирани за 
почнување и водење на сопствен бизнис. За внатрешната мотивација се верува дека е 
константна во поголема мера и потешко се управува и се контролира со надворешни 
дразби, за разлика од надворешната, а во однос на интензитетот не мора да постои 
разлика. Внатрешната мотивација може да се зголемува преку охрабрување и 
зголемување на самодовербата на младите за почнување бизнис, надминување на 
стравот од неуспех, како и директна техничка и финансиска помош и поддршка.34 

 

 

Во однос на финансирањето, од наодите на истражувањата евидентно е дека младите 

луѓе доминантно користат сопствени средства за финансирање при отпочнувањето на 

сопствениот бизнис. Од друга страна, пазарот на капитал не е примамлива алтернатива 

за обезбедување на финансии и дополнително треба да се унапреди правната рамка и 

инвестициската клима заради промовирање на алтернативни начини на финансирање, 

како што се бизнис-ангелите, корпоративната иновативност итн.... од страна на бизнис-

заедницата.  

Од наодите на истражувањата се забележува дека младите претприемачи најмногу 

користат лични заштеди и средства од семејството или пријателите (91,2 %), делумно 

се потпираат на краткорочно финансирање преку потрошувачки кредити (30,4 %), уште 

 
32 Ibid  
33 Мултиетничка истражувачка студија за младинско претприемништво, Институт за 
социолошки и политичко правни истражувања (ИСППИ), Универзитет „Св. Кирил и Методиј“, 
Скопје, јуни 2016 година. 
34 Ibid  



помалку користат помош од програмите за микрокредитирање, фондови, агенции за 

ризичен капитал и сл. (25,5 %), а најмалку од нив користат долгорочни кредити (18,6 

%).35 

Претприемачите сметаат дека кога административните регулативи се 

преоптоварувачки, претставуваат пречка за формирање нови бизниси. Скапите и 

комплицирани регулативи можат да влијаат врз претприемачите и понекогаш може да 

влијаат на нивните одлуки и да се премислат за отворање нова компанија. Овие 

постапки понекогаш вклучуваат многу хартиена документација, постојано одење до 

административни канцеларии и скапи нотарски и адвокатски записи. Кога ќе се 

погледнат бариерите за потенцијалните претприемачи, особено бариерите што можат 

да ги одвратат младите претприемачи кои немаат искуство во справување со 

административните процедури, овој аспект може да биде од клучно значење во 

процесот на започнување бизнис. Имајќи го предвид овој аспект, младите честопати, 

дури и ако имаат акумулирано доволно капитал за да инвестираат во отворање 

компанија, покажуваат неподготвеност да отворат бизнис доколку административните 

процедури се премногу комплицирани.36 

Традиционалните пазари на капитал во Република Северна Македонија се недоволно 

развиени, и во тој поглед не се сметаат за остварлива можност за финансирање нови 

бизниси, особено не за високоризични стартапи за кои размислуваат претприемачите. 

Освен тоа, отсуството на значаен број фондови за расадници и стартапи, 

претприемачки капитал и бизнис-ангели претставува отежнувачка околност 

претприемачите да основаат компании и да добијат финансии за своите идеи. Знаејќи 

го тоа, различни организации во соработка со Владата и со други чинители 

обезбедуваат мерки за стимулирање и финансирање на претприемништвото.37 Во 

контекст на финансиите за претприемништво, според податоците од Глобалниот 

монитор за претприемништво, Северна Македонија е под просечната оценка на 

земјите во регионот. Главно, ова е резултат на фактот дека во Македонија има 15 

комерцијални банки, од кои сите служат на секторот за мали и средни претпријатија – 

иако учеството на кредитите на малите и средни претпријатија во вкупното портфолио 

на заеми на банкарскиот систем се проценува само на 35 % (околу 1,4 милијарди 

евра).37
 Но, банките не им служат на стартапите или на претпријатија во рана фаза, 

бидејќи тие бараат минимум 12-месечна деловна историја за да може една компанија 

да биде квалификувана да земе заем. Затоа треба да се преземат активности за да се 

 
35 Ibid  
36 Можности и бариери за младинско претприемништво и вработување во приватниот сектор 
во Северна Македонија, Институт за европска политика, Скопје. 
37 Ibid  



направат традиционалните извори на капитал подостапни за претприемачите во 

услови на тренд на намалување на каматните стапки за заеми и кредити.38 

Исто така, потребна е и поддршката за ризичен капитал со цел да бидат охрабрени да 

напредуваат и да се развиваат и по почетната тест-фаза. Се чини дека младите не 

сакаат да ризикуваат, па затоа доколку бидат финансирани и им е дадено одредено 

време (1-2 години) да развијат проект и да го пласираат на пазарот, на тој начин би 

имале поголема стапка на успешност. „Студентите на пример, разбираат дека има 

повеќе ризици кога станува збор за преземање претприемништво. Од друга страна, тие 

го гледаат тоа (претприемништвото) како нешто модерно, нешто што може да ги 

направи поуспешни. Но, сè уште им недостасуваат механизми, техники, алатки и 

простор да го имплементираат ова во пракса. Има голем јаз од раѓањето на идејата до 

спроведувањето на таа идеја“.38
 Активирањето на повеќе алтернативни извори, како 

што се бизнис-ангелите и ризичните фондови, може исто така да поттикне побрз раст 

на стартапите. За да се постигне ова, потребна е подобра легислатива за финансирање 

на стартапи, што е особено потребно за помали инвестициски фондови насочени кон 

стартапите.39 
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Образованието претставува процес низ кој младите луѓе ги стекнуваат своите знаења 

и вештини, кои понатаму ги употребуваат и реализираат при градењето на сопствената 

кариера. Во таа смисла може да се издвојат два типа на образование, и тоа формално, 

организирано од страна на државата или регулирано од страна на државата, и 

неформално, кое се базира на самоиницијативноста на младите луѓе и некакви форми 

на стекнување организирано знаење и вештини надвор од формалниот процес на 

образование.  

Оттука е особено важно да се утврди колку формалниот образовен процес им 

овозможува на младите луѓе стекнување на знаења и вештини што се релевантни и 

корисни за отпочнување и раководење на сопствен бизнис, или пак  тие при 

отпочнувањето или раководењето на сопствениот бизнис се потпираат на знаењата и 

вештините кои ги стекнале низ процесот на неформалното образование базирано на 

самоиницијативноста.  

Формално образование  

Од наодите на интервјуата е евидентно дека младите луѓе се незадоволни од 

соодветноста на формалниот образовен процес во однос на стекнатите знаења и 

вештини во областите поврзани со претприемништвото. Ставовите од искуствата на 

сите интервјуирани млади се дека значењето на формалното образование во 

стекнувањето на нивните знаења и вештини кои ги употребиле за отпочнување и 

раководење со сопствениот бизнис се занемарливи.  

Наставата за претприемачки вештини, атрибути и однесување честопати не е 

соодветно интегрирана во училишните програми или не се предава соодветно на 

различни образовни нивоа. Впечатокот е дека во образовниот систем сè уште 

доминираат традиционалните вредности за усогласеност со нормата наместо 

независно и критичко размислување и дејствување, преземање на ризик и 

самодоверба. Покрај тоа, академскиот пристап кон образованието се чини дека повеќе 

негува вештини кои се соодветни за работа во јавниот сектор или во големите 

организации и компании, но не и за претприемачка кариера. Дури и програмите за 

бизнис на универзитетите честопати не вклучуваат доволно претприемачки елементи. 

Така студентите не се охрабруваат, ниту се едуцираат да станат претприемачи, туку 

менаџери.  

„Од формалното образование многу повеќе ми помогна networking-от на 

факултетот и многу повеќе ми помогнаа одредени професори кои се залагаа надвор 



од самите предавања да ни пренесат знаење, а самиот процес на полагање испити 

не беше толку значаен...“  (Млад претприемач 1) 

„Некакви посебни знаења и вештини не сум добил од формалното образование, учам 

сам од себе во од и преку искуствата на други луѓе... “ (Млад претприемач 2)  

„Формалното образование ми помогна во комуникацијата, но не и во раководењето 

и управувањето со бизнисот, тоа не беше толку значајно во однос на 

неформалното образование кое беше од големо значење...“ (Млад претприемач 3) 

„Има одредени работи кои можам да ги посочам, кои ми помогнаа, но морам да 

признаам дека 99,5 % од знаењето и вештините што ми помогнаа ова да се случи 

беа надвор од формалното образование...“ (Млада претприемачка 4)  

Неформално образование  

Во основа, сите интервјуирани лица презентираа ставови од кои е јасен заклучокот 

дека неформалното образование е она кое им ја дало потребната основа во однос на 

знаењата и вештините, без разлика дали тоа било во доменот на претприемништвото 

или не, за отпочнување и раководење на сопствениот бизнис. Во таа смисла, во 

образовниот систем сè уште постои јасен недостаток на практично и искуствено учење, 

како и учење за тимска работа. Искуственото учење многу ретко се користи како 

ефикасен начин за стекнување знаење и вештини, а е веројатно најмоќниот и 

најдобриот начин за учење на претприемништвото. 

„Неформалното образование многу повеќе ми помогна и ме поттикна во 

отпочнувањето на бизнисот... поголемиот дел не било поврзано со 

претприемништво, како дебата, младински активизам, критичко размислување и 

сега дури гледам како тие социјални вештини ми помагаат  во водењето на 

бизнисот...“ (Млад претприемач 1)  

 „Тие активности (на хипотетички задачи пример) вон формалното образование, 

ми помогнаа во тие делови на тимска работа, менаџирање на стрес и време, 

ограничени ресурси кои треба да ги искористиш, слично како што се случува и во 

секојдневието со водењето на бизнисот...“  (Млад претприемач 4)  

„Да, сум поминал многу акцелераторски програми, сум имал доста ментори, и 

домашни и странски, и дефинитивно вештините и знаењата што ги споделија со 

нас и ден-денес ги применуваме и работиме по тие насоки... Во образовниот систем 

мора повеќе да се интегрира претприемништвото, бидејќи има некои предмети 

што се изучуваат, меѓутоа и методите не се добри и тоа е некако затскриено. 

Образовниот систем во моментов не создава претприемачи, туку вработени. 

Младите не се поттикнати да размислуваат како се раководи со финансии и 



оттаму недостасува финансиска писменост за понатаму секако и 

претприемништвото како валоризирана креативност...“ (Млад претприемач 3) 

„Повеќе треба фокус околу овозможување на стекнување организациски вештини, 

околу финансии... Кога си во гимназија да речеме, доколку не се запишеш на ОХА 

немаш пристап до такви предмети како економија, бизнис, финансии, нити пак на 

факултет, доколку не одбереш економски факултет...“ (Млад претприемач 4)  

Училишните средини честопати недоволно ги запознаваат младите со концептот на 

претприемништво и самовработување како опција за кариера. Алатките, ресурсите и 

информативниот материјал за поддршка на младинското претприемништво не се 

лесно достапни за младите луѓе, ниту преку формалниот образовен процес. Од друга 

страна, поради финансиските ограничувања, најверојатно, училиштата често не можат 

да си дозволат да обезбедат пристап до соодветна ИКТ-инфраструктура (хардвер, 

софтвер, пристап до интернет и мултимедијални апликации и учење за нив). 

Несоодветната ИКТ-инфраструктура и обуката ги ограничуваат способностите и 

вештините на младите луѓе, кои сè повеќе се од клучно значење за многу нови 

претприемачки можности. 

 

 

Социокултурната средина е исполнета со вредностите, ставовите и начинот на 

разбирање на општеството и општествените феномени и тие влијаат на животот на 

секој млад човек. Во рамките на таа средина младиот човек го креира својот идентитет 

и ги создава своите вредности, ставови и убедувања, кои пак имаат големо влијание 

на неговите постапки и одлуките што ги донесува. Од друга страна, претприемачката 

култура на некој начин се дефинира како „збир од вредности, верувања и ставови кои 

егзистираат во дадена заедница или средина и создаваат услови за претприемачко 

однесување и аспирации за самовработување.“40 

Во таа смисла, ставовите кои се присутни во социокултурната средина, осoбено во 

потесниот круг на семејството, најблиското опкружување, но и перцепциите и 

ставовите на бизнис-опкружувањето во однос на претприемништвото генерално, но и 

кон младите претприемачи конкретно, се особено релевантни и претставуваат една од 

можните бариери и ограничувања со кои се соочуваат младите при донесувањето на 

одлуката за отпочнување на свој бизнис или пак во процесот на негово раководење. 

Имено, мислењата на родителите, роднините и пријателите/врсниците во однос на 

 
40 Gibb, A. A. (1988): “Stimulating New Business Development” (What else besides EDP in: Stimulating 
Entrepreneurship and New Business Development (Chapter 3), ILO, Geneva. 



претприемништвото можат да имаат големо влијание во смисла на охрабрување или 

одвраќање во однос на донесувањето на одлуката за отпочнување на бизнис од страна 

на младите луѓе. Семејната позадина и вредностите во кои е воспитуван еден млад 

човек играат важна формативна улога во однос на неговиот светоглед и начинот на 

размислување, па така и на неговите ставови во однос на претприемништвото и 

блискоста со вредностите кои гравитираат околу тој концепт. 

Во тој контекст, доминантен е впечатокот дека во нашето општество преовладуваат 

скептичните ставови кај родителите во однос на интенциите на младите луѓе да 

отпочнат сопствен бизнис и да бидат претприемачи.  

„Моите родители беа резервирани и скептични... Нивните ставови беа да се 

фокусирам на работата која веќе ја имав... и колку тие и да велеа дека ме 

поддржуваат во сè што правам, тоа беа само некои изјави, а притоа го гледаа само 

најлошиот можен исход доколку ја реализирам мојата одлука да отпочнам свој 

бизнис, што може потсвесно, доколку си во дилема за одлуката, да те спречи неа 

да ја донесеш...“ (Млад претприемач 1) 

„Во првите неколку месеци од донесувањето на мојата одлука да отпочнам свој 

бизнис преовладуваше тој момент на скептичност кај околината и имав мала 

поддршка...“ (Млад претприемач 2)  

Се чини дека меѓу генерациите на денешните родители на младите луѓе од 22 до 32 

години преовладуваат вредностите кои можеби се наследени од претходното 

државно уредување и политичко-економскиот систем каде претприемништвото како 

концепција е речиси непознато и се дава поголемо значење на стабилноста и 

сигурноста на работното место. Во таа смисла, таквите нивни ставови се протегаат и 

врз процесот на воспитување на сопствените деца, кои пак растат и созреваат, се 

градат како личности во радикално поинаков политички и економски систем, каде 

една од репрезентативните концепции е претприемништвото и економијата базирана 

на иновации. 

„Оди најди си работа... ако треба накратко да ја опишам реакцијата на моите 

родители кога им ја соопштив идејата дека сакам да отпочнам свој бизнис... тие 

беа резервирани во однос на тоа и мислам дека тоа е последица од 

социјалистичкото општество во кое тие се растени, а кое не функционира во ова 

ново време. Верувам дека во сите посткомунистички општества тие вредности 

влијаат сè уште за таквите ставови и флоскулата „оди најди си работа, оди 

работи државно, тоа е сигурно и ќе си безбеден“ итн... Силно верувам дека нашите 

генерации тоа ќе го променат“ (Млад претприемач 3) 

Од друга страна, младите луѓе кои отпочнуваат сопствен бизнис имаат дополнителен 

товар во однос на градењето на сопствената репутација бидејќи се чини дека во 



деловното опкружување се присутни одредени стереотипи во однос на младите 

претприемачи. Имено, имајќи го предвид фактот дека имаат ограничено животно и 

соодветно бизнис-искуство, се добива впечаток дека на прв поглед не се третирани 

доволно сериозно и им се потребни поголеми напори од вообичаените за да ја 

докажат својата релевантност, професионалност и доверба во светот на бизнисот.  

„Кога влегувавме во комуникација и пробувавме да воспоставиме соработка со 

некои поголеми и потрадиционални компании водени од повозрасен менаџмент, 

исто така наидувавме на блокади, зашто едноставно кога ќе видеа дека сме млади 

веруваа дека сме неискусни, дека не носиме нешто ново и беа водени од некои 

поконзервативни методи... Требаше време да го изградиме нашето портфолио и 

сега веќе е полесно, зашто тоа го компензира веднаш нивниот првичен 

скептицизам... Меѓутоа на почетокот, тогаш кога ти е најбитно некој да те 

поддржи, го чувствувуваш тој притисок во преговорите затоа што си млад...“ 

(Млад претприемач 1)  

„Има секакви искуства, но сепак цел живот го чувствувам тоа, кога ќе влезеш во 

просторија, не само што си млад, па плус и женско, придонесува да се 

интензивираат тие стереотипи и да создаваат непријатна атмосфера на самиот 

почеток... Но за среќа, тоа трае сè до моментот дур не дојдам до збор и не го 

докажам тоа за што сум дојдена... и луѓето тогаш позитивно се изненадени зашто 

на самиот почеток имале ниски очекувања само поради годините... Клучниот 

проблем тука е дека можеби некогаш само поради фактот на годините ќе ја немаш 

можноста да се докажеш... што ако некој не го ни прифати состанокот само 

поради тие предрасуди кои егзистираат...“ (Млад претприемач 4 ) 

Како своевидна консеквенција на ваквата состојба и ставовите што егзистираат во 

социокултурната средина се чувствува потребата успешните бизнис-приказни на 

младите претприемачи да бидат слушнати од пошироката јавност. Во таа смисла, од 

витално значење е поткревањето на свеста за претприемништвото со целиот сет на 

вредности кои гравитираат околу него и разбирањето на самиот концепт на 

претприемништво како двигател на модерните пазарни економии, особено оние што 

се базирани на иновации. Тоа интуитивно го чувствуваат и младите претприемачи кои 

започнале сопствен бизнис или веќе некој период раководат со него. Сите тие имаат 

потреба да ја претстават успешната реализација на сопствената идеја и создавањето 

на вредност во општеството со пошироката јавност, но во моментов не гледаат 

доволно простор за такво нешто. Тие сметаат дека можат исклучително да придонесат, 

особено во делот на охрабрувањето на младите луѓе, но и приопштувањето на 

концептот на претприемништвото преку нивните искуства и користа од тие подвизи 

како на индивидуално така и на општествено ниво.  



„Чувствувам дека доколку не бев веќе дел од оваа приказна, сите тие работи кои 

можеби институциите ги прават немаше да стигнуваат до мене. Тие насочени 

реклами, промоција на фондови се фокусираат на одредена група на луѓе.... Мора да 

се најде некој креативен начин да се промовира претприемништвото за да се 

разбие оној научен начин на живот од нивните родители или доминантните 

ставови во околината...“  (Млад претприемач 1)   

„Решавањето на проблемот со менувањето на перцепциите и ставовите треба да 

почне уште од студентските денови. АВРМ треба своите мерки да ги насочи и кон 

студентите и преку нив да го промовира претприемништвото и 

самовработувањето...“ (Млад претприемач 3) 

„Прво немаме никакво покритие за успешните приказни, нас ни треба повеќе 

присутност на наративот во медиумите дека и во нашата држава се може... 

луѓето тука имаат комплекс на помала вредност и некако мислат дека можат да 

успеат само ако се преселат во друга држава, можеби тоа е последица од тоа што 

ние немаме некој ’unicorn‘ или успешен стартап на светско ниво... Во медиумите 

треба да се пренесат успешните приказни и да се донесе наративот дека и тука 

постојат луѓе што успеваат и се може, бидејќи ако не си во тие води, таквите 

информации не може да стигнат до тебе... таквите пораки не доаѓаат до 

пошироката јавност...“ (Млад претприемач 4)  

 

Финансирањето е една од најзначајните варијабли во процесот на отпочнување, но и 

раководење со сопствениот бизнис. Кога се зборува за стартапи, треба да се има 

предвид дека во основа се работи за идеи кои треба да бидат материјализирани преку 

некој бизнис-модел од страна на млади луѓе, кои во најголемиот број случаи се без 

претходен почетен капитал. Во таа смисла финансирањето претставува сериозно 

ограничување при отпочнувањето и раководењето со сопствен бизнис од страна на 

младите луѓе. Традиционалните институции за кредитирање како што се банките се 

најчесто непреферирана опција за финансирање на одлуката за отпочнување на 

бизнисот или во текот на раководењето со бизнисот. Тоа најмногу се должи на 

посложените процедури за обезбедување средства по пат на кредит за правни лица и 

обемната документација. Во принцип, со некои мали пробиви на некои банки за 

соработка со Фондот за иновации и технолошки развој, се чини дека нема посериозен 

интерес кај банките за воспоставување поволности и кредитирање на стартапите. Една 

од институциите која нуди адекватна алтернатива за совладување на бариерата со 

финансирањето е Фондот за иновации и технолошки развој преку достапните 

инструменти, особено за стартапите. Поаѓајќи од тоа, младите доминантно се 

одлучуваат, особено при отпочнувањето на сопствениот бизнис, да го финансираат 



првенствено од сопствени средства (лична заштеда или во форма на поддршка од 

семејството ).  

„Кај најраната фаза на идејација нема доволно извори на финансирање, односно 

преминот од фазата на идејација до МВП... тука е клучна финансиската поддршка 

која за нас беше есенцијална да ја донесеме нашата идеја во фаза на реализација... 

ФИТР е единствената институција која дава поддршка со таква намена...“ (Млад 

претприемач)  

„Работевме и заработивме доволен извор на средства да ја основаме фирмата, 

дополнително и со искористување на инструментот од ФИТР...“ (Млад 

претприемач) 

„Изворот за основање на фирмата беа претходните наши заработки и заштеди со 

мојот коосновач...“ (Млад претприемач)  

Недостатокот на знаења и обука за финансии и нивното раководење е факт кој 

дополнително го отежнува овој сегмент при донесувањето на одлуката. Имено, низ 

процесот на формалното образование се чини дека не постојат соодветни курикулуми 

(освен стручните средни економски школи и факултети) кои овозможуваат стекнување 

на адекватни предзнаења во однос на финансиите. Важноста на овој аспект ја 

потенцираат младите претприемачи и ја чувствуваат како дополнителен товар при 

совладување на оваа бариера.  

Интервјуираните претприемачи препорачуваат „Повеќе фокус околу организациски 

вештини и финансии... Немаме достапност до финансиско описменување, особено 

во првите два степена на образование, а финансиите се сеприсутни и 

претставуваат нераздвоен дел од нашите животи, па дури и ако не водиш бизнис, 

а особено ако водиш бизнис... да можеш да разбереш како да проектираш, како да 

буџетираш итн... Јас би го вовела во средните школи како задолжителен 

предмет...“ (Млад претприемач 4)  

Една од клучните грижи во делот на финансирањето со која се соочуваат младите 

претприемачи е недостатокот од искуство и деловни вештини. Поради нивната 

возраст, младите луѓе веројатно немаат тип на деловно искуство, искуство или деловни 

вештини што банките или другите финансиски институции би ги барале при процената 

за кредитната способност. Од друга страна, образовниот систем не нуди голема 

можност за стекнување вештини кои понатаму би ги употребиле за да разберат 

подобро што значи впуштањето во деловниот потфат и проценката на ризикот, но и 

организирањето на самиот потфат. Така се доаѓа до ситуации младите претприемачи 

често да ги започнуваат своите бизниси без внимателно да го проценат количеството 

на капитал (почетен и обртен капитал) што ќе им биде потребен за вистински да 



започнат со работа. Многумина сметаат дека страста и ентузијазмот ќе им бидат 

доволни за да ги пребродат тешките периоди. 

Во нашата држава ФИТР е една од институциите којашто дава соодветна поддршка за 

стартапи. Во основа изостанува поддршката од бизнис-заедницата и соодветното 

функционирање на акцелераторите. Во рамки на заедницата се добива впечаток како 

да недостасува култура на почитување на вредноста што ја создаваат стартапите и 

нивната полза за големите корпорации. Во таа смисла не е доволно развиен концептот 

на корпорациска иновативност, кој во развиените стартап екосистеми претставува 

еден од позначајните извори на финансирање на стартапите.  

„Сепак мене не ми се допаѓа тоа што ФИТР е единствената институција, и тоа 

државна, која нуди соодветна финансиска поддршка на стартапите... во сите други 

успешни стартап екосистеми поддржувачите се главно од приватниот сектор... 

Има активни клубови на бизнис-ангели, компаниите имаат активни програми за 

корпоративна иновативност што поддржуваат стартапи... Најчесто средствата 

кои тие сакаат да ги вложат не соодветствуваат со делот кој сакаат да го 

земат... едноставно, тие очекуваат многу за малку, а тоа не функционира така...“ 

(Млад претприемач 4) 

Од друга страна, пак, поддршката што ја нуди Фондот за иновации и технолошки развој 

преку инструментите за финансиска поддршка се соодветни и со потенцијал да 

овозможат премавнување на ова ограничување, но постоењето на можноста за 

финансиска поддршка не е пресудна. Искуството покажува дека процедурите за 

апликациите на инструментите за поддршка од ФИТР се можеби преобемни и 

бирократски. Потребна е обемна документација како за време на апликацијата така и 

во периодот на следење на реализација на средствата што им одзема значителен дел 

од човечките ресурси и енергија на стартапите. Наспроти тоа, таквата процедура на 

следење на реализацијата на средствата има и позитивна страна, бидејќи ги држи во 

кондиција стартапите и им го овозможува деталниот увид во својата работа.  

„Негативната страна е документацијата и многу бирократија, па правдање на 

средствата, а во текот на денот имаш многу обврски за кои треба да 

размислуваш... одговорноста во однос на документација е потешкиот дел кога се 

работи за финансирањето, но поддршката која ја добиваш на крајот од денот е 

исклучително важна за да реализираш голем број активности... Од друга страна, 

финансиската анализа треба секогаш да се прави и без разлика дали е за правдање 

пред трета страна или не, има позитивна страна... Сметам дека доколку тој 

процес се дигитализира ќе биде одлично...“ (Млад претприемач 3)  



„Со извештаите за ФИТР ние на некој начин и сами на себе си правевме контрола за 

тоа дали компанијата ни се движи во некоја правилна насока... Но тој процес треба 

да се поедностави и дигитализира...“ (Млад претприемач 1)  

Друг проблем е времето кое е потребно за одлучување за апликацијата за 

финансирање, особено од програмите за поддршка во фаза на развој и раст на веќе 

постојна компанија. Постојат случаи кога времето поминато за подготовка 

(претприемачот) и обработка (институцијата) на апликацијата може да надмине и 5 

месеци, што е многу долго време за потенцијален млад претприемач.  

„Инструментите се во ред, но траат предолго... на инструментот за кој 

аплициравме беа потребни повеќе од 6 месеци за одлуката и реализацијата на 

финансиите... тоа е огромен период кој многу од стартапите не би го преживеале... 

сметам дека тоа време треба да се скрати и процедурите да бидат поефикасни...“ 

(Млад претприемач 4) 

 

 

Младите претприемачи во државата се соочуваат со одредени административни 

бариери кои произлегуваат од правната регулатива. Овие пречки особено им одземаат 

време и им создаваат трошоци на младите претприемачи, бидејќи тие луѓе често 

немаат претходно искуство или имаат мало искуство со конкретна примена на правото. 

Со оглед на недостатокот на капитал, административните трошоци и даночните стапки 

можат да станат ненадминлива бариера за основање бизнис или може да турнат многу 

надежни млади претприемачи во зоната на сивата економија каде што има 

ограничувања на можностите за раст и просперитет. Конечно, воочената 

административна сложеност, перципираната неефикасност, корумпираноста и 

тромоста на самата администрација, како и непознавањето на правната регулатива е 

она што ги спречува младите идни претприемачи да отпочнат сопствен бизнис.  

„Овој проблем и кога разговарам со други млади луѓе кои сакаат да отпочнат 

сопствен бизнис е најголемиот и предизвикува пречка која навистина ги одвраќа 

луѓето од нивната идеја... никаде нема прирачник, сеопфатен водич, каде на едно 

место ќе биде достапна процедурата и релевантните прописи за отпочнување 

бизнис... младите луѓе го немаат тоа образование во средно, па и на факултетите, 

и никој не знае на почетокот каква компанија можеш или треба да отвориш, кои се 

трошоците, колкави се даноците и како тие функционираат, што е фирмарина 

итн. за да може да донесе информирана одлука... Таков ресурс, како тотален 

прирачник кој ќе ги има потребните информации во областа, ќе биде од огромна 

помош за младите луѓе...“ (Млад претприемач 4)  



„Бесплатна правна поддршка е многу важна за стартапите, бидејќи има премногу 

правила со кои младите луѓе не се запознаени преку формалното образование и тоа 

претставува проблем...“ (Млад претприемач 3) 

„При отпочнување на сопствен бизнис проблем е непознавањето на процедурите и 

обврските при основањето на фирмата, УЈП, даноци, Централен регистар, и 

потребно е многу време за самостојно истражување на тие процеси и нема некој 

водич кој ќе ти помогне без трошење на толку многу ресурси да одиш низ целиот 

тој процес...“ (Млад претприемач 1)  

Во однос на правните процедури за отворање/регистрација на фирма несомнен е 

заклучокот дека се работи за едноставна и прилично лесна постапка. Меѓутоа, 

проблемот се лоцира во делот на стечајните постапки или ликвидацијата на фирмата. 

Имено, таа процедура е значително покомплексна, подолга и поскапа и претставува 

одредена бариера (бариера за излез) во однос на донесувањето на одлуката за 

отпочнување на сопствен бизнис или во процесот на раководење со него.  

„Ликвидацијата на фирмата е дефинитивно една од работите кои треба да се 

поедностави... Доколку бариерата за излез е едноставна младите луѓе ќе се 

охрабрат да отпочнат свој бизнис, зашто без голем трошок ќе можат да го 

затворат бизнисот доколку не успее...“ (Млад претприемач) 

Проблем во правната регулатива во моментот претставува нормирањето во Законот за 

работни односи. Имајќи предвид дека стартапите се поатрактивна дестинација за 

вработување за млади луѓе кои можеби во моментот кога сакаат да се ангажираат 

професионално во некој бизнис и да ги понудат своите знаења и вештини за одреден 

надомест се сè уште редовни студенти, па не можат да го регулираат тој однос бидејќи 

законот во моментот не дозволува вработување на студенти на полно работно време.  

„Се соочивме со проблеми во однос на вработувањето... Сакавме да вработиме 

одредено лице кое е редовен студент и не можевме тоа да го реализираме само 

заради неговиот статус на редовен студент... Сметам дека тоа мора да се 

промени и да се дозволи и редовните студенти додека студираат да работат...“ 

(Млад претприемач) 

Во моментов во нашата држава не постојат меѓународни платежни сервиси преку кои 

би им се овозможило на стартапите да извршат наплата за своите услуги што ги 

испорачуваат на странски фирми и во странство. Имајќи ја предвид глобализацијата и 

рушењето на граничните бариери во светот на бизнисот, особено кога се зборува за 

стартапите кои во голем дел се бизниси кои работат во ИТ-секторот, ваквата 

недостапност претставува сериозно ограничување. 



„Немаме достапност до платежен процесор (payment processor), до денеска со 

Paypal никој не може да прима пари, може само да се плаќа, Stripe исто така... За 

овие работи мислам дека е проблем со правната регулатива и доколку е така, тоа 

мора да се среди...“ (Млад претприемач 4) 

Во однос на политиките кои треба да се преземат во делот на инвестирањето за 

стартапите се јавува дисонанца помеѓу современите практики во развиените држави и 

она што како можност егзистира во нашата држава. Имено, проблем претставува тоа 

што не се актуализирани овој тип на инвестиции и државата не презема мерки со кои 

би ги популаризирала, односно да воведе одредени ослободувања со што ќе ги 

направи атрактивни, како и воспоставување на механизми за нивно интегрирање како 

дел од нашиот економски, но и правен систем. 

„Потребна е интервенција во материјата околу инвестирањето.... да се 

овозможат повеќе модуси на инвестирање да бидат регулирани... има некои 

формати на финансирање кои во развиените земји постојат и се најкористени, а 

кај нас не се регулирани и не постојат... пример конвертибилен заем за што имаше 

иницијатива од Стартап Македонија... Таквото поместување би било многу важно 

и позитивно...“ (Млад претприемач 4)  

„Преголеми се социјалните придонесите за вработените... Државата треба да 

субвенционира придонеси за вработените во првите години од основањето и до 

одреден степен на остварување на профит од страна на фирмата... Државата 

треба да најде механизам како да балансира помеѓу поддршката и пазарниот 

механизам...“ (Млад претприемач 1) 

Перципираната корумпираност и неефикасност на јавната администрација се исто така 

фактори кои влијаат ограничувачки, особено во делот на раководење со бизнисот од 

страна на младите луѓе. Имено, тие сметаат дека административните процедури се 

лавиринти во кои тешко се снаоѓаат, меѓу другото и поради искуството кое го имаат со 

реализација на промет и услуги дигитално преку интернет. Во таа насока секој контакт 

со администрацијата од страна на младите претприемачи е перципиран како загуба на 

одреден ресурс. Дотолку повеќе што речиси сите услуги на администрацијата се 

наплаќаат, а тоа претставува пак своевиден дополнителен товар за стартапите, за кои 

еден од главните предизвици во првите години од воспоставувањето претставува 

финансирањето во насока на опстојување. 

„Дигитализација!... Секоја работа да може да се заврши дигитално... на пример во 

УЈП за една најмала работа  треба да чекаш по 2 недели... едноставно сите работи 

што се потребни во однос на бизнисот, а кои се поврзани со администрацијата 

треба да се дигитални, сите услуги за правните лица и сите аспекти на водењето 

на бизнисот...“ (Млад претприемач) 



 
 

Институциите треба да ги реформираат курикулумите во примарното и секундарното 

образование со тоа што ќе вклучат нови предмети и методи кои ќе овозможат 

стекнување на продлабочени знаења и претприемачки вештини. Низ целиот процес на 

основно и средно образование треба да се промовира концептот на претприемништво 

и тој да им се приопшти на младите луѓе, како и да бидат промовирани и организирани 

екстракуликуларни активности. Особено е важно вметнување на практични вежби и 

натпревари во кои младите луѓе ќе ги бидат стимулирани да ги практикуваат своите 

знаења, да размислуваат и да се однесуваат во претприемачки манир. 

Претприемништвото како концепт треба да биде интегрирано и во студиските 

програми на факултетите, особено на техничките имајќи ги предвид современите 

тенденции. 

Важно е да се има предвид дека е особено важна и потребна промената во методите 

на стекнување знаења и вештини. Имено, потребно е овозможување на контакт со 

реалниот сектор и унапредување на вештините кај младите луѓе, кои се важни за 

претприемништвото.  

Образовните институции треба да вложат поголеми напори да ги запознаваат младите 

со концептот на претприемништво и самовработување како опција за кариера и во таа 

насока да ја интензивираат соработката со бизнис-заедницата. 

Институциите треба да ги насочат своите ресурси кон подетално испитување на 

организациските форми во општеството преку кои се дисеминираат скептичните и 

резервирани ставови во однос на претприемништвото. Понатаму, институциите треба 

да конципираат и да дизајнираат организиран пристап кон разбивање на овие ставови 

и перцепции кои егзистираат, како и промоција на вредностите врз кои се базира 

концептот на претприемништво.  

Во моментов потребно е доближување на успехот на младите луѓе во македонската 

економија до пошироката јавност преку лансирање протагонисти (role model) од 

македонски успешни стартап претприемачки приказни. Преку таквите приказни се 

промовираат вредностите: независност, успешност и постигнување на реален 

резултат, менаџирање со ризик и финансии, што пак претставува мотивација за 

младите луѓе истовремено разбивајќи ги општествено наметнатите стравови и 

стереотипи.  



Потребна е поголема ангажираност во однос на креирањето на промотивни кампањи 

и медиумска покриеност на настани на кои се промовираат вредностите врз кои 

фундира концептот на претприемништво.  

Стимулирање на бизнис-заедницата и стопанските комори во креирањето на 

натпревари на кои ќе бидат надминувани хипотетички зададени предизвици и слични 

настани на кои ќе учествуваат млади луѓе, со што ќе се промовира претприемништвото 

како остварлива и посакувана кариерна алтернатива, а истовремено ќе претставува 

креирање на простор во кој младите луѓе ќе можат да ја почувствуваат практиката и да 

направат себерефлексија во однос на сопствениот претприемачки потенцијал.  

Фондот за иновации и технолошки развој е институција која прави напори и има 

соодветни инструменти што овозможуваат финансирање на стартапите, сега веќе и во 

фаза на идеја/проектен тим. Потребно е да се направи унапредување на процесот на 

аплицирање за финансиските инструменти, како и на процесот на следење на 

реализација на средствата по нивно одобрување за одредена компанија. Во таа 

смисла, процесот треба да се направи поефикасен, со цел да се превенира 

непотребното и несоодветно трошење на ограничените ресурси на стартапите. Еден 

од начините е дигитализацијата.  

Потребно е да се овозможи достапност до образование за финансиите. Овој сегмент е 

исклучително важен за стекнување основни предзнаења на младите во доменот на 

финансиите, со што ќе се креира потенцијал за носење на информирани и одржливи 

одлуки при практикување на таквото знаење, независно дали при отпочнување дали 

при раководење на сопствен бизнис.  

Финансиската поддршка што ја нуди Фондот за иновации и технолошки развој 

очигледно не е доволна. Во таа насока, потребно е подобрување на климата за 

промоцијата на инвестирањето во стартапите. Имено, потребни се и реформи во 

законодавството кои го регулираат доменот на инвестирањето, а со цел да се 

овозможи бизнис-заедницата, односно веќе етаблираните компании да ја дадат 

потребната финансиска поддршка преку вложувања во стартапите. Исто така, 

потребно е соодветно регулирање на бизнис-ангелите и воведување на современи 

модели за финансирање на стартапите кои веќе егзистираат во развиените земји, како 

што е на пример конвертибилниот заем.  

 

 



Минимизирањето и поедноставувањето на регулаторните и административните 

процедури, како и максимизирањето на потребната поддршка за усогласување со нив, 

ќе им олесни на младите луѓе да започнат и да го водат својот бизнис. Во таа смисла, 

институциите мора итно да воспостават механизам за бесплатна поддршка за 

надминување на тешкотиите со административните процедури. Како еден од начините 

за поддршка треба да биде овозможување на бесплатен правен и финансиски 

консалтинг за стартапите во првите години од воспоставувањето, од страна на 

експерти во областите. Дополнително, државата треба преку зголемување на 

транспарентноста да овозможува постојан увид во промените на законодавствата, на 

олеснувањата за стартапите, како и да се обиде да создаде сеопфатен ресурс во 

доменот на регулативата и финансиите што е релевантен за стартапите. Младите 

претприемачи, исто така, би можеле да бидат повеќе вклучени во развојот и 

спроведувањето на политиките. Еден од начините е да се поканат заинтересирани 

млади претприемачи или соодветни сојузи и здруженија на разговори и консултации 

за сегашната и идната законодавна рамка со цел таа да се подобри. 

Институциите треба поангажирано да се обидат да ги направат достапни 

меѓународните платежни сервиси за македонското стопанство, што ќе значи 

олеснување на движењето на производите/услугите што ги создаваат стартапите со 

странство. Покрај тоа, институциите ќе мора првенствено да испитаат и доколку е 

потребно да направат реформа во домашното законодавство со цел отстранување на 

евентуалните пречки.  

Потребни се промени во законодавството во делот на ликвидацијата на фирмите. 

Имено, се работи за посложена постапка отколку од отворањето на фирмата, која чини 

повеќе и одзема многу време. Во таа смисла треба да се поедностави постапката, со 

што би се намалила бариерата за излез, што кога говориме за стартапи е особено 

релевантно зашто овие претпријатија се најподложни на престанок, па доколку се 

раководени од млади луѓе, ќе се создаде можноста за брз повторен обид. 

Дигитализацијата на администрацијата е реформа која е отпочната, па Владата треба 

сè повеќе да инсистира на неа и побрзо да се спроведе. Со тоа значително ќе се намали 

трошокот за добивање на услугите за граѓаните и воедно за правните лица, бидејќи 

една од целите е и намалување на корупцијата и неефикасноста, што во моментов како 

перципирани состојби кај младите луѓе претставуваат одвраќачки фактор имајќи ја 

предвид потребата од постојаното општење на правните лица со администрација 

заради остварување на некое право или исполнување на одредена обврска.  
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