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ЗАПИСНИК  

СЕДНИЦА НА ОСНОВАЧКО СОБРАНИЕ НА НАЦИОНАЛНА ПЛАТФОРМА ЗА ЖЕНСКО 
ПРЕТПРИЕМНИШТВО 

 

 

Датум: 

17.05.2021 

Време на состанокот: 

15:00 

Место: 

Скопје 

ПРИСУТНИ 

 

1. Здружение на бизнис жени - Валентина Дисоска 
2. Сојуз на стопански комори на Македонија - Данела Арсовска 
3. Фондацијата за Менаџмент и индустриско истражување – Емилија 

Андонова 
4. Национална федерација на фармери - Васка Мојсовска 
5. Здружение на бизнис жени,  Елена Блажевска  
6. Сојуз на стопански комори, Мими Шушлеска Петкова 
7. Национална федерација на фармери, Даниела Антоновска 
8. Претприемачки центар за млади, Александар Филиповски 
9. Здружение за еднакви можности за сите, Жаклина Пауновска 
10. Бизнис конфедерација на Македонија, Јорданка Богатиновска 

 

ДИСКУСИЈА 

  

Дневен ред 

 

1. Одлука за формирање на Национална платформата за женско 
претприемништво  

2. Донесување на акти и органи за работа 
3. Разно     

 

 

Претседавачот на Собранието Данела Арсовска ја отвори седницата, го 

прочита предлог дневниот ред и истиот го стави на разгледување. 

 

Заклучок: Присутните едногласно го усвоија предложениот дневен 

ред. 

 

 

Точка 1. Одлука за формирање на Национална платформата за женско 

претприемништво  

 

 

Претседавачот на Собранието ја стави на гласање Одлуката за формирање 

на Националната платформа за женско претприемништво чии основачи се 

Здружението на бизнис жени, Сојуз на стопански комори, Фондацијата за 
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менаџмент и индустриско истражување и Националната федерација на 

фармери. Кон Платформата се приклучуваат и членови на Советот за 

женско претприемништво.   

 

Заклучок: Донесена е одлука за формирање на Национална платформа 

за женско претприемништво. 

 

 

Точка 2.  Донесување на акти и органи за работа 

 

Претседавачот на Собранието ги информираше присутните дека потребно 

е членовите да ги донесат следните акти за работа и истите да ги 

разгледаат во работните материјали: 

 

- Деловник за работа на Националната платформа за женско 
претприемништво 

- Етички кодекс  
- Меморандум за соработка 
- Декларација за подобрување и унапредување на положбата на 

женското претприемништво 
- Избор на Претседател и членови на Претседателство  

 

Присутните ги разгледаа материјалите и информираа дека врз основа на 

тоа што истите биле вклучени во нивната подготовка не истакнуваат 

забелешки и едногласно ги усвојуваат. 

 

Присутните за Претседател на Националната платформа за женско 

претприемништво ја избраа Валентина Дисоска. На членови на 

Претседателството се избрани Данела Арсовска, Васка Мојсовска, Габриела 

Костовска Богоеска. За секретар е избрана Мими Шушлеска Петкова.  

 

Заклучок: Присутните членови едногласно ги донесоа актите и 

органите за работа на Националната платформа за женско 

претприемништво.  

 

 

Точка 3.  Разно 

 

Присутните не истакнаа прашање за дискусија под точка Разно. 
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Заклучок   

 Собранието донесе одлука за формирање на Национална платформа за женско 
претприемништво. 

 Присутните членови едногласно ги донесоа актите и органите за работа на 
Националната платформа за женско претприемништво.  

 Валентина Дисоска е избрана за претседател на Платформата, а Данела Арсовска, 
Васка Мојсовска, Габриела Костовска Богоеска за членови на Претседателството. 
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