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АПСТРАКТ 

 

 Малите и средните претпријатија се двигател  на економскиот раст и развој на 

секоја национална економија. Тие имаат значање во креирањето на националниот бруто-

домашен производ, намалување на стапката на невработеност и диверзификацијата на 

производството. Малите и средните претпријатија (МСП) го зајакнуваат претпријемачкиот 

дух и влијаат врз насочувањето на една економија да се движи напред. Овие субјекти се 

одликуваат со голема флексибилност, односноможат брзо и лесно да се прилагодуваат на 

променитево окружувањето.  

 Меѓутоа, и покрај големото значање што го имаат малите и средните претпријатија 

за развојот на економијата на секоја земја, сепак тие се соочуваат со голем број бариери во 

нивното работење, како што се: законската рамка; финансиските ограничувања; 

енергетската криза; проблеми во оданочувањето; недостаток на координација и механизми 

за размена на информации меѓу институциите; и друго. 

 Најзначаен фактор кој го детерминира работењето на малите и средните 

претпријатија (МСП) е обезбедувањето на соодветни извори за финансирање. Имено, овие 

субјекти можат да ги обезбедат потребните средства за финансирање на нивното тековно 

и развојно работењепреку интерни и екстерни извори. Интерното финансирање на малите 

и средните претпријатија им овозможува поголема самостојност, независност и слобода 

при деловното одлучување.  

Во развиените пазарни економии, пазарот на капитал на економските субјекти, им 

овозможува користење на различни облици на финансирање, како што се: долгорочните 

инвестициски кредити; емисија на долгорочните хартии во вредност-акции и обврзници; 

користење на различни дериватни финанциски инструменти. 

 Малите и средните претпријатија во Република Северна Македонија сеуште 

најголем дел од нивното работење и инвестициските проекти ги финансираат со средства 

обезбедени преку скапи банкарски кредити што секако негативно влијае врз нивната 

долгорочна финансиска рамнотежа и врз структурата на капиталот. 

 

Клучни зборови: мали и средни претпријатија, финансиарање на малите и средните 

претпријатија, претприенички капитал, кредити.  
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ВОВЕД 

 

Основен предизвик со кој се соочува секој претприемач при реализирање на својата 

бизнис идеја е обезбедување на финансиски средства. Финансиските средства може да се 

обезбедат од разни извори, како што се: сопствените заштеда, роднини и пријатели, 

приватни инвеститори, банки, инвестициони фондови, владини институции, големи 

компании и т.н. Притоа, во основа има два начина на финансирање и тоа преку 

сопственички вложувања (equity capital) или преку кредитирање (debt capital). При 

финансирањето на сопствениот бизнис претприемачите целат да обезбедат средства по 

најповолни услови а притоа да не ја изгубат сопственичката контрола врз својот бизнис. 

Покрај класичниот начин на финансирање по пат на кредити, на претприемачите се повеќе 

на располагање им стојат и алтернативните форми на финансирање како што се лизингот, 

факторингот, трговскиот кредит, ризико капиталот, акционерскиот капитал итн. 

При изборот на соодветни извори на финансирање, малите и средните 

претпријатија треба да ги земат во предвид следниве фактори: одржување оптимална 

рамнотежа меѓу сопствениот и позајмениот капитал, степенот на ризик на вложувањето за 

кои се мобилизираат средствата, нивниот степен на развој и самостојност, како и 

даночната политика и нејзините инструменти.  

Европската Комисија имплементира бројни програми кои дирекно се наменети за 

подобрување на финансиското опкружување на МСП во Европа. 

Малите и средните претпријатија во Република Северна Македонија сеуште 

најголем дел од нивното работење и инвестициските проекти ги финансираат со средства 

обезбедени преку скапи банкарски кредити што секако негативно влијае врз нивната 

долгорочна финансиска рамнотежа и врз структурата на капиталот. Задолжувањето на 

овие субјекти на долг рок и подолга оптовареност на трошоците за овие извори на 

финансирање. Истовремено, неопходно е да се потенцира и ризикот од промената на 

каматните стапки кој е особено значаен поради тоа што одобрените кредити во најголем 

дел се со варијабилна каматна стапка. 

 Постојат  голем број причини за таквата состојба меѓу кои најзначајни се следниве: 

незаинтересираност на менаџерите да ги согледат предностите од мобилизација на 

капитал преку емисија на хартии со вредност, неспремност за транспарентност на 
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податоците, слаба информираност на населемието од придобивките од инвестирање на 

слободните средства во ефекти и сл. 

 Токму затоа, во фокусот на истражувањето ќе бидат изворите на финансирање на 

малите и средните претпријатија во Република Северна Македонија, односно можноста за 

оптимализација на нивната капитална структура.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6 
 

Глава I 

 

ТЕОРЕТСКИ ПРИЛОГ ЗА МАЛИТЕ И СРЕДНИТЕ ПРЕТПРИЈАТИЈА 

 

1.1. Дефинирање на малите и средните претпријатија 

 

Глобалната економија се менува многу брзо и тоа не само за компаниите, туку и за 

добрата и услугите кои истите ги произведуваат.  

Според големината претпријатијата најчесто се делат на мали, средни и големи, но 

во последно време како посебна категорија се почесто се наметнуваат и микро 

претпријатијата. при поделба на бизнисите според големината се наметува изборот на 

критериуми, според кои ќе се врши класификацијата. Најчесто како критериуми се земаат: 

бројот на вработени, висината на средствата( капиталот) со кој располага бизнисот, 

приходите, профитот и сл. 

При класификација на бизнисите според големината во пракстата се користат 

различни показатали и различни гранични вредости.
1
  

Болтоновиот Комитет основан од страна на Владата на Велика Британија формирал 

т.н. „економска“ и „статискичка“дефиниција за малите бизниси. Според економската 

дефиниција за да се смета одреден бизнис за мал, потребно е да бидат исполнети следните 

критериуми: прво: да има релевантно мало учество на пазарот; второ: со него да управува 

лично сопственикот/сопствениците; трето: да е независно.
2
 

Во Европа, постојат три широки параметри со кои се опфатени малите и средни 

претпријатија и тоа: 

-микро-субјекти се претпријатија со најмногу 10 вработени;  

-малите компании вработуваат до 50 работници; 

-средни претпријатија имаат до 250 вработени.
3
   

Според досега изнесеното, категоријата на микро, мали и средни претпријатија 

(МСП) се состои од претпријатијата кои вработуваат помалку од 250 лица и кои имаат 

                                                           
1
 Dr. Blagoje Paunovid “Preduzetništvo i upravlanje malim preduzedem” Ekonomski fakultet Beograd 2012. str.109. 

2
 Tonge, J.-A Review of Small Bussibess Literature-Part 1: Defining The Small Business Manchester Metropolitan 

University Business School Working Paper Series, WPS025, November 2001, ISSN 1471-857X, str.7. 
3
 http://ec.europa.eu/enterprise/policies/sme/facts-figures-analysis/sme-definition/index_en.htm 
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годишен обрт кој не надминува 50 милиони евра, и / или годишен биланс на состојба не 

вкупно да не надминува 43 милиони евра.
4
 

Во САД, како критериуми за дефинирање се земаа индустријата, сопственичката 

структура, приходите и бројот на вработени (кои во некои околности може да биде високо 

и до 1500 вработени, но типично е до 500).
5
 

Табела бр.1 Класификација на бизисисте според големината-споредба САД и ЕУ 

 САД ЕУ 

Број на вработени 

Микропретпријатиа 1-6 <10 

Мали претпријатиа <250 <50 

Средни претпријатиа <500 <250 

Големи претпријатиа <1000 <1000 

Претпријатие  >1000 >1000 

*Извор: States Small Business Administration. "Size Standards". Retrieved 2011-08-21 

 

Во Република Северна Македонија во 2011 год. е извршена класификација на 

деловните субјекти според нивната големина, класификација опфатена со Законот на 

трговски друштва на Р. Македонија и според него трговските друштва се поделени на : 

микро, мало, средно и големо претпријатие. Според член 470 од Законот за трговски 

друштва за микро се смета трговец кој во секоја од последните две пресметковни години, 

односно во првата година од своето работење ги задоволил следните два критериуми: 

 Просечен број на вработени, врз основа на часовите на работа, да е до 10 

работници; 

 Бруто-приходот остварен од трговецот од кој било извор да не надминува 50.000 

евра во денарска противвредност. 

Мал трговец е трговец кој во секоја од последните две пресметковни години, 

односно во првата година од своето работење ги задоволил два од можните три следни 

критериуми: 

                                                           
4
 ENTERPRISE AND INDUSTRY PUBLICATIONS The new SME definition, User guide and model declaration, Extract of 

Article 2 of the Annex of Recommendation 2003/361/EC 
5
 United States Small Business Administration. "Size Standards". Retrieved 2011-08-21 
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 Просечен број на вработени, врз основа на часовите на работа, да е до 50 

работници; 

 Годишен приход да е помал од 2.000.000 евра во денарска противвредност; 

 Просечната вредност ( на почетокот и на крајот на пресметковната година) на 

вкупните средства (вкупна актива) да е помала од 2.000.000 евра во денарска 

противвредност. 

За среден трговец се смета трговецот кој во секоја од последните две 

пресметковни години, односно во првата година од своето работење ги задоволил два од 

можните три следни критериуми:  

 Просечен број на вработени, врз основа на часовите на работа, да е до 250 

работници; 

 Годишен приход да е помал од 10.000.000 евра во денарска противвредност; 

 Просечната вредност ( на почетокот и на крајот на пресметковната година) на 

вкупните средства (вкупна актива) да е помала од 11.000.000 евра во денарска 

противвредност. 
6
 

Табела бр.2 Класификација на деловните субјекти во Р.Македонија 

Деловни субјекти Број на вработени Обрт на средства Биланс на состојба 

Микро <10 ≤2 милиони евра ≤2 милиони евра 

Мали <50 ≤10 милиони евра ≤10 милиони евра 

Средни <250 ≤50 милиони евра ≤43 милиони евра 

*Извор: Закон за трговски друштва, член 470, службен весник на Р.М., бр.21/2011. 

 

1.2. Карактеристики на малите и средните претпријатија 

 

Каратктеристиките на малите и средни бизниси се: 

 Непосредност во деловните односи и односите со вработените - Сопствениците 

на малите и средни бизниси воспоставуваат најчесто непосредни, дирекни, но и 

поблиски односи со вработените, со потрошувачите, доставувачите, банките. 

                                                           
6 Закпн за тргпвски друштва, член 470, ﮼Службен весник на Република Македпнија”, 21/2011.. 
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 Флексибилост - Флексибилноста е една од основните карактеристики на малите 

бизниси. Флексибилноста означува можност на малите и средни бизниси да ги 

менуваат своите активности и брзо да реагираат на промените на локалниот пазар. 

Флексибилноста исто така означува и превземање на брза корективна акција на 

веќе донесена одлука. Флексибилноста може да се однесува на различни аспекти на 

асортиманот, обемот, цените и сл.  

 Менаџмент на една личност - Малите бизниси во почетокот од својот развој се 

менаџирани од една личност, сопственикот, основачот на малиот бизнис кој 

најчесто располага со општи познавања, со неограничен авторитет и со 

одговорност во управувањето. Исто така сопствениците –менаџерите на мали 

претпријатија ги донесуваат сите одлуги стратешки, тактички и одлуки сврзаи со 

развојот и работењето. 

 Претприемачки дух – Со цел да се оствари ваквиот менаџмент на една личност во 

малите бизниси сопствениците на мали бизниси се високо мотивирани, оптимисти, 

полни со енергија и желба за успех. Тие не се плашат и гледаат на работите 

поинаку. Успешните мали бизниси се основани од страна на успешни и упорни 

луѓе, тие претставуваат претприемачи. Претприемачите се луѓе со комбинација на 

уникатни особини и вештини. Меѓу карактеристиките кои ги имаат 

претприемачите се: ориентираност кон целта, посветени на нивниот бизнис, 

праткични и позитивни, креативни, имаат добри комуникациски вештини, 

подготвени да предземат ризик, постојано бараат можности да се подобрат, 

поготвени да слушаат и научат.
7
 

 Ограничени вештини за управување - Управувањето вклучува планирање, 

водење, организирање и контролирање низ сите активности на бизнисот. 

Сопственици на мали бизниси обично имаат еден (или неколку) силни вештина, 

обично тоа се вештини кои го покренуваат бизнисот. Вештините во областа на 

финансии, продажба и маркетинг, техничките вештини, производство, човечки 

односи и сл генерално недостасуваат. 

 Ограничени финансиски средства - Повеќето мали бизниси имаат проблеми при 

добивањето на финансиски средства. Тие не секогаш имаат доволно парични 

                                                           
7
 http://www.hiscox.com/small-business-insurance/blog/10-important-personal-characteristics-of-entrepreneurs/ 
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резерви за да го прошират бизнисот, односно немаат доволно средства за 

финансирање на раст и да се зголемување на можностите. Главната причина за ова 

е дека сопственици на мали бизниси немаат гаранција која би им ја понудиле на 

кредиторите (банки, итн), а добивањето "необезбедени" финансии е речиси 

невозможно. 

 Независност - Малите претпријатија се карактеризираат со независност. Нивните 

сопственици уживаат во автономијата која им овозможува да дојде до израз 

иницијативата, инвентивноста и амбициозноста.
8
 

 Активност во рамките конкурентни пазари - Конкурентни пазари обично се 

оние кои имаат голем број на учесници, цените се под притисок , маргини се ниски, 

бариери за влез се ниски и неуспехот е висок. Повеќето мали бизниси немаат 

единствен квалитет или карактеристика што ги разликува од конкуренцијата. 

 Висока стапка на неуспех - Поради слабостите и проблемите, поголемиот дел 

малите бизниси не успеваат и оние кои успеваат да преживеат не секогаш го 

достигнуваат својот полн потенцијал. Причините за неуспехот обично се поврзани 

со лошото управување и / или недостатокот на средства. 

 Мал придонес во даноците - Поради ниската профитабилност мали бизниси не се 

значајни придонесувачи во даноците на профит. Нивниот економски придонес 

главно е преку вработувањето и преку даноците на потрошувачка на стоки и услуги 

што се купуваат и продаваат. 

 Ниски трошоци за создавање на работно место - Мали бизниси вработуваат 

многу луѓе и доколку се спореди износот на пари инвестиран во малите бизниси 

како трошоците за работна сила се значајно пониски од трошоците на големите 

бизниси. Малите бизниси работаат со луѓе, додека големите бизниси работаат со 

користење на "системи" 

 Лични награди – Да се биде сопственик на мал бизнис и да се раководи со него е 

многу благородно. Како сопственици тие се одговорни за сопствените успеси и има 

                                                           
8
 Академик Прпф. Д-р Бпбек Шуклев – „Менаџмент на малиот бизнис“, Екпнпмски факултет, Скппје, 2011 

гпд. 
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слобода да донесуваат одлуки и да ги имплементира . Од финансиски аспект исто 

така нивната работа е лична награда.
9
 

  

1.3. Форми на организирање на малите и средните претпријатија 

 

Сопствениците на мали и средни бизиси можат да изберат некој од основите форми 

на организација како што се: единствен сопственик, партнерство и корпорација. Покрај 

нив постојат и други форми како на пример; заедничко вложување, S корпорација, 

деловен труст, кооператива, компанија со ограничена одговорност. Во принцип малите и 

средни бизниси најчесто се организираат како партнерство, командитно друштво или како 

друштво со ограничена одговорност. 

Во Република Северна Македонија според Законот за трговски друштва, член 20, 

деловните субјекти можат да бидат организирани како: трговец-поединец, јавно трговско 

друштво, командитно друштво, друштво со ограничена одговорност, акционерско 

друштво и командитно друштво со акции.
10

 

Трговец поединец е физичко лице, кое, во вид на занимање врши некоја од 

трговските дејности, предвидени во Законот за трговски друштва. Трговец-поединец за 

своите обврски одговара лично и неограничено со целиот свој имот. 

Јавно трговско друштво е трговско друштво во кое се здружуваат две или повеќе 

физички или правни лица, кои за обврските кон своите доверители одговараат 

неограничено и солидарно со сито свој имот. Јавното друшто се основа со договор за 

друштвото склучен меѓу содружниците. 

Командитно друштво е трговско друштво каде се здружуваат две или повеќе 

физички и правни лица, но за разлика од јавното дрштво, кај командитното друштво 

најмалку еден од содружниците одговара за обврските на друштвото со сиот свој имот 

односно неограничено, а најмалку еден содружник одговара за обврските на друштвото до 

висината на својот влог.  

Друштвото со ограничена одговорност е трговско друштво во коишто едно или 

повеќе физички и правни лица учествуваат со по еден влог во однапред определена 

                                                           
9
 http://www.examiner.com/article/characteristics-of-a-small-business 

10
 Закпн за тргпвски друштва, член 20, ﮼Службен весник на Република Македпнија”, 21/2011. 
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основна главнина на друштвото. ДОО може да биде основана од едно или повеќе физички 

и правни лица, но може да има најмногу до 50 содружници. Кога друштвото има еден 

содружник се нарекува друштво со ограничена одговорност од едно лице или ДООЕЛ. 

Влоговите од соодружниците може да бидат со различна големина, можат да бидат 

непарични или парични, но поединечниот влог неможе да биде помал од 100 евра во 

денарска противвредност. 

Во акционерското друштво акционерите учествуваат со влогови во основната 

главнина на друштвото, која е поделена на акции. Акционерите не одговараат за 

обврските на друштвото. Друштвото може да се основа со јавен повик (сукцесиво) и без 

јавен повик (симултано). Доколку акционерското друштво се основа симултано, без јавен 

повик тогаш најмалиот номинален износ на основната главнина изнесува 25.000,00 евра во 

денарска противвредност, а доколку се основа со јавен повик тогаш најмалиот номинален 

износ на основната главнина треба да изнесува 50.000,00евра во денарска противвредност. 

Додека номиналниот износ на една акција неможе да биде помал од едно евро во денарска 

проиввреднос според средниот девизен курс објавен од Народна банка на Република 

Северна Македонија, ден пред усвојување на статутот, односно ден пред промена на 

вредноста на основната главнина. 

S - корпорација, која за прв пат се појавила во 1954 година. Тоа е посебен вид на 

корпорација која е иземена од повеќекратното оданoчување. S-корпорација уште се 

нарекува и вообичаена корпорација. Најважна нејзина карактеристика е тоа што 

претставува посебен легален ентитет, одвоен од нејзините сопственици кои се акционери. 

За прераснување во S корпорацијат треба да се исполнат следните барања:
11

 нетреба да 

постојат нерезидентни акционери; треба да постојат само еден вид на акции; не треба да 

постојат повеќе од 35 акционери од кои сите се поединци или наследници; сите акционери 

мора да се согласат за избор на Ѕ корпорација. 

Зедничкото вложување е форма на партнерство која е создадена со здружување на 

неколку партнери ангажирани во многу специјализирано подрачје на работење. Во 

партнерството партнерите се здружуваат, со цел континуирано работење за профит, а кај 

заедничкото вложување сопствениците се здружуваат во коспствеништво за договорена 

                                                           
11

 Richard Castaldi, Max S.Wortman, Jr “ Boards of directors in small corporation: An untapped resource “ American 
Journal of small business “ vol. IX, No.2 Fall 1984 p.4. 
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ограничена намена и за одредено време. Во зедничкото вложување не постои поделба на 

моќта, одговорноста и на должностите како кај партнерството. Како примери за зедничко 

вложување се; изградба на брана, изградба на спортки терени и сл. 

Деловен труст е форма на организација во која една личност е назначена да го 

управува работењето на компанијата преку труст-односи. 

 

1.4. Предности и слабостина малите и средните претпријатија 

 

Малите и средни бизниси успешно опстануваат на пазарот поради низа предности 

кои ги манифестираат во однос на големите бизниси. Предностите на малите и средни 

бизниси се однесуваат на: 

 Развој на лични, непосредни односи - Малите бизниси се во добра позиција да 

развијат лични односи со клиентите, вработените и добавувачите, како и 

непосредни контакти со потрошувачите. Блискиот однос со потрошувачите 

обезбедува подобра услуга, соодветенодговор на нивните сугестии и приговори, 

создавајќи пријателска атмосфера. Овиепредости на малиот бизнис особено доаѓаат 

до израз во секторот услуги, каде непосредниот личен контакт со корисникот на 

услугата е од големо значење за квалитетот на услугата и за задоволството на 

клиентот. 

 Ниски општи трошоци - Поради малиот обем на работа, малите бизниси имаат 

пониски трошоци. Тие работат во мали простории со ниски трошоци за греење и 

осветлување. Исто така малите бизниси имаат мали залихи, па неплаќаат за 

складишта како и за одржување на залихите. Ниски трошоци резултираат со 

пониски цени за потрошувачите. 

 Профитот служи како плата - Главен мотив за сопствениците на мали бизниси за 

отпочување со работа е тоа што профитот им служи како плата и на тој начин тој 

работи за себе, профитот е еден вид на награда за сопственикот. Тој може да го 

контролира профитот со одликите кои ги носи. 

 Флексибилноста - Една од најчесто истакнуваните предности на малите бизниси е 

нивната флексибилност. Во малите бизниси постои помала хиерархија и пократок 

синџир на команда за разлика од големите бизниси, што им овозножува поголема 
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флексибилност, односно можат брзо да одговорат на промените на пазарот. 

Големите бизниси имаат цврсто воспоставен систем на работа и процедури кои 

тешко можат да се променат. Флексибилноста е и една од основните 

карактеристики на МСП. 

 Лесно се започнува со работа - Единствена правна пречка за започнување со 

работа се документација за локација, почетен капитал и дозвола за работа и 

регистрација. Не постојат други ограничувања за започнување со мало 

претпријатие. 

 Едноставно одлучување - Сопственоста и менаџментот заснован на една личност 

овозможува едноставно одлучување.Одлуките зависат од знаењето со кое 

располага сопственикот 

 Инвентивност и иновации - Бидејќи немаат големи финансии за маркетинг, 

малите бизниси се инвентивни и користат различни ниско буџетни маркетинг 

тактики кои може да бидат поинтересни и поблиски за потенцијалните 

потрошувачи. 

 Дополнителни услуги - Заради повисоките цени воведуваат различни 

дополнителни услуги (без потребна бирократија на големите)кои можат да бидат 

од големо значење за потрошувачите што претставува предност во однос на 

големите бизниси.
12

 

Иако за малите и средни бизниси постојано говориме како за едни од најголемите 

работодаватели и за едни од клучните двигатели на економијата, сепак малите и средни 

бизниси во своето функционирање се соочуваат со низа слабости. 

 Компаративна неефикасност - Оваа неефикасностсе јавува како резултат на 

поголемите трошоци по единица производ што ги имаат малите бизниси во 

споредба со големите бизниси. Овие зголемени трошоци се повзани со истите 

фактори на флексибилност кои придонесуваа за предности кај малите бизниси. 

 Недостиг на планирање - Малите и средни бизниси се постојано под влијание на 

пазарните промени и флукурации. Затоа, малиот и среден бизнис потребно е да 

развие сеопфатен бизнис план, во кој детално се предвидени стартните и 

оперативните трошоци, како и да сепресмета кога се очекува бизнисиот да почне да 

                                                           
12

 http://www.pretpriemac.com/2009/03/24/razlika-mali-golemi-biznisi/ 
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генерира приходи. Исто така сопствениците на мали бизниси треба да развиваат 

планови за најлошите и најдобрите сценарија во своето работење. Доколку не се 

направи тоа може да биде погубно за малите бизниси.
13

 Исто така се јавува и 

потреба од стратегиско планирање, особно во средните бизниси кои во споредба со 

малите бизниси располагаат со повеќе средстава и поголемо пазарно учесто за да се 

вклучат во процесот на стратегиско планирање.
14

 

 Недостиг на искуство и ефективен менаџмет - Во почетните години од своето 

функционирање сопствениците на малите претпријатија се потпираат на 

менаџментот на една личност. Менаџерот-основачот на малото претпријатие 

поради недостиг на искуство може да го стави бизнисот во неповолна позиција, 

Најчесто, менаџерите на малите бизниси имаат недостаток на менаџерско знаење, 

особено во планирањето, координацијата, разбирањето на човечките ресурси, а 

пречки се јавуваат и во недоволното искуство во однос на насочување на 

вработените, кои честопати не разбираат што бара шефот од нив.
15

 Во најголем 

број случаи малите бизниси не успеваат токму поради слабиот менаџмент.  

 Работа многу часови дневно - На почетокот, сопственикот- менаџерот на малиот 

бизнис во исто време мора да бидете и продавач, сметководител, менаџер за 

човечки ресурси, па така и работното време, со оглед на тоа што треба да се 

завршат многу важни работи, ќе ви биде подолго од осум часа. Многу често 

сопственикот доаѓа прв наработа и последен си оди. Сето ова се однесува на фактот 

што сите работи сами ги вршат не се поготвени да делегираат дел од одговорноста. 

 Ризик поврзан со клучните луѓе во бизнисот - Малите бизниси се зависни од                                 

способностите, знаењата, вештините, професионалните и личните карактеристики 

на сопственикот и членовите на неговиот тим, а било какви промени поврзани со 

нив (повлекување, здраствени проблеми и сл.) можат да доведат до проблеми во 

работата на бизнисот, а често и до сериозни кризи во работата. 

 Висок пазарен ризик - Голем дел од малите бизниси работењето го засноваат на 

еден или неколку производи. За разлика од нив големите бизниси имаат голем 

                                                           
13

 http://yourbusiness.azcentral.com/common-weakness-small-business-financing-10699.html 
14

 Napuk, K.-The Stategy Led Business:Step-by-Step Stategic Planining for Small and Medium Sized Companies, 
McGraw-Hill, 1996, str.13. 
15

 http://money.mnogoo.mk/mk/articles/Biznis/pocnuvanje-so-mal-biznisprimamlivo-i-rizichno 
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асортиман на различни производи, па доколку падне побарувачката за некој 

производ, загубата од овој пад се компензира со продажбата од друг производ. 

Оваа можност не постои за малиот бизнис, па ако падне продажбана на еден 

производ, тоа ќе резултира во намалување на нивните приходи. 

 Недостиг од финансики средства - На малите бизниси не им се достапни сите 

извори на средства како на големите бизниси, а тие што им се достапни често се по 

неполовни услови. Банките не се наклонети кон одобрување на кредити на малите 

бизниси поради големиот кредитен ризик. Поради овие проблеми малите бизниси, 

особено ново настанатите најчесто обезбедуваат финансики средства преку: лични 

заштеди, заеми од пријатели и роднини или комерцијални кредити. Малите 

бизниси исто така обезбедуваат средстава и преку т.н бизнис ангели-богати 

инвеститори, кои во замена за удел во бизнисот инвестираат во мали бизниси кои 

се развиваат.
16

 

 

1.5. Можности за малите и средните претпријатија од интегрирањето во 

глобалниот пазар 

 

Постојат низа причини кои укажуваат на тоа дека извозот може да ја зголеми 

продуктивноста и растот на фирмите. Преку извозот се зголемува пристапот на пазарот на 

фирмата, овозможувајќи и на истата остварување на економија од обем и апсорбирање на 

вишокот на производи. На тој начин, фирмата има пристап и до високо софистицирана 

технологија која и овозможува производство на различни или производи со повисок 

квалитет.
17

 Учеството на малите и средните претпријатија во глобалните добавувачки 

ланци, може да понуди слични бенефиции.
18

 Можноста за остварување економија од обем 

е од особена голема важност, во објаснување на јазот во продуктивноста меѓу фирмите 

кои извезуваат и фирмите кои не извезуваат.  

                                                           
16

 Shuman, J.M.-“Debt and Other Forms od Financing”, u: Bygrave, W.D-The Portable MBA in Enterprenership, John 
wiley, 1994, str. 195-235; Scaborough, N.M, Zimmerer; T.W.-Effective Small Business Management, Prentice Hall, 
1996, str.492-572. 
17

 Baldwin, J. R. and Gu, W. (2003), “Export-market participation and productivity performance in Canadian 
manufacturing”, Canadian Journal of Economics 36(3): 634-657. 
18

 Avendano, R., Daude, C. and Perea, J. (2013), “SME Internationalization through Value Chains: What Role for  
Finance?”, Revista Integración y Comercio (Integration and Trade Journal) 37(17): 71-80. 
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Пристапот до поголем пазар им овозможува на фирмите да продаваат повеќе од 

нивните производи и да ги искористат фиксните трошоци за производство на поголем број 

на единици. Во земјите во развој, ограничувањата за водење на бизнис, како што се 

кредитните ограничувања и проблемите со спроведувањето на договорите, им 

оневозможуваат на фирмите кои произведуваат исклучиво за домашниот пазар да 

остварат економија од обем.
19

 

 

1.6. Предизвици за малите и средните претпријатија од интегрирањето во 

глобалниот пазар 

 

Со оглед на релативно малото учество на малите и средните претпријатија во 

трговијата и покрај појавата на нови можности и придобивки кои би можеле да се 

очекуваат од пристапот на малите и средните претпријатија на светските пазари, се 

поставува прашањето за детерминантите на нивната интернационализација. Бидејќи 

постојат многу начини за интернационализација на фирмите и многу фактори кои влијаат 

врз тој процес, фокусот е поставен на трговските политики кои директно или индиректно 

влијаат врз учеството на малите и средните претпријатија во трговијата.  

Од низата фактори кои влијаат врз учеството на фирмите во трговијата или 

глобалните добавувачки ланци, продуктивноста на фирмите е клучна за успешно 

поврзување на глобалниот пазар. Факторите кои го определуваат учеството на малите и 

средните претпријатија во трговијата или во глобалните добавувачки ланци, можат да 

бидат внатрешни и надворешни. Од внатрешните фактори се посочени менаџерските 

вештини, капацитетот на работната сила како и способноста да се присвојат нови 

технологии и иновации.
20

 

 

 

 

 

                                                           
19

 Van Biesebroeck, J. (2005), “Exporting raises productivity in sub-Saharan African manufacturing firms”, Journal of 
International Economics 67(2): 373-391. 
20

 Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) and World Bank (2015) Inclusive Global Value 
Chains: Policy options in trade and complementary areas for GVC Integration by small and medium enterprises and 
low-income developing countries, Paris and Washington DC: OECD and World Bank. 
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Глава II 

 

ИЗВОРИ НА ФИНАНСИРАЊЕ НА МАЛИТЕ И СРЕДНИТЕ ПРЕТПРИЈАТИЈА ВО 

РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА 

 

Финансиите се основа за добро функционирање на секој бизнис. Без финансии 

нема да може да функционира бизнисот, нема да постои работење и планиран раст. Пред 

претприемачите стојат на располагање различни извори и 

форми за финансирање на нивните бизниси. Инвеститорите кои што ги 

даваат своите финансии на располагање, за возврат очекуваат соодветен 

надомест, а висината на тој надомест зависи од висината на присутниот 

ризик. Од друга страна пак, претприемачите се стремат да обезбедат 

средства по што поповолни услови а воедно и да не ја изгубат управувачката 

контрола врз сопствениот бизнис. 

Голем број МСП имаат проблеми со пристапот до финансиските услуги. 

Извештајот на ЕК (2016) за Рeпублика Северна Македонија наведува дека пристапот до 

финансии останува тежок за МСП, со оглед на пречките како во понудата, така и во 

побарувачката на кредитите, без оглед на изобилната ликвидност на банките.
21

 Овој 

проблем е утврден насекаде во земјата. Процената на Поволното окружување за одржливи 

претпријатија (ПООД) на МОТ (2013) утврди дека растот на МСП првенствено се заснова 

врз самофинансирање, со изразено претпочитање на користење на задржаната добивка или 

нов, приватен или семеен капитал или капитал од пријатели. Финансирањето со 

задолжување од банка е на ниско ниво во споредба со останатите земји. Користењето на 

бизнис ангелите и претприемачкиот капитал е на ниско ниво. 

Според податоците на Државниот завод за статистика, бројот на активните деловни 

субјекти во Република Северна Македонија во 2021 година изнесува 72.922 и во однос на 

2020 година е намален за 0.2%.  

                                                           
21

Еврппска кпмисија (2016) Република Македпнија, Извештај за 2016 г.; Спппштение пд Кпмисијата дп 
Еврппскипт парламент, Спветпт, Екпнпмскп-спцијалнипт кпмитет и Кпмитетпт на регипните, 2016 
Спппштение за пплитиката за прпшируваое на ЕУ, Рабптен дпкумент на стручната служба на Кпмисијата, 9 
нпември, Брисел. 
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Табела бр.3 Вкупен број активни деловни субјекти по сектори на дејност и според     

бројот на вработени, 2021 година во Република Северна Македонија 

Вкупно Број на активни деловни субјекти според бројот на вработени 

72.922 0* 0-9 10-19 20-49 50-249 250+ 

5.980 59.796 3.291 2.197 1.424 234 

*деловни субјекти со неутврден број на вработени 

Извор: Државен завод за статистика, http://www.stat.gov.mk 

 

Најголемо учество во структурата имаат секторите: Трговија на големо и Трговија 

на мало; Поправка на моторни возила и мотоцикли со 21.908 субјекти или 30.0% и 

Преработувачка индустрија со 7.943 субјекти или 10.9%. Најмала застапеност имаат 

секторите: Снабдување со електрична енергија, гас, пареа и климатизација со 225 субјекти 

или 0.30% и Рударство и вадење камен со 198 субјекти или 0.30%.  

Податоците за структурата на активните деловни субјекти според бројот на 

вработени покажуваат дека најголемо учество од 82.0% имаат деловните субјекти со 1-9 

вработени. Потоа следат деловните субјекти без вработени или субјекти со неутврден број 

вработени (без податок за вработени) со 8.2%, па субјектите со 10-19 вработени со 4.5%, 

потоа субјектите со 20-49 вработени чие учество изнесува 3.0%, со 2.0% учествуваат 

субјектите со 50-249 вработени и само 0.3% од активните деловни субјекти имаат над 250 

вработени.
22

 

Изворите за финансирање на претпријатијата можеме да ги 

класифицираме на различни начини. Според една класификација, изворите 

може да се поделат на формални и неформални извори. Формални се сите 

оние извори на финансирање каде што средствата се обезбедуваат преку 

официјални институции. Неформалните извори на средства доаѓаат од 

роднините, пријателите и приватните инвеститори и се особено значаен 

извор за финансирање на малите претпријатија, особено во нивниот почетен 

стадиум.  

Според рокот на достасување на обврската изворите можеме да ги поделиме на 

краткорочни, долгорочни и трајни извори на финансирање. Една од најшироко 

                                                           
22

 http://www.stat.gov.mk 

http://www.stat.gov.mk/
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распространетите и најприфатливи класификации на изворите за финансирање кој што се 

среќава во литература е нивна поделба на; Извори на сопственичко финансирање (Equity 

capital) и извори на должничко финансирање (Debt capital). 

 

 

 

 

 

  

 

  

       

 

 

 

 

Слика бр. 1 Извори на финансирање
23

 

 

2.1. START-UP финансирање 

 

Почетниот капитал за финансирање на бизнисот кој во Билансот на состојба 

фигурира како сопствен капитал, претприемачите може да го обезбедат од сопствените 

заштеди, со заложување на сопствен имот како куќа, стан или кола, потоа може да 

обезбедат позајмица од роднини пријатели или т.н. лихвари а можат да подигнат и 

потрошувачки кредит од банките или да ги користат погодностите од кредитните 

картички.
24

 

 

 

 

                                                           
23

 SIROPOLIS Nicholas C., Small Business Management – A Guide to Entrepreneurship,Нoughton Mufflin 
Company, Boston 1990 стр. 263. 
24

 SAHLMAN W., STEVENSON H. цитиранп делп, стр. 172. 

Потребни финансии 
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инвеститори 
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инвеститори 

комерционални банки, 

добавувачи, граѓани и 
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локални 

власти 

роднини и пријатели, 
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2.2. Надворшен сопственички капитал (Outside equity capital) 

 

Една од основните дилеми која се јавува кај претприемачите при финансирањето 

на сопствената идеја е да се одреди соодносот на средствата од инвеститорите како 

сопственички капитал и кредитите од банките како должнички капитал. 

Банките при кредитирањето преферираат за секоја парична единица што ја 

позајмуваат да постои минимум исто толку вложен сопственички капитал (од 

претприемачот и од инвенторите). Од друга страна некои претприемачи настојуваат да 

вложат што е можно помалку сопствени средства а сепак 100% да ја задржат контролата 

врз бизнисот.  

Најчесто, претприемачите ќе ги исцрпат сопствените фондови на средства и пред 

нивниот бизнис да стане самоодржлив.
25

 Во оваа почетна фаза е прерано да се обезбедат 

финансии во форма на кредити. Поради тоа претприемачот мора да пристапи кон 

надворешни извори на сопственички капитал.  

За претприемачите, генерално е посигурно новите фирми да се финансираат со 

повеќе пари од инвеститорите отколку со пари од кредитори затоа што;
26

 

-При подигање на кредити постои дефинитивна обврска за враќање на средствата. 

Кај речиси сите кредити потребно е да се запази планот на исплата на ратите каде што 

освен главницата е пресметана и каматата. Ваквите исплати најчесто се вршат месечно. 

Неуспехот да се исполнат овие обврски може да го доведат бизнисот во банкрот. 

-Од друга страна пак, не постои дефинитивна обврска за враќање на средствата на 

инвеститорите. Инвеститорите купуваат удели (акции) на нивен сопствен ризик. Подоцна, 

доколку сакаат да ги продадат акциите, неможат да ги принудат претприемачите да ги 

откупат. Инвеститорите самите треба да пронајдат некој што е спремен да го откупи 

нивниот дел. 

Наинвеститорите секогаш не им се гарантира поврат на инвестициите, освен ако 

претпријатието оствари добивка и подели дивиденди. Од аспект на инвеститорите, 

финансирањето на малите претпријатија претставува доста ризична активност. Поради 

присуството на голем ризик, инвеститорите за возврат очекуваат и високи приноси. Од 

                                                           
25

 SAHLMAN W., STEVENSON H. цитиранп делп, стр. 172. 
26

 SIROPOLIS N. цитиранп делп, стр. 262. 
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овие причини, финансирањето по пат на сопственички капитал е поскапо за 

претприемачите (доколку работат успешно). Меѓутоа поради недостапност на кредитите и 

поради разводнување на ризикот претприемачите се „приморани“ да се финансираат и по 

пат на сопственички капитал. Сопственичкиот капитал може да се обезбеди од различни 

извори како што се на пример; фондови за ризико капитал (Venture capital firms) ; бизнис 

ангели; големи компании и сл. 

Предностите на самофинансирањете се: 

 бесплатен облик на финансирање; 

 доказ за кредитна способност; 

 поголема финансиска независност и флексибилност. 

Недостатоци на самофинансирањето се: 

 тешкотијата што настанува при покривањето на краткорочните и долгорочните 

потреби со паричнисредстваштоможатдасеобезбедатпопатнасамофинансирање;  

 финансиските средства од изворите на самофинансирање се поекономични од 

туѓите извори на средства, а со тоа можат да бидат вложени и во помалку рентабилни 

проекти, што не е оправдано за развојот на земјата;  

 порастот на цената на производите и услугите. 

 

2.3.  Должнички капитал (Debt capital) 

 

Втората значајна категорија за финансирање на претпријатијата е по пат на 

должнички капитал т.е. по пат на кредитирање. Како извори на должнички капитал може 

да се јават; комерцијални банки, осигурителни компании, други финансиски институции, 

приватни лица, роднини и пријатели, добавувачи како и одредени владини и локални 

институции. 

Финансиските средства кои се подигаат по пат на кредит, во билансот на состојба 

фигурираат како обврска (долг) на претпријатието. Претпријатието е обврзано овој долг 

да го подмирува на рати по однапред утврден план на отплата (амортизационен план). 

Ратите може да се плаќаат месечно, квартално или годишно. Тие се состојат од дел за 

отплата на главницата на кредитот и дел за камата кој што се плаќа како надомест за 
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користење на туѓите финансиски средства. Според рокот на достасување кредитите 

можеме да ги поделиме на краткорочни и долгорочни кредити. 

Краткорочните кредити се одобруваат на рок помал од една година и се наменети 

за покривање на тековните потреби за обртни средства. Најчесто ваквите кредити се 

користат за набавка на репроматеријали и за финансирање на купувачите кои плаќаат на 

одложено. Ваквите кредити се отплаќаат откако залихите ќе се продадат или 

побарувањата ќе се наплатат. Поради тоа, уште се нарекуваат и selfliqudating 

(самоликвидирачки) кредити. 

Долгорочните кредити се со рок на отплата подолг од една година и им 

овозможуваат на претприемачите да набават фиксни средства со подолг животен век како 

што се опрема, згради, земјиште, машини, возила и сл. Исто така преку долгорочен кредит 

може да се финансираат и потребите за траен обртен капитал кои се јавуваат како резултат 

на експанзија на претпријатието. Долгорочните кредити генерално се отплаќаат од 

профитот.
27

 Во зависност од кредитниот кредибилитет на клиентот, банките одобруваат 

осигурани и неосигурани кредити. 

Сериозен проблем при кредитирањето на МСП и натаму остануваат високите 

хипотекарни барања како и недостатоците што се јавуваат во режимот на сигурни 

трансакции. МСП на располагање имаат голем број донаторски кредитни линии, а 

средствата од овие кредитни линии се достапни до претпријатијата преку комерцијалните 

банки. Во прв ред, тука спаѓаат кредитите на Светската банка и Банката за обнова и развој, 

и тоа во сферата на поттикнување на малите и средни претпријатија од програмата ФАРЕ, 

донации што се добиваат од развиените земји (Германија, Италија и др), кредити од ФАО, 

ИПАРД, директни приватни вложувања и др. И покрај големиот број кредитни линии 

штоим стојат на располагање на претприемачите, сепак, истражувањата покажуваат дека 

51% 
28

 од нив се финансираат со сопствен капитал, 23% се финансирале од банки и само 

1% ги имаат користено владините фондови за помагање на бизнисот на малите 

претпријатија. 

 

 

                                                           
27

 SIROPOLIS N. цитиранп делп, стр. 269. 
28

 http://www.kapital.mk/mk/prilozi_edicii.aspx/95117/mnogu_pari,_malku_krediti.aspx?iId=313 
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2.4.  Интерно генерирано финансирање 

 

Еден начин да се зголеми работниот капитал е да се плаќаат обврските кон 

добавувачите во подолг рок од вообичаениот. Кога ваквиот начин на работа се практикува 

од добавувачот се нарекува трговски кредит и за тоа добавувачот наплаќа одредена 

камата. Во одредени случаи кога фирмата навремено не ги исполнува своите обврските 

постои опасност добавувачот да ја прекине испораката на материјали. Ова е особено 

ризично кога се работи за добавувач на клучен ресурс. Спротивна на оваа стратегија е да 

се генерираат средства преку побарувањата од купувачи, т.е. да се забрза периодот на 

нивна наплата.  

Исто така може и да се редуцира обртниот капитал врзан во други ставки како што 

се на пример залихите и готовината. Најрадикален начин да се генерира готовина е преку 

продавање на некое средство на компанијата. Друг спонтан извор на финансирање кој се 

јавува при работењето претставува и амортизацијата. 

 

2.5. Финансиски лизинг 

 

Финансискиот лизинг претставува договор за лизинг кој се склучува помеѓу 

давателот на лизингот – друштво за лизинг, каде што корисникот на лизинг го определува 

предметот на лизнг (опрема, недвижнини, возило), што е купен од страна на давателот на 

лизинг и му се дава на корисникот на лизинг за договорен временски период и со 

однапред утврдени услови, согласно договорот за лизинг склучен помеѓу давателот и 

корисникот на лизинг. Кај финансискиот лизинг се среќаваат три страни: 

1. Давател на лизинг; 

2. Корисник на лизинг;  

3. Финансиер, кој може да се јави како специјализирана компанија или банка или, пак, 

осигурителна компанија. 

 Лизинг понудата во Рeпублика Северна Македонија не кореспондира со потребите 

на секторот на малите и средни претпријатија за финансирање на нивните инвестиции и 

може само делумно да се користи како супститут на банкарските долгорочни кредити. Од 

финансиска гледна точка, лизингот на МСП сè уште е поскапа варијанта од кредитот. 



25 
 

Во Рeпублика Северна Македонија, од аспект на средствата што се нудат на 

лизинг, доминираат возилата, односно сите лизинг-компании дури 100%  нудат лизинг за 

патнички возила. Лизингот на опрема и машини е помалку застапен, додека лизинг на 

недвижности воопшто не се нуди на пазарот во нашата земја. Сопственичката структура 

на лизинг секторот во Рeпублика Северна Македонија се одликува со изразена доминација 

на странскиот капитал, кој учествувал со дури 99,5% во 2011 година. Најголемиот дел од 

капиталот на лизинг индустријата, односно 84,4%, е во сопственост на странски 

нефинансиски правни лица 15%, а физички лица 0,07%. 

 

2.6. Факторинг 

 

Факторинг е финансиска активност со која една фирма ги продава своите 

побарувања од купувачите на финансиски посредник – фактор (банка, финансиско 

друштво итн.) по дисконтирана вредност, а потоа факторот ги наплатува побарувањата од 

должниците. Во Р.Македонија, за услугата факторинг можат да аплицираат фирми кои 

претходно ги имаат осигурано своите фактури од комерцијален и политички ризик, исто 

така, во МБПР (Македонска банка за поддршка на развојот), која што осигурувањето на 

извозните побарувања го нуди веќе неколку години. Цената на факторингот е каматна 

стапка од 8%
29

 на годишно ниво, пресметана врз основа на исплатениот аванс од 80% од 

износот на фактурата и за периодот кој е одреден како рок на плаќање на фактурата од 

страна на купувачот.  

 

2.7. Бизнис ангели 

 

Бизнис ангели (или приватни инвеститори) се нарекуваат богатите поединци кои 

што сакаат своите слободни парични средства да ги инвестираат во претприемачки идеи 

по пат на ризико капитал. Најчесто станува збор за пензионирани менаџери или докажани 

претприемачи и менаџери кои што повеќе не се активни во бизнисот. 

Покрај нив, како бизнис ангели се јавуваат и други богати поединци кои наместо да 

ги вложат своите пари во банка се решаваат на поризична и подоходовна варијанта. Некои 
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од бизнис ангелите сами располагаат со своите средства додека други се советуваат со 

сметководители, адвокати и други стручни лица. Генерално, се смета дека приватните 

инвеститори се помалку скап извор на средства отколку ризико фирмите. Меѓутоа, бизнис 

ангелите ја немаат советодавната функција на ниво како ризико капитал фирмите. Тие 

може да дадат совет и да помогнат во рамките на своите знаења и искуства, додека ризико 

фирмите имаат широка мрежа на вработени и советници од најразлични области. 

Најважни карактеристики на бизнис-ангелите како извори на финансии за малите и 

средните бизниси се: 

 стекнување сопственички и управувачки права во бизнисите во кои вложуваат 

средства – вложените средства бизнисангелите ги инвестираат, главно, во замена за акции; 

 внимателен избор на бизнис, врз основа на бизнис-идејата, бизнис-планот и 

проучување на личноста на претприемачот; 

 бизнис-ангелите најчесто вложуваат во семејни бизниси; 

 пост-инвестициско инвловирање – ангажирање во бизнисот во кој вложиле 

средства преку давање совети и експертиза; нивното вклучување во работата на бизнисот 

најчесто не е со полно работно време и се применува преку: давање совети и консултации, 

читање на финансиските извештаи, учество во одборот на директори на фирмата и сл. 

 

2.8. Државни институции и прорами за финансирање на малите и средните 

претпријатија 

 

Последниве години, како што се зголемува атрактивноста на малите бизниси така 

се зголемува и бројот на државните институции што нудат програми за нивно 

финансирање. Такви програми се нудат во некои министерства, но и од страна на 

фондации и агенции основани од државата со цел поддршка на малите бизниси, како и на 

претприемаштвото воопшто. Некои од нив работат и во партнерство или со поддршка на 

некои меѓународни фондови и институции. Предноста на овој тип на финансирање во 

споредба со банкарските кредити е во тоа што најчесто нудат неповратни средства 
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односно не налагаат потреба од отплата ниту носат трошоци или, пак, даваат многу 

олеснувачки околности за отплата на кредитите.
30

 

Владата ќе воведе нови финансиски инструменти за развој на МСП. Ова е во 

согласност со препораките на ЕУ од 2016 година во врска со развојот на МСП во 

Македонија.
31

 Ова ќе вклучува создавање онлајн регистар на движниот имот што може да 

се искористи како обезбедување за заемите од банка, заедно со ревитализација на 

кредитно – гарантната шема. Во текот на целиот временски рок за спроведување на 

Стратегијата, Владата ќе истражува нови опции за реформи на политиката за 

финансирање на МСП и за развој на програми. Ова ќе вклучува користење на владини 

гаранции за кредити, вклучувајќи извозни гаранции за МСП, директни заеми за МСП, 

субвенционирани заеми, претприемачки капитал, финансирање со акционерски капитал, 

како и зголемување на ангажманот и застапувањето пред комерцијалниот банкарски 

сектор.
32

 Владата, исто така, ќе ги истражи опциите за охрабрување на инвестициите во 

МСП кај македонската дијаспора. Ќе биде спроведена и информативна и образовна 

кампања за финансиска писменост. 

Во 2018 година владата воведе “План за економски раст каде се опфатени програми 

за поддршка на мали и средни претпријатија. Во текот на 2018 година микро, малите и 

средни претпријатија можеа да ги користат мерките од сите три столба на Планот за 

економски раст, кои ќе се спроведуваат преку Законот за финансиска поддршка на 

инвестиции и преку спроведување на среднорочната Програма за поддршка на мали и 

средни претпријатија на Фондот за иновации и технолошки развој, како и мерки кои ќе се 

спроведуваат преку министерството за економија. Со среднорочната Програма за 

поддршка на мали и средни компании се овозможува дополнителна, посебна поддршка на 

малите и средни компании, кои имаат право да ги користат и мерките од првиот и вториот 

столб од Планот за економски раст. Со оваа програма мали и средните компании имаат 

можност да добијат 30% поврат на средства направени во инвестиции за градење на нови 

                                                           
30

 Stive Mariotti and Caroline Glackin, “Entrepreneurship&small bussines management”, *превпд на македпнски 
јазик “Претприемништвп и управуваое сп мали бизниси”+, Арс Ламина, 2013 гпд., стр.403. 
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 Еврппска кпмисија (2016) Република Македпнија, Извештај за 2016 г, Спппштение пд Кпмисијата дп 
Еврппскипт парламент, Спветпт, Екпнпмскп-спцијалнипт кпмитет и Кпмитетпт на регипните, 2016 
Спппштение за пплитиката за прпшируваое на ЕУ, Рабптен дпкумент на стручната служба на Кпмисијата, 9 
нпември, Брисел. 
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хали, купување машини и други основни средства, а доколку прават инвестиции за 

развивање на нови производи, Владата ќе изврши поврат од 70% од направените 

инвестиции за развивање на новите производи.  

Според Националната стартегија за МПС (2018-2023),
33

 Малите и средните 

претпријатија имаат поголем пристап до поширок опсег од финансиски производи услуги 

за подобрување на нивната конкурентност и раст. 

Министерството за труд и социјална политика на Република Северна 

Македонија. Министерството за труд и социјална политика на Република Северна 

Македонија нуди неколку програми за финансирање на малите бизниси. Една од тие 

програм е „Самовработување – Промоција на одржливи вработувања и поддршка на 

Владата на РМ во имплементацијата на оперативниот план за активен пазар на труд“, која 

Министерството ја реализира во партнерство со АВРМ, со УНДП и со АПП. Оваа 

програма започна во 2007 година и предвидува советодавна и финансиска поддршка за 

остварување на 950 одржливи вработувања, односно на 950 самовработувањ во 900 мали 

оформени бизниси. Намената на оваа програма е активирање на пазарот на трудот и 

креирање работни места со стимулирање на побарувачката на пазарот на трудот. 

Македонска банка за поддршка на развојот (МБОР). Македонската банка за 

поддршка на развојот (МБПР) е основана на 21 мај 1998 година, врз основа на посебен 

закон, како државна банка за поддршка на малите и на средните претпријатија и на 

претприемаштвото во Македонија. Оваа банка на малите бизниси им нуди три вида 

финансиски услуги: кредитирање, осигурување и факторинг. 

Агенција за вработување на Република Македонија (АВРМ). Агенцијата за 

вработување на Република Македонија (АВРМ) заедно со УНДП и со АПП е вклучена во 

програмата „Самовработување – Промоција на одржливи вработувања и поддршка на 

Владата на РМ во имплементацијата на оперативниот план за активен пазар на труд на 

Министерството за труд и социјална политика на Република Македонија. Оваа програма 

овозможува советодавна и финансиска поддршка за остварување на 950 одржливи 

вработувања, односно на 950 самовработувања во 900 мали оформени бизниси. 
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Бизнис инкубатори. Идејата за формирање бизнис-инкубатори во Македонија се 

појавува во 1993-1994 година, во рамките на проектот за социјални реформи и техничка 

помош, финансиран преку кредит од Светската банка. Првите бизнис-инкубатори се 

воспоставиле во 1997 година во Прилеп, Крушево, Штип, Македонска Каменица и во 

Делчево. Подоцна бил подготвен посебен Прирачник за формирање на инкубатори во 

Македонија. Во меѓувреме, се формирале и нови бизнис-инкубатори, а некои од нив 

продолжиле да работат со успех, како на пример YES инкубаторот во Скопје и Центарот 

за развој на нови бизниси при Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје. Главна 

компонента на фондацијата Претприемачки сервис за млади (ПСМ) е YES бизнис 

инкубаторот за поддршка на микро, мали и средни претпријатија од областа на 

информациско-комуникациските технологии. Овој инкубатор работи од 2007 година, а во 

изминатиот период има поддржано повеќе од 75 „старт-ап“ компании. 

Банките како најзначаен извор на финансирање на малите и средните 

претпријатија. Банките имаат централна улога во финансискиот систем на една 

економија. Во развиените земји и во нашата држава тие претставуваат целата финансиска 

структура. 

 Во 2021 година, кредитната активност кон нефинансискиот сектор забележа 

забрзан раст од 8,5%, односно обемот на кредити се зголеми за 30 милијарди денари во 

однос на претходната година. Од секторски аспект, растот на нефункционалните кредити 

беше сконцентриран кај кредитите на домаќинствата, додека нефункционалните 

корпоративни кредити се намалија. Со тоа, соодносот меѓу нефункционалните и вкупните 

кредити на домаќинствата се влоши за 0,4 процентни поени и достигна 2%, додека во 

портфолиото на корпоративните кредити ова учество се намали до историски најниското 

ниво од 4,5%.
34

 Нефункционалните кредити на претпријатијата се намалија за 5,0%, или за 

435 милиони денари во однос на 2020 година.
35

 Значително зголемување за повеќе од една 

петина, или за 19,2% (53.858 милиони денари) бележи обемот на нови кредити во 2021 во 

однос на  инатата 2020 година.  

                                                           
34 НБРМ “Извештај за ризиците вп банкарскипт систем на РСМ ВО 2021 гпдина”, стр. 18. 

35 НБРМ “Извештај за ризиците вп банкарскипт систем на РСМ ВО 2021 гпдина”, стр. 20. 
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Според економската дејност на клиентите, во структурата на кредитите на 

нефинансиските друштва преовладуваат кредитите одобрени на клиенти од индустријата 

и трговијата на големо и мало. Според големината на нефинансиските друштва, на крајот 

на 2021 година, најголемиот дел од одобрените корпоративни кредити се однесуваат на 

малите претпријатија (33,1%), со релативно слично учество и на големите претпријатија 

(31,5%). По нив следат кредитите на средните претпријатија (28,8%) и кредитите на 

микропретпријатија (6,6%).
36

 Во 2021 година, во услови на натамошна неизвесност, 

депозитите на нефинансиските субјекти и натаму растат (за 37.974 милиони денари, или за 

8,8%), и тоа забрзано во споредба со претходната година (кога растот беше забавен и 

изнесуваше 6,2%).
37

  

Во 2021 година, банкарскиот систем оствари добивка од работењето во износ од 

9.150 милиона денари, којашто во споредба со претходната година е поголема за 26,2%, 

или за 1.898 милиони денари.
38

 Во првиот квартал од 2021 година, Народната банка ја 

намали каматната стапка на благајничките записи за 0,25 процентни поени, при што оваа 

стапка се сведе на нивото од 1,25%, коешто се задржа до крајот на годината. Така, 

продолжи и трендот на постојано намалување на активните и пасивните каматни стапки 

на банките.
39

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
36 НБРМ “Извештај за ризиците вп банкарскипт систем на РСМ ВО 2021 гпдина”, стр. 63. 

37 НБРМ “Извештај за ризиците вп банкарскипт систем на РСМ ВО 2021 гпдина”, стр. 68. 

38 НБРМ “Извештај за ризиците вп банкарскипт систем на РСМ ВО 2021 гпдина”, стр. 76. 

39 НБРМ “Извештај за ризиците вп банкарскипт систем на РСМ ВО 2021 гпдина”, стр. 82. 
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ГЛАВА III 

 

МЕТОДИ И МЕТОДОЛОГИЈА НА ИСТРАЖУВАЊЕ 

 

3.1. Предмет и цели на истражување 

 

Предметот на трудот се однесува на карактеристиките и значењето на малите и 

средните претпријатија, факторите кои влијаат на создавањето, растот и развојот на 

малите и средните претпријатија и изворите на финансирање на малите и средните 

претпријатија во Република Северна Македонија, односно можноста за оптимализација на 

нивната капитална структура. Истотака ќе бидат елаборирани и детално разработени 

предностите и недостатоците на изворите на финансирање на малите и средните 

претпријатија. 

Основен цел на докторскиот труд е да се изврши детална анализа со чијашто 

помош ќе се идентификуваат клучните фактори што имаат влијание врз оптимализација на  

финансиските извори на малите и средните претпријатија во Република Северна 

Македонија. 

За остварување на основната цел, главните задачи на докторскиот труд ќе бидат: 

 утврдување на карктеристиките на малите и средните претпријатија; 

 укажување на големата важност од постоењето на мали и средни 

претпријатија за стопанството и покрај сите проблеми и замки со кои се 

соочуваат, истакнување на нивните предности и придобивките од истите;   

 утврдување на предностите и недостатоците на изворите на финансирање на 

малите и средните претпријатија; 

 согледување на сите мерки за подршка кои се предземаат за развој на малите 

и средните бизниси, како и примери и предлози на марки за подршка на 

малите и средните бизниси од развиените земји и од експерти; 

 согледување на методи за оптимализација на финансиските извори на 

малите и средните претпријатија. 
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3.2.  Методи и техники на истражување 

 

При изработка на трудот ќе се послужам со повеќе научни методи, и тоа. предметот 

на истражување ќе биде испитан и од теоретска и од практична гледна точка. 

Израбоката на теоретскиот дел на истражувачкиот проект ќе се заснова на 

најновите сознанија и современата литература во земјата и странство, како и научни 

публикации од областа на претприемништвото.  

За изработка на овој истражувачкиот проект и реализација на поставените цели на 

ова научно истражување, ќе се користаат содветни методи и техники кои ќе овозможаат 

прибирање, средување, обработка и анализа на податоците со што ќе дојдовме до 

релевантни податоци за истражуваното прашање. 

Методите кои ќе се спроведуваат се : дескриптивната метода, индукција и 

дедукција, статистичка, аналитичка и компаративната метода, а исто така во рамките на 

ово истражување ќе се направи и емпириска анализа со употреба на анкетен прашалник. 

Ќе се користи и регресиона анализа и соодветен економетриски модел за да се 

идентификуват променливите параметри кои влијаат на одредениот феномен.  

Во рамките на истражувањето, најнапред ќе се направи дескрипција на 

карктеристиките на малите и средните претпријатија, на методите на организирање на 

малите и средните претпријатија, на предностите и слабости на малите и средните 

претпријатија, заснована во најноват домаша и странска литература. Со посебен акцент се 

опишуваат, се анализират и се генерализираат облиците на финансирање на малите и 

средните претпријатија во Република Северна Македонија.  

Потоа, во рамките на истражувањето ќе се користат и методот на индукција и 

дедукција, кои ќе овозможаат идентификување на клучните фактори што имаат влијание 

врз оптимализација на  финансиските извори на малите и средните претпријатија во 

Република Северна Македонија и ќе придонесуват на донесување на одлуки за целината. 

За реализација на научото истражување од практична гледна точка, значаен метод, 

кој ќе се користи, претставува и методот на анкетен прашалник. Истотака, за потребите на 

научното истражување ќе се употребува и методот на итервју со сопствениците и со 

сметководителите на претпријатијата. 
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Собраните податоци од спроведената анкета ќе се обработат со помош на алатката 

Google Forms и со користење на современи комјутерски програми MS Office Excel. Преку 

сумирање на резултатите (табеларно и графички прикажани), ќе биде извршена 

квантитативна и квалитативна анализа, како и ќе следува заклучок и препораки во врска 

со анализираните резултати. 
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ЗАКЛУЧНИ СОГЛЕДУВАЊА И ПРЕПОРАКИ 

 

Пристапот до финансиски средства е најважниот предуслов за развој на малите и 

средните претпријатија и приватниот сектор во целина. Разни видови бизниси имаат 

различни финансиски потреби, кои можат да бидат мали или големи или краткорочни или 

долгорочни. Поддршката која малите бизниси ја добиваат во форма на финансиски 

кредити од банките има многу голема важност во оддржувањето на финансиската 

стабилност на бизнисот. Во склоп на многуте програми и стратегии кои се застапени во 

палетата на активности кои ги нудат институциите, на малите бизниси им се олеснува 

процесот на работа, се обезбедува нормален проток на информации и следење на 

светските случувања на пазарот, а со тоа директно се влијае врз нивото на градење 

нормална конкурентска клима за работа на сите компании.  

Според Националната стартегија за МПС (2018-2023),
40

 Малите и средните 

претпријатија имаат поголем пристап до поширок опсег од финансиски производи услуги 

за подобрување на нивната конкурентност и раст. 

Развојот на малите и средните претпријатија не може да биде препуштен единствено 

на индивидуалните иницијативи. За да се мотивира приватниот сектор и 

претприемништвото треба да се креираат одредени услови во кои ќе функционира 

системот на соработка, со можност за создавање линк помеѓу бизнис-заедницата, 

институциите на владата и образовните установи. 

Прогресот на малите и средните претпријатија е поврзан со обезбедувањето 

конкурентен и отворен пазар чија цел е подобрување на нивната ефикасност и иновативен 

потенцијал. За стимулирање на растот на мали, средни и големи компании неопходно е 

стимулативно и квалитетно деловно општество. 

 

 

 

 

 

                                                           
40

 Кпнкурентни мали и средни претпријатија какп двигатели на инклузивнипт екпнпмски раст, Наципнална 
стратегија за МСП (2018-2023), Република Македпнија, Министерствп за екпнпмија, Скппје, Македпнија. 
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