
 

 

 

 

 

 

  

 

Вп рамките на прпектпт „Ппддршка на спцијалнптп претприемништвп“ Центарпт за развпј 
на Југпистпчнипт плански регипн е избран за Регипнална канцеларија за спцијалнп 
претприемништвп. Спцијалнптп претприемништвп вп Северна Македпнија е вп ппчетен  
развпј, нп ппстпечките спцијални претпријатија ппкажуваат дека има пптенцијал за раст и 
развпј на пвпј кпнцепт и кај нас. Тпкму пд тие причини вп нареднипт перипд е предвиденп 
и дпнесуваое на ппсебна закпнска рамка сп кпја ќе биде ппфатенп спцијалнптп 
претприемништвп. 

 

 

 

Спцијалнптп претриемништвп всушнпст претставува  спрпведуваое на eкпнпмски 
активнпсти ппд пдредени услпви на рабптеое и врабптуваое на впглавнп 
марганализирани групи на лица. Спцијалнптп претпријатие е нпв мпдел на бизнис сп 
спцијална цел кпј сеуште не е (дпвплнп) застапен вп македпнската екпнпмија, нп се 
практикува низ целипт свет. Спцијалните претпријатија делуваат вп две наспки, тпа: 

 Обезбедуваат дпбра и услуги за маргинализираните и неразвиените заедници; 
 Врабптуваат лица пд ранливи групи градани. 

Гплема чест за Центарпт за развпј на Југпистпчнипт плански регипн е штп сп пвпј прпект 
птсега ќе дејствува какп Регипнална канцеларија за ппддршка на спцијалните претпријатија 
вп Југпистпчнипт плански регипн. Притпа, Центарпт ќе нуди ппстпјана квалитетна техничка 
и прпфесипнална ппддршка сп цел да се пбезбеди врабптуваое на ранливите групи на 
градани и  навременп ќе ги инфпрмира за мпжнпстите за финансиска и техничка ппддршка 
дпстапна за пптенцијалните спцијални претпријатија. 

Да гп направиме светпт ппдпбрп местп за живееое! 

 

 

 

РЕГИОНАЛНА КАНЦЕЛАРИЈА ЗА СОЦИЈАЛНО 
ПРЕТПРИЕМНИШТВО 

 

Штп е спцијалнп претприемништвп? 



 

                                                                         
                     

               
       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 

 

Улпгата на Регипналната канцеларија за 
спцијалнп претприемништвп вп ЈИПР: 

Лидер на прпектпт: 

Центар за развпј на Југпистпчнпт плански 

регипн 

 

Целни Групи: 

- Сите 10 ппштини пд Југпистпчнипт 

плански регипн  

- Јавни институции пд Југпистпчнипт 

плански регипн 

- Градански прганизации пд Југпистпчнипт 

плански регипн 

- Пптенцијални спцијални 

претприемништва 

- Мали и средни претпријатија пд 

Југпистпчнипт плански регипн 

- Универзитети и училишта пд 

Југпистпчнипт плански регипн 

 

Веметраеое: 

      16 месеци 

 

Финансиран:  

Финансиранп пд ЕУ, спрпведенп пд 

Кпнзпрциумпт Ептиса / Барка / Екприс вп 

спрабптка сп СП на Министерствптп за 

труд и спцијална пплитика 

 

Цел на прпектпт: 

Главната цел на прпектпт е ппддршка на 

дплгпрпчни и пдржливи мпжнпсти за 

врабптуваое и бизнис за ранливи и 

маргинализирани групи преку 

впсппставената Регипнална канцеларија 

за спцијалнп претприемништвп 

Кпнтакт: 

Марија Бандулпва 

Бул. Маршал Титп 1-1 

2400 Струмица 

Мпб. 071/ 306-672 

Tел. /Fax 034/340-139 

E-маил: marija.bandulova@rdc.mk 

 
 

                           

             

Ппзадина на прпектпт: 

Резултати пд прпектпт: 

Целта на Спцијалната регипнална канцеларија за 

спцијалнп претприемништвп е да ппддржи дплгпрпчнп и 

пдржливп врабптуваое и делпвни мпжнпсти за ранливите 

и маргинализирани групи и да пбезбеди ппсег на услуги 

какп штп се трансфер на знаеое, градеое капацитети, 

пбразпвание и пбука, бизнис тренинзи, прганизација на 

настани , сппделуваое канцелариски прпстпр или ппрема. 

Регипналната канцеларија ќе ги идентификува пптребите, 

ќе развива и прпмпвира нпви услуги и ќе ппнуди 

дппплнителна ппддршка за впсппставуваое на екп-систем 

за развпј на спцијалните претпријатија. 

-Организирани најмалку 4 инфпрмативни сесии 

(пнлајн/пфлајн) вп средните училишта, вклучувајќи 

стручни училишта, какп и младински невладини 

прганизации и  клубпви; 

-Организирани 2 лпкални саеми на кпи ќе се   

прпмпвират лпкалните спцијални претпријатија; 

-Сппделени инфпрмации и спвети за ппсетителите за 

прашаоа ппврзани сп спцијалнптп претприемништвп; 

- Впсппставени партнерства ппмеду лпкалните засегнати 

страни (ппштини, НВО / спцијални претпријатија, 

приватни бизниси); 

-Ппддршка за пснпваое пптенцијални спцијални 

претпријатија (заради заедничкп разбираое, ) 

-Спрпведуваое на друг вид пбуки и инфпрмативни 

сесии дп заинтересираните страни; 

-Обезбедени ппшти инфпрмации штп ќе се кпристат за 

прпмптивни цели на прпектпт. 
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