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Билтен бр. 2 

 

      НАЦИОНАЛНА ПЛАТФОРМА ЗА ЖЕНСКО  ПРЕТПРИЕМНИШТВО 

    НОВИ ПЕРСПЕКТИВИ  

		

	

 

 

На 18 и 19 ноември, 2021  во организација на Национална платформа за женско 
претприемништво беше одржан Првиот годишен Самит за женско претприемништво. Ова 
е всушност централниот настан во овој шестмесечен период на кој му претходеа бројни 
настани, формирање на Тематска и Секторска група, формирање на Советодавен одбор, 
пуштање во функција на Радио подкастот weradio.mk, youtube каналот со видео подкастот 
“Тајната на успехот“ и Потпишување на Меморандум за соработка со Министерството за 
економија. 

Непосрeдно пред Самитот, Националната платформа за женско претприемништво беше 
примена во FCEM (Светската организација на женско претприемништво) на 
Конференцијата во Истанбул. 

Самитот претставуваше сублимат на повеќемесечните активности на тимот и 
соработниците и нивните заложби да се направи Проектно јадро составено од многу 
чинители, а сето тоа да биде успешно и видливо на одржаниот Самит.  

Дводневниот Прв Самит на женско претприемништво, беше исполнет од првиот до 
последниот миг, со многу содржини и завидна посетеност, од страна пред се на жените 
претприемачки, за што повеќе информации има во хронолошкиот дел на Билтенот! 
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Во текот на месец јуни,  во 
медиумскиот интернет простор беше 
вклучен и Сајтот на Платформата 
www.weplatform.mk,  кој секојдневно 
презентира информации, заклучоци, 
статии за сите активности и важни 
случувања во областа на женското 
претприемништво.Порталот, кој веќе 
стана сериозен содржински простор 
и вклучува текстови, пред се од 

работата на Платформата но и од сите актуелни настани, информации и документи кои 
директно или индиректно го допираат женското претприемништво. 

                

Во етерот на веб радио www.weradio.mk во етерот од први септември (01.09.2021) почнаа да се 
емитуваат епизодите од Радио 
подкастот “Жените зборуваат“. 
Групирани се во три категории: 
претставување на жени 
претприемачки, епизоди со оние го 
помагаат женското претприемништво 
од невладиниот сектор и оние кои 
даваат подршка, а се од јавниот 
сектор.  

 

 

До 20 - ти декември се снимени 40 епизоди кои се поставени на страната на верадиото, а 
истовремено се споделуваат преку 
социјалните медиуми, за да бидат 
полесно достапни до пошироката 
јавност, која има што да чуе, пред се 
интересните претприемачки 
приказни на жените. 

На Youtube каналот “Тајната на 
успехот “, од месец септември, се 
сместени успешни видео приказни 
со жени претприемачки.Во овој 
период се поставени  20 (дваесет) 
видео приказни кои ќе можете во 
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секое време да ги погледнете. На истиот канал се поставени и 30-тина видео содржини, кои 
претставуваат разговори, препораки, идеи и насоки на членовите на формираните две групи, 
Тематска  и Секторска како и членовите на Советодавниот одбор. 

Со сето ова направено, можеме да кажеме дека Националната платформа за женско  
претприемништво е многу видлив Проект, кој зазема значаен дел и општо на Медиумскиот 
простор, но и во светот на жените претприемачи и сите оние кои го помагаат женското 
претприемништво. 

ТЕМАТСКА ГРУПА  

     Во текот на август се формираше и почна да работи Тематската група со тема “Политики и 
програми за женско претприемништво“, која имаше три многу конструктивни онлајн 
состаноци, на кои с езборуваше за многу теми па соодветен просотр беше даден и на тековните 
состојби со ковид пандемијата. На состанокот присуствуваа сите пријавени членови на 
Тематската група, со многу конструктивни идеи, насоки и дискусии по однос на разгледување, 
советување и креирање на мислењата и активностите кои се потребни за промената на 
политиките и програмите за женското претприемништво.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Членови на Тематската група “ се:  
 
 Здружение на  бизнис жени,  
 Фондацијата заМенаџмент и индустриско истражување,   
 Сојузот на стопански комори на Македонија,  
 Национална федерација на фармери,  
 УКИМ, Земјоделски институт - Скопје,   
 МАСИТ- Македонската ИКТ,  
 Жените за Сајберот Здружение за рурален развој  
 Лаг Агро Лидер ,   
 Иванов школа за лидери  
 АЛУМНИ АСОЦИЈАЦИЈА (ИСЛАА) ,  
 Здружение на жени менаџери  
 Меѓународен Универзитет ВИЗИОН Гостивар, 
 Здружение на рурален развој „ЈАВОР“ – Зрновци ,  
 Еко Партнерс –Гостивар. 
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        Во тек на работата меѓудругото беше договорено да се изработи документ со графички 
приказ  како начин за усогласување на сите сектори и истиот да биде презентиран од 
соодветните претставници на престојниот Самит за женско претприемништво, што во 
организација на Националната платформа, се одржа на 18 и 19 ноември во Скопје. 
       Документот во форма на инфографици е изработен и ги опфаќа сите важни сегмент а 
главен фокус е на разбивање на стереотипите во делот на културолошките и општествени 
норми, пред се за негативната перцепција за присуство на жените во бизнис светот, родовото 
стереопитизирање на професиите, балансирањето на семејниот и работниот живот и други 
стереотипи кои се присутни  во нашето општество.  

 

  
 

 

СЕКТОРСКА ГРУПА 

 

 

 
      Националната платформа, формираше и  Секторска група која работеше на тема  „Жени во 
руралните средини-претприемништво“.  
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Членови на Секторската група се: 
 
 Павлина Јовановска од Советодавен центар за земјоделство и рурален развој, 
 Василка Стефановска од Slow food,  
 Љупка Трајановска од Центар за истражување и креирање политики,  
 Катарина Георгиевска -сопственичка и менаџерка на рурално претријатија во областа 

на рурален туризам и консултант;  
 Сирма Илијоска Трифуноска и Викторија Митриќеска, од Скопски плански регион,  
 Руменка Димовска , претприемачка од Арвати, 
 Фросина Георгиевска, претприемачка од Ресен,  
 Даниела Цветаноска од ЛАГ агро лидер од Прилеп,  
 Васка Мојсовска, сопственичка на Агро-Калем-Тимјаник и претседател на НФФ ,  
 Гоце Георгиевски – координатор на работна група за родова еднаквост во 

Министерство за земјоделство, шумарство и водостопанство,  
 Александар Целески -менаџмент консултант и кој како експерт беше задолжен да го 

подготви и конечниот Документ за политики во развојот на положбата на жените во 
руралните средини и надминување на сегашните предизвици и проблеми.  

    
         Како резултат на насоките, забелешките и предлозите беше изработен документ со 
наслов  “Документ за јавни политики за жени претприемачки во руралните средини“, а во 
месец декември излезе од печат во издание на НПЖП. 
 

СОВЕТОДАВЕН ОДБОР  

        На 10 септември 2021, беше формиран 
Советодавниот одбор на Национална платформа за 
женско претприемништво. Ова е тело формирано 
со цел стратешки да ги насочува и поддржува 
активностите на Платформата, вклучувајќи ја и 
самата нејзина  транзиција од ЕУ кофинансирање 
кон самоодржливост. Членови на Советодавниот 
одбор се:  
 
 
 
 

 
 Јована Тренчевска и Душица Перишиќ претставници  од јавниот сектор,  
 Јасмина Кантарџиева Димков од медиумскиот сектор,  
 Маја Столевска Костадинова и Татјана Марковска од финансискиот сектор,  
 Тања Томиќ од граѓанскиот и  
 Тамара Јованов Апасиева, од академскиот сектор  

 
       Советодавниот одбор во своите предлози и насоки главен акцент стави на потребата од 
поголемо вклучување на Јавниот сектор во развојот на женското претприемништво но и 
поголемо ангажирање на локалните средини за да можат жените да имаат пристап до 
финансии, едукации, вмрежувања и информации. 
 
Платформата на НПЖП е нешто кое што недостасуваше во нашата држава, и како проект се 
очекува дека ќе има директно и клучно влијание врз подобрување на економскиот статус на 
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жената, беше генералниот заклучок од состаноците на Советодавниот одбор.  Овој Одбор 
работи заедно со учество на претставниците од проектните партнери на Националната 
платформа за женско претприемништво, Валентина Дисоска, претседател на Здружението на 
бизнис жени и претседател на  Националната платформа, Елена Блажевска од Здружението на 
бизнис жени, Мими Шушлеска - Петкова од Сојуз на Стопански Комори на Македонија, 
Емилија Андонова од Фондацијата за менаџмент и индустриско истражување –МИР и Даниела 
Антоновска од Национална Федерација на фармери.    
 
ПОТПИШАН МЕМОРАНДУМ ЗА СОРАБОТКА МЕЃУ НАЦИОНАЛНАТА 
ПЛАТФОРМА ЗА ЖЕНСКО ПРЕТПРИЕМНИШТВО И МИНИСТЕРСТВОТО ЗА 
ЕКОНОМИЈА  

Она што даде позитивен инпут во 
работењето на НПЖП е 
потпишувањето на Меморандум 
помеѓу Министерството за 
економија претставувано од  
министерот Крешник Бектеши и 
претседателката на Националната 
платформа за женско 
претприемништво Валентина 
Дисоска.  

Целта на Меморандумот за 
соработка е активно вклучување на 
сите засегнати страни во 
спроведувањето на Стратегијата за 

развој на женското претприемништво и подигнување на степенот на соработка во иднина, што 
ќе придонесе за економско јакнење на жените, преку создавање на поволна бизнис клима и 
обезбедување системска поддршка и инфраструктура за развој, поддршка и промоција на 
женското претприемништво. Сето тоа ќе влијае на  развојот на постоечките и отворање на нови 
претпријатија, креирање на нови работни места, а со тоа и јакнење на целокупната економија.  

Валентина Дисоска, претседателка на Националната платформа за женско претприемништво 
смета дека креирањето на Националната платформа за женско претприемништво и 
потпишувањето на овој Меморандум за соработка, доаѓа како сублимат на активното работење 
на полето на јакнење на женското претприемништво во изминатите десет години. 

Со потпишувањето на Меморандумот Министерството за економија стана институционален 
покровител на Самитот, во делот на доделувањето на награди, кои заслужено отидоа во рацете 
на најдобри претпријатија од мали и средни компании за 2021 година.  

 

Самитот се одржа на 18 и 19 ноември во 
организација на Национална платформа за 
женско претприемништво. 

 Самитот во својата дводневна работа, 
имаше многу содржини, кои направија да се 
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запамети како настан, кој на сеопфатен начин ги потенцираше сите аспекти на женското 
претприемништво. Се зборуваше за тековните состојби и предизвици, а за прв пат беа 
доделени и награди за најуспешни претприемачки во 2021, кои секако ќе станат поттик за 
многу жени во бизнис светот. 

 

     
Во првиот дел од настанот на неговото 
отварање присуствуваа и претставници од 
политичкиот живот. Беа потенцирани 
придобивките од заложбите на сите 
вклучени во се поголемиот број на 
активности, што се преземаат во сферата 
на жените од бизнис светот на пошироко 
општествено поле. Фатмир Бетиќи, 
заменик на Претседателот на Владата  
задолжен за економски прашања, 
координација на економските ресори и 
инвестиции, потсети на сите заложби кои 
се прават во последниве години да се 

поттикне бизнис секторот на жените и да стане рамноправен економски партнер, а министерот 
за економија Крешник Бектеши, кој неодамна го поптиша  Меморандумот  за соработка со 
НПЖП, уште еднаш ги потенцираше заложбите на Министерството и негови лични како 
министер, за поттикнување надминување на проблемите и се поголемо финансирање во овој 
дел од економската сфера на земјава. 

 
 
“Да веруваме во жените, во нивната моќ и 
храброст и секогаш да бидеме при нив и да 
им помагаме“ –беше мотивот на поздравот 

на Данела Арсовска, градоначалничка на Град Скопје  која е и една од потписничките на 
Националната платформа. Валентина Дисоска, претседател на Националната платформа за 
женско претприемништво уште еднаш го нагласи мотивот за формирање на ваква Платформа, 
заложбите во насока да се помогне на жените претприемачи и она што треба сите заедно, 
постојано да го прават за да се постигнат поставените цели во интерес на економско јакнење на 
жените претприемачи. 
 

 

 



 
 
       
Проектот е кофинансиран од ЕУ     

    

   
   

Здружение на бизнис жени/ ул.Христо Татарчев, бр.25, 1/3, 1000 Скопје / contact@abw.mk 

Проектот е имплементиран од:  

НАГРАДИ ЗА НАЈУСПЕШНИ ПРЕТПРИЕМАЧКИ  
 
     Министерството за економија како  институционален покровител на настанот заедно со 
организаторот Националната платформа, доделија награди за најуспешни  претприемачки, 
според нивите успеси. Награди се доделија во категорија на мали и средни претпријатија а нив 
заслужено ги добија: “Семос едукација“ и директорката и сопственик Валентина Тасева и Ана 
Христовска од компанијата за градежништво “Линди Гроуп“.  
 

       
 
 
 
 
 
 
 

        Наградите на наградените ги доделија министерот Бетиќи и претставникот од ЕУ Jullian 
Vassallo. 
        Беа доделени две награди од Националната платформа и тоа за: најуспешна млада лидерка 
и најдобра граѓанска организација со добра праткита кои  најзаслужено отидоа во рацете на  
Флорина Џингова од M3DS Academy, млада и успешна лидерка  а  Наградата за најдобра 
граѓанска организација - добра практика, ја доби организацијата Центар за управување со 
промени, а  ја прими Јасна Пајковска. Наградите во име на Националната платформа ги врачи 
претседателката Валентина Дисоска.  
         Со онлајн вклучување, со присутните  свои искуства споделија  Wendy Diamond, 
Претседател на Организацијата за денот на женското претприемништво и  Virginia Littlejohn  – 
Претседател и Извршен директор на Quantum Leaps. 

             

 
       Многу конструктивно и сеопфатно беше споделувањето на искуствата, заложбите и 
напорите за развој на женското претприемништво на Apostolina Tsaltampasi – Претседател на 
Здружението на бизнис жени СЕГЕ, Претседател на Балканската коалиција на бизнис  жени и 
Габриела Костовска Богоеска – Извршен директор на Фондација за Менаџмент и индустриско 
истражување и  WEGATE координатор, кои со своите инспиративни објаснувања збруваа за 
меѓународните искуства и успешни приказни во подршка за женското претприемништво. 
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        Поглед кон иднината од аголот на 
успешни жени претприемачки, на 
присутните дадоа  Г-ѓа Валентина Тасева 
– Директор на СЕМОС Едукација, Г-ѓа 
Даница Личенин Блажевска – Сопственик 
на Рептил маркети и Г-ѓа Васка 
Мојсовска  – Претседател на Национална 
федерација и сопственик на Агро-калем –
Тимјаник .  
       Беше презентирана и целосната 
Програма на овој голем проект 
Националната платформа за женско 
претприемништво, од тимот кој стои зад 
овој Проект Емилија Андонова Мими 
Петкова-Шушлеска,  координатори за градење на капацитети, Даниела Антоновска- 
Координатор за младински политики, Александар Целески, консултант и Елена Блажевска, 
проектен координатор и асистент. 
 

      Во рамки на Проектот Национална платформа за 
женско претприемништво, во текот на ноември беше 
изработен Барометар, а беше претставен на Првиот 
Самит за женско претприемништво, со што  
резултатите од истражувањето за женско 
претприемништво се сега достапни во вид на извештај 
Барометар за женско претприемништво 2021. 
Барометарот за женско претприемништво кој за првпат 
се спроведува во 2021 година има за цел да даде увид 

во перцепциите, ставовите и искуствата  на жените претприемачи воопшто и конкретно по 
пандемијата на КОВИД-19. Барометарот е производ на Националната платформа за женско 
претприемништво која е насочена кон поттикнување структурна соработка со националната и 

локалната власт, граѓанските организации и деловната заедница и 
зајакнување на довербата за женското претприемништво како предуслов за 
економско зајакнување на жените, вклучувајќи ги младите и жените од 
руралните подрачја. 
         Во овој дел беше претставен и Документот за јавни политики кој на 
вториот состанок на Советодавниот одбор беше презентиран и по одредени 
сугестии, насоки и измени веќе е подготвен за следната 2022 година да 
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излезе во печатена форма како  “Документ за јавни политики“ според заклучоците на 
Секторската група.  

              

         Голема заинтересираност поттикна  Панел дискусија на тема „Програми и инструменти за 
финансирање на женското претприемништво“, на која воведничари беа Тања Илијевска - 
Раководител на Секторот за стратешко планирање, анализа и програми за подршка на приватен 
сектор во Фонд за иновации и технолошки развој; Јумин Адеми- државен советник за 
претоприемништво и конкурентност на малите и средните претпријатија во Министерство за 
економија, Гоце Георгиевски – раководител на сектор за рурален развој во Министерството за 
земјоделие, шумарство и водостопанство, Маја Столевска-Костадиновска – Регионален 
координатор од Меѓународен совет за Западен Балкан во ЕБРД и Игор Андреев‐Аксцелетатор, 
директор на Центарот за истражувања во Вардарскиот плански регион 

.  

                                                                

Претприемачките имаа можност да поставуваат отворени прашања и да добијат  одговори од 
панелистите за поедини области. Секако за претприемачките  најинспиративни беа Б2Б 
средбите и работилниците.  Првата работилница на тема “Финансиски менаџмент“  ја водеше  
Горан Лазаревски кој е специјалист за  менаџмент, пристап до финансии а за втората 
работилница: „Обезбедување финансии/односи со инвеститори“, одговорен беше Игор Маџов 
кој е  инвеститор, претприемач и повеќе од 10 години вклучен во раст и развој на Стартап 
екосистемот во Македонија и Југоисточна Европа. На Б2Б средбите учествуваа 70-тина 
учесници  а овие средби секако им беа од голерма корист, посебно на оние претприемачки кои 
се во стартап периодот, и имаа можност за директна размена на искуства и знаења. 
Дводневниот Самит за женско претприемништво заврши со сублимирање на најважните 
заклучоци кои даваат насоки за понатамошни активности на сите чинители вклучени во овој 
сектор.Секако дека ќе е потребно многу работа, исполнување на ветеното и насочување на 
целата енергија и знаења во остварување на целите, уште еднаш во завршните зборови 
Валентина Дисоска, претседател на Националната платформа за женско претприемништво. 
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ЛОКАЛНИ ХАБОВИ  
 
        Локални хабови се организираат во осумте плански региони во државава во тек на месец 
декември. По посетата на Полошкиот-Тетово, Североисточниот-Куманово, Југозападниот-
Охрид, Пелагонискиот-Ресен, Југоисточниот-Струмица, Вардарскиот-Велес, Источниот-Штип 
и Скопскиот, заврши првиот чекор кон формирањето на локалните хабови, кои својата работа 
ќе ја започнат со почетокот на Новата 2022-ра година. 
 
         При посетите беше потпишана Декларација за унапредување на женското 
претприемништво на локално  ниво. На овој начин Националната платформа за женско 
претприемништво влегува во следната фаза, кога активностите од Национално ги проширува 
на локално ниво за да овозможи понепосредно информирање и достапност на Платформата до 
жените претприемачки. 
 

 


