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ЗАПИСНИК 

за одржан состанок 

  Национална платформа за женско претприемништво 

 

 

Датум: 03.06.2021 година (четврток) 

Време: 14:00-15:30 

Mесто: Сала за состаноци во ССКМ 

Цел на состанокот: Потпишување на меморандум за соработка и пристапување 

кон Советот на Националната платформа за женско претприемништво. 

 

ПРИСУТНИ:  

1. Eлена Блажевска – Здружение на бизнис жени 

2. Жаклина Пауновска -Анѓелковиќ – Здружение „Еднакви за сите” Кочани 

3. Даниела Антоновска- Национална федерација на фармери 

4. Елена Стојановиќ – Фондација Претприемачки сервис за млади 

5. Емилија Андонова – Фондација МИР 

6. Јасна Кадриќ – Сојуз на стопански комори на Македонија 

7. Миле Бошков – Бизнис конфедерација на Македонија 

8. Валентина Дисоска – Здружение на бизнис жени 

9. Таџедин Селими – HBO Милениум 

10. Мерида Муради – HBO Милениум 

11. Рејана Сеадини – HBO Милениум 

12. Невенка Лонгурова Гирова – Фондација за развој на локалната заедница 

13. Мими Шушлеска Петкова – Сојуз на стопански комори на Македонија 

 

На самиот почетокот на состанокот следеше претставување од страна на 

присутните по што воведно обраќање даде претседателката на Националната 

платформа за женско претприемништво, г-ѓа Валентина Дисоска. 

Претседателката истакна дека со самото потпишување на Меморандумот за 

соработка и пристапување кон Советот на НПЖП сите заедно придонесуваат и се 

обврзуваат кон создавање на подобра бизнис клима за раст и развој на женското 

претприемништво  односно кон економско зајакнување на жените и зголемување 

на нивното учество во процесите на креирање на јавна политика на национално и 

локално ниво. Претседателката исто така додаде дека главна цел на проектот е 

зајакнување на капацитетите на граѓанските организации, за креирање на јавни 

политики и застапување во областа на женското претприемништво.  По своето  
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обраќање г-ѓа Дисоска даде збор и на останатите партнери на проектот и 

присутните членови на состанокот. 

Г-а Елена Блажевска, претставник од Здружение на бизнис жени накратко на 

присутните ја појасни структурата на управување на НПЖП, односно дека се 

користи четири слоен пристап, а тоа се Советот на НПЖП, оперативни групи, 

хабови за координација на активностите на регионално ниво нагласувајќи дека 

ќе се креираат и тематски и секторски групи. 

Потоа следеше обраќање на г-а Емилија Андонова, проект менаџер во Фондација 

за менаџмент и индустриско истражување. Г-а Андонова истакна дека со 

креирањето на проектот Национална платформа за женско претприемништво се 

дава посебен фокус на носењето на поинклузивни политики, програми за 

уривање на бариерите со кои се соочуваат жените при започнување или 

развивање на сопствениот бизнис. Исто така додаде дека со вмрежување и 

консултации помеѓу засегнати страни ќе се подобрат капацитетите на 

граѓанските организации кои го поддржуваат женското претприемништво. На 

крајот од своето обраќање додаде дека во иднина се планираат и многу други 

настани и состаноци за поддршка и промоција на женското претприемништво. 

Останатите присутни изразија особена чест и задоволство што се дел од еден 

ваков проект и воопшто што пристапуваат кон Советот на Националната 

платформа за женско претприемништво. 

Исто така при самиот крај на состанокот се дискутираше и за насоките, целите и 

идните активности на платформата за женско претприемништво. 

По своите обраќања и дискусии официјално членките го потпишаа 

Меморандумот за соработка и пристапување кон Советот на Националната 

платформа за женско претприемништво. 

 

ЗАКЛУЧОК 

Меморандумот за унапредување и поддршка на женското претприемништво  

го потпишаа следните членки: 

1. Бизнис Конфедерација на Македонија- застапувана од Миле Бошков – 

Претседател. 

2. Фондација Претприемачки сервис за млади – застапувана од Елена 

Стојановиќ. 

3. Фондација за развој на локалната заедница Штип – застапувана од Невенка 

Лонгурова Гирова. 

4. Здружение „ Еднакви за сите” Кочани- застапувано од Жаклина Пауновска-

Анѓелковиќ. 
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5. Национален центар за развој на иновации и претприемачко учење 

(НЦРИПУ) – застапуван од проф.д-р Радмил Поленаковиќ, Претседател. 

6. HBO Милениум – застапуван од Таџедин Селими, Претседател. 

7. Занаетчиска комора на Република Северна Македонија – застапувана од 

Агрон Фазлији, Претседател. 

 

Со потпишување на Меморандумот овие организации стануваат членови на 

Советот на Националната платформа за женско претприемништво. 


