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Предговор  

Монографијата е резултат на научен проект реализиран 

во рамки на Економскиот институт – Скопје, финансиран од 

средствата за интегративните функции на Универзитетот „Св. 

Кирил и Методиј“ во Скопје.  

Зелена економија претставува нов и атрактивен концепт 

за сите национални економиии чија цел е да овозможи 

економски раст и инвестирање, со истовремено зголемување на 

квалитетот на животната средина и социјалната инклузивност. 

Република Северна Македонија е во почетна фаза на развој на 

зелената економија и истата треба да се сфати како нов начин за 

напредок на претпријатијата и извор на нови одржливи „зелени“ 

работни места. МСП имаат значајна улога во националната 

економија и тие треба да ги искористат можностите кои ги нуди 

концептот на зелена економија како што се унапредување на 

еколошката активност и енергетска ефикаснот на претпријатието, 

намалување на трошоците, нов пристап во работењето и 

воопшто нов пристап на пазарот. Имајќи ги предвид 

карактеристиките на МСП на Република Северна Македонија, 

примената и развојот на концептот на зелена економија треба да 

се базира на донесување и имплементација на соодветни 

стратегии и планови. Врз основа на можностите и условите во 

МСП во РСМ, како и постоечката институционална и регулаторна 

рамка, постои потреба да се согледа во колкава мера се развива 

и имплементира концептот на зелената економија во МСП. Со 

оглед на предностите и влијанието што МСП го имаат врз 

развојот и динамизирањето на економијата во Република 

Северна Македонија, се наметна потреба од истражување за 

можноста на примена и развој на концептот на зелена 

економнија во МСП во земјава. 
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Истражувањето во монографијата се базира на анализа на  

постоечките политики кои ги поддржуваат програмите за 

примена и развој на концептот на зелена економија во МСП во 

Република Северна Македонија и емпириско истражување за 

состојбата на МСП за можноста за примена и развој на концептот 

на зелена економија. Исто така, во вид на прилози, 

презентирани се неколку студии на случај на МСП кои може да 

се окарактеризираат како зелени МСП во Република Северна 

Македонија, имајќи го предвид нивното работење и влијание на 

животната средина. 

Сметаме дека добиените резултати од теоретската и 

емпириската анализа во истражувањето се основа за  

сублимирање на одредени препораки и мерки за подобрување 

на институционалната и регулаторната рамка за развој и 

примена на концептот на зелена економија во МСП и за 

создавање на услови за нивна поуспешна имлементација.  Исто 

така, имајќи ја предвид актуелноста на оваа тема и фактот дека 

развојот на зелената економија може да го динамизира 

целокупниот развој на општеството и да има позитивно влијание  

врз квалитетот на живот во една национална економија, 

резултатите од истражувањето отвораат можност за нови 

истражувања во овој домен, особено во доменот на реално 

прикажување на тековната состојба и можностите за натамошен 

развој на концептот на зелена економија во МСП во Република 

Северна Македонија.  

Со оглед на тоа дека во Република Северна Македонија 

зелената економија е релативно нов концепт и истражувањата 

на оваа тема се скромни, односно може да се каже дека 

изостануваат, оваа монографија има за цел делумно да го 

надополни недостигот на литература што ја елаборира 
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проблематиката на зелената економија, со интенција да 

обезбеди дополнителен материјал на сите оние што теоретски и 

практично се занимаваат со оваа проблематика. 

Главни истражувачи и автори на монографијата се: проф. 

д-р Неда Петроска-Ангеловска и проф. д-р Катерина Хаџи 

Наумова-Михајловска.  

Во реализацијата на проектот учествуваше научниот 

кадар на Економскиот институт – Скопје: 

 д-р Верица Јанеска 

 д-р Биљана Ангелова 

 д-р Татјана Петковска-Мирчевска 

 д-р Снежана Костадиноска-Милошеска 

 д-р  Васил Поповски 

 д-р Силвана Мојсовска 

 д-р Марија Таковска 

 д-р Климентина Попоска 

 д-р Наташа Данилоска 

 д-р Диана Бошковска 

 д-р Зоран Јаневски 

 д-р Елена Давитковска 

 д-р Искра Станчева – Гигов  

 д-р Ирина Мајовски  

 д-р Елизабета Џамбаска 

 д-р Александра Лозаноска 

 д-р Владимир Петковски 

 

Рецезенти на овој труд се до д-р Весна Левков и д-р Весна 

Георгиева – Свртинов, на кои им изразуваме голема 

благодарност за соработката и посветеното внимание при 
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оценката на трудот, како и конструктивните сугестии за 

подобрување на содржината на овој труд. 

Од авторите 
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ВОВЕД 

 

а) Актуелност на истражувањето 

Климатските промени, економската и енергетската криза 

наметнуваат потреба од социо-економски промени во насока на 

развој на концепт кој особено внимание ќе посвети на ефикасно 

користење на природните ресурси, намалување на 

сиромаштијата, зголемување на приходите и унапредување на 

квалитетот на животот, односно можност за одржлив развој. 

Всушност, сите овие аспекти се составен дел од концептот на 

зелена економија. Оттаму, во дефинирањето на зелената 

економија акцент се става на намалување на емисиите од 

јаглерод диоксид, енергетска ефикасност, креирање на нови 

работни места и социјална инклузија. Понатаму, зелената 

економија се фокусира на потеклото на проблемот со 

деградацијата на животната средина – начинот на кој 

функционира постојниот екосистем и начин на транзиција кон 

зелени карактеристики на претпријатијата, со цел да се 

создаваат win-win решенија, и за животната средина и за 

економијата во целина. Имено, две области се идентификуваат 

како главни елементи на зелената еконмија и тоа: 

- зајакнување на природниот капитал, и 

- енергетска ефикаснот на ресурсите. 

Со оглед на тоа дека претпријатието и неговата околина се во 

постојана интеракција и опкружувањето постојано влијае на 

претпријатието, тоа мора да има динамична организациска 

структура која ќе овозможи преживување во променливата 

околина. Традиционално, преовладува сфаќањето дека 

заштитата на животната средина значи намалување на 

профитабилноста за претпријатието и зголемени трошоци за 
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потрошувачите, а профитабилноста истовремено подразбира 

искористување и уништување на природните добра. За 

остварување на одржлив развој потребно е претпријатието да 

носи одлуки имајќи ги предвид истовремено животната средина 

и ефикасното делување. Тоа значи дека животната средина и 

претријатието се испреплетени како инклузивни партнери во 

општата тежа кон подобар квалитет на живеење и општествена 

благосостојба. Претпријатието во својата  основна политика мора 

да го прифати значењето на своето опкружување и да присвои 

еколошки елементи, но и самостојно да ја креира политиката за 

заштита на животната средина. Со добро стопанисување, замена 

на суровините, чиста технологија и чисти производи или услуги 

се внесува сè повеќе додадена вредност, при што се трошат 

помалку ресурси и се создава помалку отпад.  

Воочувајќи дека големите економски системи губат на 

значење заради неодржливоста во малите економии, развојот 

треба да се заснова, пред сè, на малите системи за кои носители 

ќе бидат претпримачите, микро, малите и средните 

претпријатија. Најпрво, имплементацијата на концептот на 

зелената економија во МСП треба да се гледа преку еколошката 

одговорност, како компонента на општествената одговорност и 

влијанието на економските резултати од нивното работење. 

Всушност, еколошки одговорно претпријатие е она кое нема 

негативно влијание на животната средина, општествената 

заедница и економијата, односно одговорноста кон животната 

средина и зеленото работење е инкорпорирано во сите 

активности на претпријатието. Примената на концетот на зелена 

економија во работењето подразбира стратегиски пристап, 

односно поставување на соодветна мисија и визија, избор на 

релевантни еколошки цели насочени на идниот развој на 

претпријатието произлезени од различните инструменти на 
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државната еколошка политика, различните еколошки стандарди 

како и различните програми и инцијативи донесени на 

меѓународно ниво. 

Микро, малите и средни претпријатија заземаат значајно 

место во економијата на Република Северна Македонија и 

претставуваат еден од клучните фактори за конкурентно 

зголемување на производството, зголемување на вработеноста и 

постигнување забрзан економски раст. Последните години се 

спроведени голем број на реформи во насока на создавање на 

поповолно бизнис-окружување, кое индиректно, би влијаело на 

креирање на нови, квалитетни работни места во формалната 

економија. Дополнително, во периодот постои поддршка на 

проекти со „зелена компонента“, односно зелени бизниси кои 

имаат економска логика, се социјално одговорни со позитивен 

импакт врз природата и заедницата, а воедно во себе имаат 

инкорпорирано елемент на иновација. Но, здравствената криза 

предизвикана од корона-вирусот во 2020 година и неизвесноста 

кога ќе може да се стави крај на истата, остава длабоки 

последици во економијата на Република Северна Македонија и 

дополнително  ја усложнува состојбата, односно ќе биде 

потребен период на закрепнување за да може да се посвети 

внимание на унапредување на МСП во контекст на 

имплементација на концептот на зелена економија. Меѓутоа, 

предностите кои ги нуди имплементацијата на концептот на 

зелена економија кај МСП во Република Северна Македонија 

треба да се искористат во функција на побрзо и поефикасно 

постигнување на посакуваните резултати, бидејќи овој концепт 

нуди нов пристап во работењето, креирање нови вештини, а со 

тоа и работни места. Односно, овие бизниси се посветени на 

принципите на одржливост на животната средина, го 

поттикнуваат економскиот раст и развој, и истовремено 
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овозможуваат природата да продолжи да обезбедува ресурси и 

услуги во животната средина од која пак зависи благосостојбата 

во националните економии. 

Република Северна Македонија е во инцицијална фаза на 

развој на зелената економија и зелените работни места. 

Примента на концептот на зелена економија во МСП е 

нераскинливо поврзан со одржливиот развој и се заснова на три 

клучни аспекти: 

 зелени решенија кои поттикнуваат развој како 

„озеленување“ на главните сектори на економијата: 

енергетика, сообраќај, индустрија, земјоделство, туризам 

и управување со отпад; 

 општествена еднаквост, односно намалување на 

сиромаштијата и постигнување на социјална инклузија;  

 решавање на круцијални прашања поврзани со 

животната срединиа како ефикасно користење на 

ресурсите, намалување на ефектот од стакленички гасови 

и намалување на создавање на отпад. 

„Озеленувањето“ на економијата во Република Северна 

Македонија не треба да се перцепира како ограничувачки 

фактор за економскиот раст и развој, туку треба да се сфати како 

нов потенцијал за напредок на претпријатијата, извор на нови 

одржливи „зелени“ работни места и метод за одржлива заштита 

на животната средина. „Озеленувањето“ може да се направи на 

два начини: создавање на нови зелени претпријатија и 

„озеленување“ на постојаните МСП. Создавањето на нови 

зелени претпријатија и работни места е можно во специфични 

сектори преку енергетска ефикасност, обновливи извори на 

енергија, рециклирање, органско и урбано земјоделство. 

„Озеленувањето“ на постојаните МСП е можно во речиси сите 

сектори преку развој на социјална одговорност, зголемување на 
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енергетската ефикасност на ресурсите, намалувањето на 

трошоците за транспорт со создавање на алтернативен начин на 

транспорт, развој на кружна економија, обезбедување на зелени 

услуги и производство на зелени производи. Со оглед на 

предностите и влијанието што малите и средни претпријатија 

(МСП) го имаат врз развојот и динамизирањето на економијата 

во Република Северна Македонија, се чини дека 

трансформацијата кон зелената алтернатива е добра можност за 

постигнување на одржливост и подобрување на целокупната 

благосостојба на граѓаните.  

Развојот на зелена економија во националната економија 

треба да се заснова на: стратешки, меѓународни и национални 

документи, на примена на добрите практики од земјите со 

искуство во МСП во Република Северна Македонија имајќи ги 

предвид нашите карактеристики (предности и недостатоци како 

национална економија), темелна економска анализа на 

тековните трендови, проценка на ризикот и примена на 

интегрирана политика и инструменти за нивно спроведување. 

Имено, прилагодувањето кон спрецифичните услови треба да се 

базира на донесување и имплементација на соодветни стратегии 

и планови. Оттука, врз основа на можностите  и условитете во 

МСП во РСМ, како и постоечката институционална и регулаторна 

рамка, постои потреба да се согледа во колкава мера се развива 

и имплементира концептот на зелената економија во МСП.  

б) Работна хипотеза, цели и содржина на 

истражувањето 

Работна хипотеза: примената на концептот на зелена 

економија во МСП во Република Северна Македонија 

претставува еден од клучните фактори за постигнување забрзан 

економски раст, зголемување на вработеноста и ефикасно 
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користење на природните ресурси, а со тоа унапредување на 

квалитетот на животот, односно можност за одржлив развој. 

Помошни хипотези: 

- креирањето на соодветни политики и програми за развој 

на концептот на зелена економија ќе овозможи 

непречено искористување на сите постојни потенцијали, 

односно ресурсите на животната средина од една страна 

и човечката иновативност од друга страна; 

- промовирање на зелените бизниси во функција на 

зголемување на свесноста за влијанието на МСП врз 

животната средина и можноста за да се оствари приход; 

- идентификувањето на критичните фактори за развој на 

концептот на зелена економија придонесува за 

унапредување на перформансите на МСП во функција на 

развивање на исплатливи одржливи бизниси во 

Република Северна Македонија. 

Главна цел на истражувањето е анализа и согледување на 

можностите за развој и примена на концептот на зелена 

економија во функционирањето на МСП во Република Северна 

Македонија.  

Посебни цели на истражувањето се: 

- согледување на тековната состојба и можностите за 

развој и имплементација на концептот на зелена 

економија во МСП во Република Северна Македонија 

преку анализа на досегашните политики кои ги 

поддржуваат МСП во примената на концептот на зелена 

економија; 

- идентификување на можностите и предизвиците со кои се 

соочуваат МСП во Република Северна Македонија во 

однос на присвојувањето на еколошки политики во 
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своето работење, односно примена на принципите на 

зелената економија; 

- откривање на можностите и предизвиците за 

трансформација во нула отпад, обновлив био и екосистем 

и, воопшто, премин кон зелени компании со анализа на 

студии на случај.    

Предмет на истражување во монографијата се постоечките 

политики кои ги поддржуваат програмите за примена и развој на 

концептот на зелена економија во МСП во Република Северна 

Македонија и состојбата на МСП за можноста за примена и 

развој на концептот на зелена економија. Во овој контекст 

проектот е систематизиран во пет поглавја, вовед, заклуок и 

прилог - Студии на случај на МСП кои може да се 

окарактеризираат како зелени МСП во РСМ. 

Во првата глава Концептот на зелена економија, 

дефиниран е терминот зелена економија, принципите и 

секторите во кои таа делува. Исто така, во овој дел се 

идентификувани карактеристиките на зеленото работење и 

претпријатијата кои го применуваат концептот на зелена 

економија. Имено, теоретската анализа покажува дека зелената 

економија создава можности за постигнување на одржлив 

развој, што подразбира зголемување на приходите, намалување 

на сиромаштијата и унапредување на квалитетот. Исто така, 

зелено работење користи обновливи извори на енергија  

односно е еколошки одржливо, води сметка за влијанието на 

своите активности врз општеството (општествено одговорно) 

притоа ги покрива своите трошоци, односно создава профит,  т.е. 

економски е одржливо. Ова покажува дека концептот на 

зелената економија е тесно поврзан со одржливиот развој, 

односно нејзиното поле на делување се заснова на релација со 

два од трите столба на одржливост (економија, екологија и 



Можности за примена на концептот на зелена економија  
во МСП во Република Северна Македонија 

 
16 

општество) на која почива идејата за одржлив развој – 

економски и еколошки. Но, постои тесна меѓузависност меѓу 

наведените столбови и речиси е невозможно да се набљудуваат  

поединечните ефекти што доведува до заклучок дека концептот 

на зелена економија е поврзан со сите столбови на одржливост.   

Во втората глава Главни индикатори на МСП, објаснета е 

улогата, местото и карактеристиките на МСП во Република 

Македонија како и учеството на МСП во националната 

економија. МСП претставуваат значајни двигатели за развојот на 

современите пазарни економии, особено во земјите во развој, 

кои се наоѓаат пред голем предизвик во поглед на решавање на 

проблемот со висока невработеност и нееднаквата дистрибуција 

на доходот. Исто така, тие играат клучна улога во зголемувањето 

на продуктивноста и подигнувањето на конкурентноста на 

економијата, а бидејќи се карактеризираат со флексибилност, 

виталност, тенденција за преземање на иновативни и ризични 

потфати и поголема можност за специјализација, се 

прилагодуваат на побарувачката и на динамичните промени во 

условите на работење на глобалниот пазар. МСП во Република 

Северна Македонија претставуваат 99% од вкупниот број 

активни претпријатија што е значаен индикатор за учество во 

националната економија. Во таа смисла, примената на концептот 

на зелена економија во работењето на МСП ја олеснува 

имплементацијата во функција на побрзо и поефикасно 

постигнување на посакуваните резултати. Имено, 

минимизирањето на негативното влијание врз животната 

средина, користењето на обновливи извори на енергија нуди 

нов пристап во работењето, креирање нови вештини, а со тоа и 

работни места. На тој начин, тие го поттикнуваат економскиот 

раст и развој, истовремено обезбедувајќи природата да 



Неда Петроска-Ангеловска 
Катерина Хаџи Наумова-Михајловска 

 
17 

продолжи да обезбедува ресурси и услуги во животната средина 

од која пак зависи благосостојбата во националните економии. 

Во третата глава Регулаторна рамка за промоција и развој 

на концептот на зелена економија во Република Северна 

Македонија, направена е анализа на политиките и програмите 

кои ги поддржуваат МСП во Република Северна Македонија во 

примената на концептот на зелена економија: Стратегијата за 

одржлив развој, Стратегијата за развој на енергетиката во 

Република Северна Македонија до 2040, Среднорочната 

стратегија за општествена одговорност на Република Северна 

Македонија, Националната стратегија за мали и средни 

претпријатија  за периодот 2018 – 2023, Индустриската стратегија 

на Република Македонија за периодот 2018 – 2027, Стратегијата 

за искористување на обновливите извори на енергија во 

Република Македонија до 2020, Националната стратегија за 

земјоделство и рурален развој за периодот 2014 – 2020 година, 

Националниот план за органско производство 2013 – 2020 

година како и Законот за животна средина. Бидејќи Република 

Северна Македонија нема посебен документ за политика на 

зелената економија, анализирани се наведените стратешки 

документи во кои се наведени целите на одржливиот развој со 

кој се обезбедува транзиција кон зелена економија. Концептот 

на зелена економија е присутен во сите наведени документи, но 

потребно е изготвување на посебен документ кој јасно ќе ги 

детерминира политиките за развој на овој концепт и на 

концизен начин ќе ги усогласи со растот и развојот на МСП во 

Република Северна Македонија, односно активностите на МСП 

да бидат инкорпорирани во политиките за развој на концептот 

на зелена економија. 

Во четвртата глава Програми кои подджуваат примена на 

концептот на зелена економија, презентирани се фондови кои 
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даваат поддршка на проекти со елемент на иновација во 

функција на развивање на бизнис со зелена компонента во 

своето работење и функционирање. Во оваа смисла, во 

Република Северна Македонија, од особено значење се Фондот 

за иновации и технолошки развој, Програмата за мали грантови 

на Глобалниот еколошки фонд ГЕФ ПМГ, Зелениот климатски 

фонд (ЗКФ) и Фондацијата за менаџемнт и индустриско 

истражување. Тие преку различни механизми за локална 

соработка и партнерство, реализираат поддршка на бројни 

македонски компании во остварување на забрзан технолошки 

развој со кои се заштитува животната средина и истовремено и 

се подобрува благосостојбата на луѓето. Исто така, тие нудат 

советодавни услуги на компаниите во функција на унапредување 

на еколошките и енергетските перформанси,  намалување на 

трошоците како и поврзување со партнери за долгорочна, 

стратешка соработка и настап на пазарот. 

Во петтата глава Емпириско истражување за можноста за 

примена на концептот на зелена економија во МСП во 

Република Северна Македонија, направена е анализа на 

податоци добиени од однапред подготвен, структуиран 

прашалник доставен до мали и средни претпријатија во 

Република Северна Македонија. Истражувањето овозможи да се 

согледа состојбата на МСП во однос на можноста за примена и 

развој на концептот на зелена економија, идентификување на 

можностите и предизвиците со кои се соочуваат МСП во однос 

на присвојувањето на еколошки политики во своето работење, 

односно примена на принципите на зелената економија. Во оваа 

смисла, се согледа и степенот на развиеност на МСП во однос на 

политиките на заштита на животна средина. На крајот во овој дел 

дадени се препораки за унапредување на примената на 

концептот на зелена економија во МСП во РСМ како можност за 
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постигнување на деловните цели со истовремена заштита на 

животната средина, зајакнување на природниот капитал и 

енергетската ефикасност на ресурсите како и препорака за 

зелените бизниси како соствен дел од долгорочната стартегија 

за одржливост во Република Северна Македонија. 

 

 

в) Методолошки приод на истражувањето 

Кога станува збор за методолошкиот пристап кој се користи 

во истражувањето, треба да се нагласи дека истиот е 

мултидисциплинарен. Така, во прв ред се користени класичните 

методи како што се: 

- методата на анализа и синтеза, со цел анализирање на 

користената литература и поврзување на информациите, 

фактите и податоците во една целина која ќе биде 

логична; 

- методата на индукција и дедукција за согледување на 

определен број на истражувани случаи од кои се 

добиваат заклучоци за примената на концептот на зелена 

економја во работењето на МСП; 

- дескриптивната метода, за опис на податоците и главните 

термини; и 

- компаративната метода,  за споредување на научните 

сознанија и добиените резултати и констатирање на 

разликите меѓу истите. 

Воедно, истражување е спроведено во две фази. Во првата 

фаза генерално се анализирани  постоечките политики кои ги 

поддржуваат програмите за примена и развој на концептот на 

зелена економија во МСП во Република Северна Македонија, 

додека втората фаза се состои од емпириско истражување, 

односно анализа на состојбата на МСП за можноста за примена и 
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развој на концептот на зелена економија. На крајот, во вид на 

прилози, презентирани се неколку студии на случај на МСП кои 

може да се окарактеризираат како зелени МСП во Република 

Северна Македонија, имајќи го предвид нивното работење и 

влијание на животната средина.  
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I ТЕОРЕТСКИ ОСВРТ КОН ЗЕЛЕНАТА ЕКОНОМИЈА И НЕЈЗИНОТО 

ЗНАЧЕЊЕ ЗА МСП 

 

1. Концептот на зелена економија 

 

Зелената економија претставува нов концепт во современото 

опкружување, со исклучително значење и за развиените и за 

земјите во развој во сите сектори на општеството. Современата 

економска теорија и пракса покажаа дека економијата која не ги 

вреднува природните добра на соодветен начин, односно се 

заснова на принципот на максимизирање на економската корист 

со исцрпување на природните ресурси, уништување на 

животната средина и која користи механизми за стимулирање на 

неограничен економски раст со ограничени ресури претставува 

долгорочно неодржива економија. Со овој некоординиран раст 

и развој на, т.н. кафена економија, се уништува животната 

средина која е основа за сите активности. Излез од оваа состојба 

нуди концептот на зелена економија.  

Зелената економија, со акцент на поголема примена на 

обновливата енергија, може да има важна улога во намалување 

на сиромаштијата, особено кај земјите во развој. Таа се залага во 

своите процеси помалку да емитира CO2, ефикасно да ги користи 

природните ресури и да биде социјално инклузивна. Зелената 

економија создава можности за постигнување на одржлив 

развој, што подразбира зголемување на приходите, намалување 

на сиромаштијата и унапредување на квалитетот на живот. При 

планирањето на економската и еколошката развојна стратегија 

се јавува потребата како почетна точка да се стави заштитата и 

обновувањето на природните ресурси и формирањето на цена 

на природните ресурси кои ќе ги одржуваат трошоците за нивна 

замена и ќе доведат до ограничување на нивната потрошувачка. 
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Овој пристап за ново дефинирање на развојот укажува на 

потребата за изградба на нов однос на човекот и општеството 

кон природата, а тоа е преиспитување на принципите на 

економски развој и воспоставување на нов однос меѓу 

општеството и природата (слика I.1). Економијата која ќе ги 

користи своите природни богатства на одржлив начин ќе има 

повеќекратна корист од тоа, бидејќи зелената економија 

овозможувајќи многубројни можности за работа придонесува 

кон намалување на сиромаштијата, обезбедува континуиран 

економски развој на заедницата и ги подобрува условите за 

живот.1 

Слика I.1: Надминување на спротивностите меѓу економијата и 

екологијата 

 
Извор: Elesawi A., Uloga energetske efikasnosti u sistemu održivog razvoja na 

primeru održive izgradnje u Libiji, Fakultet za graditeljski menadžment, Univerzitet 

„UNION - Nikola Tesla“ u Beogradu, 2018, doktorska disertacija, стр. 52. 

                                                             
1
 Извор: Elesawi A., Uloga energetske efikasnosti u sistemu održivog razvoja na 

primeru održive izgradnje u Libiji, Fakultet za graditeljski menadžment, Univerzitet 
„UNION - Nikola Tesla“ u Beogradu, 2018, doktorska disertacija, стр. 52. 
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Концептот на зелена економија е многу атрактивен за 

државите и бизнисите, бидејќи има цел да обезбеди 

истовремено решение за невработеноста, економскиот раст и 

прашања поврзани со животната средина со воведување на нови 

зелени индустрии и алатки за ублажување на штетите 

предизвикани на животнта средина. Потенцијалот на зелената 

економија се смета за многу значаен. Имено, Светска банка 

проценува дека инвестирањето во чисти технологии во 

развиените земји може да постигне 64 милијарди долари за 

една декада. Слично, подобрувањето на ресурсната 

продуктивност може да генерира добивка од 6 милијарди 

долари годишно до 2030 за eвропската економија.2 Секако, 

потребни се значителни инвестирања во различните концепти, 

приоди и алатки за да биде имплементирана зелената 

економија. Извештајот за зелена економија на УНЕП проценува 

дека се потребни 1 – 2,5% од вкупниот БДП за да се олесни 

трансформацијата кон озеленување на економијата.3 Притоа, 

главната инвестиција треба да дојде од приватниот сектор 

(односно финансиските услуги и инвестициониот сектор, 

банкарството и осигурувањето), но и Владата треба да има 

значајна улога во менаџирањето на тие инвестиции. 

                                                             
2 Circular economy would increase European competitiveness and deliver better 
societal outcomes, new study reveals, The Ellen MacArthur, june, 2015, 
https://www.ellenmacarthurfoundation.org/news/circular-economy-would-
increase-european-competitiveness-and-deliver-better-societal-outcomes-new-
study-reveals,  15.8.2020. 
3 UNEP Канцеларија у Србији 2012, Формулар за пријаву примера зелене 
економије (у склопу припрема РС за ОН Светски Самит о одрживог развоју Рио 
+20), Министерство за животне средине, рударства и просторног планирања, 
преземена фуснота од Пакет материјали „Зелена економија – нова парадигма 
и свтески тренд одрживог развоја“, Универзитет у Нишу. 

https://www.ellenmacarthurfoundation.org/news/circular-economy-would-increase-european-competitiveness-and-deliver-better-societal-outcomes-new-study-reveals
https://www.ellenmacarthurfoundation.org/news/circular-economy-would-increase-european-competitiveness-and-deliver-better-societal-outcomes-new-study-reveals
https://www.ellenmacarthurfoundation.org/news/circular-economy-would-increase-european-competitiveness-and-deliver-better-societal-outcomes-new-study-reveals


Можности за примена на концептот на зелена економија  
во МСП во Република Северна Македонија 

 
24 

Она што може да се констатира е дека зелената економија е 

комплексен концепт со многу сегменти, при што акцентот е 

ставен на односот меѓу економијата и животната средина кои се 

во функција на одржливиот развој. 

 

1.1 Дефинирање на зелената економија 

 

Терминот зелена економија сè уште нема унифицирана и 

прецизна дефиниција и преовладува мислењето дека секоја 

држава треба самостојно да ја прилагоди и дефинира на 

сопствената реалност. Во литературата, зелената економија се 

дефинира како економија која има за цел да постигне 

благосостојба за човекот и социјална еднаквост паралелно со 

намалување на еколошкиот ризик за животната средина; 

економија која взаемно ги поттикнува економскиот развој и 

одговорноста кон животната средина со истовремена поддршка 

од општествениот развој; изнаоѓање на нова и алтернативна 

стратегија за општествено - економскиот развој; долгорочно 

вложување во суровинска и енергетска ефикасност, намалување 

на штетните емисии, замена на фосилни горива со обновливи 

извори на енергија како намалување на трошоците за 

производство, поголема конкурентност на сè попобарувачките 

пазари и одржлив економски раст и воспоставување на 

социјална рамнотежа и поголем животен стандард.4 Европската 

Унија смета дека зелената економија генерира раст, создава 

работни места и ја искоренува сиромаштијата преку 

инвестирање во природен капитал и зачувување на природниот 

капитал од кој зависи опстанокот на Земјата. 

Постои согласност дека концептот на зелената економија е 

тесно поврзан со одржливиот развој. Нејзиното поле на 

                                                             
4  Исто.  
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делување се заснова на релација со два од трите столба на 

одржливост на која почива идејата за одржлив развој – 

економски и еколошки, па оттука и самиот назив за овој концепт 

(слика I.2). Меѓутоа, постои тесна меѓузависност меѓу наведените 

столбови и речиси е невозможно да се набљудуваат  

поединечните ефекти што доведува до заклучок дека концептот 

на зелена економија е поврзан со сите столбови на одржливост. 

Оттука, концептот на зелена економија може да се подразбира 

во потесна смисла кога се има предвид конкретно поле на 

нејзино еколошко-економски делување и поширока смисла – 

кога се мисли на општествените ефекти на тоа делување. 5 

 

Слика I.2: Различна покриеност на зелената економија и 

одржливиот развој 

О Д Р Ж Л И В   Р А З В О Ј 

ЖИВОТНА 

СРЕДИНА 

ЕКОНОМИЈА ОПШТЕСТВО 

З Е Л Е Н А   Е К О Н О М И Ј А 

 

Извор: Brundland, GH 2012, Jargon, Getting in the way of sustainable 

development, ECOCRED, http://ecocred.me/tag/green-economy/, 10.8.2020. 

 

Програмата за животна средина на Обединетите нации, 

УНЕП, зелената економија ја дефинира како економија која 

своите резултати ги темели на благосостојба на човештвото и 

социјална еднаквост, намалувајќи ги еколошките разлики. 

Организацијата за економска соработка и развој (Organization for 

                                                             
5 Brundland, GH 2012, Jargon, Getting in the way of sustainable development, 
ECOCRED, http://ecocred.me/tag/green-economy/, 10.8.2020. 

http://ecocred.me/tag/green-economy/
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economic co-operation and development - OECD), смета дека во 

зелената економија природниот капитал е фактор на 

продуктивност со најзначјна улога во зајакнувањето на 

благосостојбата. За Светска банка (World bank) инклузивната 

зелена економија е патот кон одржлив развој и потребно е таа 

да биде инкорпорирана во сметководството. 

Интернационалниот институт за зелен раст (Global Green Growth 

Institute – GGGI), има повеќе дефиниции за зелената економија и 

сите на свој начин ја дефинираат зелената економија. Тие 

сметаат дека зелената економија треба да се имплементира во 

различни национални контексти, односно според состојбата на 

државата. 6 

Може да се констатира дека при дефинирањето на зелената 

економија без разлика на поставените цели, сите дефиниции се 

базираат на тоа  дека оваа економија поддржува модел на 

економски раст заснован на идејата за постигнување на одржлив 

долгорочен развој.  Поконкретно, економија која тежи кон 

постигнување на, т.н. зелен развој како предуслов за 

постигнување развој на сите „столбови на одржливост – животна 

средина, економија, општество“. 

 

1.2 Принципи на зелената економија 

 

Непостоењето на единствена и основна дефиниција за 

зелена економија остава многу отворени прашања во делот на 

детерминирање на карактеристиките и согледување на 

                                                             
6
 Georgeson L., Maslin M., Poessimouw M., The global green economy: a review of 

concepts, definition, measurement methodologies and their interaction, Royal 
Geographical Society (with the Institute of British Geographers), John Wiley & Sons 
Ltd, vol.4, Issue 1, London, 2017, p.6.  
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препреките во нејзината реализација. Буркарт наведува седум 

сектори во кои зелента економија делува:7  

1) Обновлива енергија (соларна, геотермална, енергија од 

ветер, енергија од мориња и бранови, енергија од 

горивни ќелии и енергија од биомаса); 

2) Зелени згради (станбено – деловни проценки, енергетски 

ефикасна технолошка надградба, зелени производи и 

материјали); 

3) Чист транспорт (алтернативни горива, јавен превоз, 

хибридни и возила на електропогон, програми за делење 

и користење на ист превоз); 

4) Управување со вода (дестилирана вода, системи за 

прочистување на дождовница и отпадни води, 

алтернативни начини на наводнување); 

5) Управување со отпад (рециклирање, зелена амбалажа и 

пакување, ремедијација на напуштени индустриски 

комплекси); 

6) Управување со земјиште (органско земјоделско 

производство, конзервација и рестаурација на 

живеалишта, градски паркови и зеленило, обновување и 

пошумување); 

7) Зелен пазар (зелено банкарство и финансии). 

Понатаму, погоренаведените сектори во кои се смета дека 

делува зелената економија може да се дополни со уште неколку 

приоритетни области, како што се: безбедност на храна и 

одржливост на земјоделското производство; питка вода и 

канализациони мрежи; одржливи градови, сина економија и 

океани; биолошка разновидност, шуми и екосистеми; одржлива 

                                                             
7
 Burkart K., How do we define the green economy? Mother nature Network, 

http://www.mnn.com/green-tech/research-innovations/blogs/how-do-you-
define-the-green-economy, 10.8.2020. 

http://www.mnn.com/green-tech/research-innovations/blogs/how-do-you-define-the-green-economy
http://www.mnn.com/green-tech/research-innovations/blogs/how-do-you-define-the-green-economy
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енергија; општествен сектор, зелени работни места и 

вработеност; зелена индустрија, материјална ефикасност и 

минимизирање на отпадот и свест при природни катастрофи. 

На конференцијата на ООН, Рио +20, едно од главните 

прашања било терминолошкото и концептуалното значење на 

зелената економија. Констатирано е дека зелената екномија е од 

значење за постигнување на одржлив развој и може да понуди 

опции за креирање на политики, но не треба да биде строг 

(ригиден) пакет на правила.8 Бидејќи оваа Конференција е 

претставена како критичен момент кога „човештвото треба да ја 

одбере својата инднина“, еден од видовите на припрема 

направено за собирање на најзначајните креатори на политиката 

на современиот свет, бил сет на принципи според кои би 

можело да се дефинира рамката за примена на концептот на 

зелена еконoмија. Тие принципи се:9 

 Принцип на рамномерна распределба на богатството. 

Светското богатсво треба порамномерно да се 

распредели помеѓу земјите за да се намали нееднаквоста 

меѓу богатите и сиромашните. Потребно е да се обезбеди 

општесвена и економска правда за сите. Природните 

ресурси треба да се користат на тој начин што дивиот свет 

(wildlife) ќе добие доволно простор за живеење. 

 Принцип на економска еднаквост и праведност. Потребно 

е значително да се намали јазот меѓу богатите и 

сиромашните земји така  што богатите земји треба да 

пренесат дел од своето знаење, финансиски средства и 

технологија на сиромашните. На тој начин сите  ќе бидат 

                                                             
8
 UNCSD 2011, Green economy in the context of sustainable development and 

poverty eradication, UN, http://www.uncsd2012.org/ , 15.8.2020.   
9 Stoddart H., Riddlestone S., Vilela M., Principles for the Green economy, Earth 
Charter Initiative, Earthsummit 2012, London, 2012, p.3. 

http://www.uncsd2012.org/
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во можност да се грижат и да придонесуваат за 

одржливоста на животната средина. 

 Принцип на зачувување на природните ресурси. 

Управувањето со природните ресурси и екосистемот 

треба да биде на тој начин што нивната вредност ќе се 

зголемува за идните генерации. 

 Принцип на внимателен пристап на животната средина. 

Науката треба да служи за зголемување на општествените 

и економските ефекти. Нејзината улога е предвидување 

на можните ризици, нивно укажување  и понуда на 

позитивни решенија и пристапи, со цел зачувување на 

животната средина. 

 Принцип на право на развој. За постигнување на целите за 

одржлив развој потребно е да се посвети подеднакво 

внимание на општествените, економските и еколошките 

цели и пристапи. 

 Принцип на наплата на трошоци. Јавните политики треба 

да ги поттикнуваат општествените и економските цели и 

вредности. Пазарните цени на некои производи или 

услуги треба да ги одразуваат влијанијата на јавните 

политики на луѓето и на животната средина. Загадувачите 

треба да ја платат цената на загадувањето, а даночниот 

систем треба остро да ги казнува, со што ќе овозможи 

чистите производи да се попристапни, а валканите и 

лошите – поскапи. 

 Принцип на меѓународна соработка. Еколошките 

стандарди на една земја не смеат да го загрозуваат 

развојниот потенцијал на друга земја. Принципите и 

соработката на фер тргување (Fair trade) треба да се 

поттикнуваат и треба да се обезбедат услови трговијата да 

го поттикнува одржливото користење на ресурсите, да ја 
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штити животната средина и да придонесува во 

унапредувањето на стандардите за вработување и 

создавање на квалитетни работни места. 

 Принцип на меѓународна одговорност. Треба да постои 

правна заштита за оштетените во случај на кршење на 

правото и интересите на други земји. 

 Принцип на информирање и учествување. Сите граѓани 

треба да имаат право на информации коишто се 

однесуваат на животната средина. Исто така, треба да 

имааат можност да учестуваат во одлучувањето за 

прашања кои се однесуваат на животната средина. 

 Принцип на одржлива потрошувачка и производство. 

Обезбедувањето на одржливо производство и 

потрошувачка со одржливо користење на ресурсите значи 

намалување на неодрживата производна практика, 

поттикнување повтона употреба, обновување и 

рециклирање на материјали со цел намалување на 

користењето на ограничените природни ресурси. 

 Принцип на стратешка соработка и интегрирано 

управување. Развивањето на интегриран пристап на 

планирање и управување кој ќе ги вклучи сите 

заинтересирани страни (граѓанско општество, бизнис- 

сектор, владини институции) ќе доведат д одржлива и 

зелена економија, ќе придонесат во намалување на 

сиромаштијата и ќе доведе до една сепфатна социо-

економска  и еколошка одржливост. 

 Принцип на праведна транзиција. Со оглед на тоа што 

преоѓањето на зелена економија создава трошоци, 

побогатите земји треба да го поднесат поголемиот дел од 

финансискиот товар и да понудат техничка поддршка на 

земјите во развој. Притоа, важно е на граѓаните на 
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земјите во развој да им се овозможи пристап до нови 

знаења, вештини и  работи. 

 Принцип на редефинирање на богатството. БДП не е 

соодветен начин за мерење на општественото богатство и 

одржливоста на животната средина. Повеќето економско-

претприемнички активности кои придонесуваат за пораст 

на БДП, истовремено не дејствуваат на луѓето и животната 

средина, како на пр.: искористувањето на фосилните 

горива и различни финансиски шпекулации. Кога се 

одредува нивото на општественото богатство, важно е да 

се води грижа за животната средина, квалитетот на 

животот и доброто на човештвото. 

 Принцип на рамноправност на родовите. Развојот на 

зелената економија придонесува кон родова еднаквост. 

Жените имаат важна улога во сите процеси на 

управување и развој и треба да им се овозможи да 

развиваат знаења и вештини, да имаат пристап до добри 

работни места и да бидат соодветно наградени за својата 

работа. 

 Принцип на биодиверзитет и спречување на 

загадувањето на животната средина. Заштитата и 

обновата на биодиверзитетот и природните живеалипта е 

клучна за понатамошниот развој на човештвото. Затоа, 

потребен е систем кој ќе обезбеди трајна заштита на 

екосистемите.  

Со почитување на наведените принципи треба да се постигне 

вистински ефект на идејата за оджлив развој и донекаде да се 

решат проблемите настанати во нејзината имплементација, а се 

однесуваат на:10 

                                                             
10 Тадиħ М., Светки самит о одржливом развоју Рио +20, Министерсто 
животне средине, рударства и просторног планирања, Београд, 2012, стр. 3. 
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 Вклучување на вредностите на природата и природниот 

капитал во креирањето на фискалната политика; 

 Интеграција на три компоненти од одржливиот развој; 

 Усогласување на стопанските активности со природните 

капацитети на планетата; 

 Надминување на јазот меѓу науката и процесот на 

донесување на одлуки; 

 Креирање на услови за јавно-приватно партнерство; 

 Пристап до соодветни, нови технологии. 

Според Милутиновиќ пак, зелената економија се разликува 

од денешните доминантни економски парадигми кои се 

применуваат од страна на креаторите на економските политики 

во три ставови:11 

 Таа во основа е тесно поврзана со социјалната правда. За 

традиционалните економисти, „економијата на 

благосостојба“ е нешто периферно и ја пополнува 

доминантната економска теорија. За зелените 

економисти, еднаквоста и правдата се во центарот на она 

што се презема и претставуваат позначаен параметар од 

традиционалните мерки на економските вредности, како 

на пр.: ефикасноста. 

 Зелената економија своите корени, меѓудругото, ги има и 

во активностите на еколошките движена ширум светот. 

Таа расте „од дното кон врво“ и се гради повеќе на 

практични искуства отколку на апстрактивни теории. 

 Зелената економија сè уште не е академска дисциплина, 

бидејќи нејзините заговорници сè уште нема што да ѝ 

пружат на науката освен расправа за економијата 

заснована на глобалните економски системи чија 

                                                             
11 Милутиновиħ С., Урбанизација и одрживи развој, Факултет заштите на раду, 
Ниш, 2004, стр. 110. 
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доминација доведува до неодржливо производство и 

потрошувачка. 

Иако кај зелената економија најголемиот акцент е ставен на 

зачувувањето на животната средина и постигнување на повисоко 

ниво на енергетска ефикасност и одржливост, последните 

години поголемо значење се дава на општествената компонента, 

односно создавањето на работни места и унапредување на 

квалитетот на животот. Затоа сè повеќе се прават политики за 

поттикнување промени во начиот на производство и 

потрошувачка, унапредување на системот за управување со 

отпад, воведување на „зелени“ јавни набавки односно 

„позелена“ потрошувачка на јавните институции, воведување на 

еколошки ознаки и информирање и едукација, финансирање 

истражувачки и иновативни проекти и еколошко иновативни 

претпријатија. Од клучно значење за унапредување и поддршка 

на зелената економија се мерењето на општествените и 

еколошките ефекти со кои од БДП се добива појасна слика за 

вистинската вредност и воведување на економски мерки и 

инструменти со кои се поттикнува зелената економија. 

 

2. Карактеристики на зеленото работење во современото 

претпријатие (зелени бизниси) 

 

Зелено работење може да се дефинира како работење кое 

користи обновливи извори на енергија (еколошки одржливо), 

води сметка за влијанието на своите активности врз општеството 

(општествено одговорно), а притоа ги покрива своите трошоци 

односно  создава профит (економски одржливо). Често во 

литературата се сретнуваат термините „зелен бизнис“ или 

„одржлив бизнис“, „зелено работење“ или „зелена економија“ 

во контекст на работењето на претпријатието и сите тие 
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укажуваат и поттикнуваат активности на еколошки одговорно 

работење. Одговорноста кон животната средина и зеленото 

работење значи одржливоста да биде инкорпорирана во 

работењето во сите активности на претпријатието. Тоа значи 

претпријатието да го промени начинот на кој работи, ја врши 

набавката, односно да произведува и дава услуги – на начин кој 

создава позитивно влијание на животната средина. За некое 

работење да се нарече еколошки одговорно или „зелено“, 

неопходно е да ги исполни следниве критериуми:12 

- Принципите на одржливост да се инорпорирани во секоја 

деловна одлука; 

- Претпријатието да обезбеди еколошки (environmentally 

friendly) производи и услуги; 

- Претпријатието да гради конкурентски односи кои се 

„зелени“ во однос на традиционалните; 

- Постои трајна посветеност на еколошките принципи 

внатре, во рамките на деловните активности во 

претпријатието. 

„Зелените бизниси“ може да бидат различно толкувани, во 

зависнот од тоа во кој контекст се ставени. Американското 

здружение за промоција на зелената економија, Green For All, 

смета дека зелените бизниси теба да ги поседуваат следниве 

обележја:13 

- Да го чува и подигнува квалитетот на животната средина; 

- Да овозможува минимално ниво на приход на 

домаќинствата и безбедна работа на вработените; 

- Да нуди можност за унапредување и јасен увид во 

кариерниот развој на вработените; и 

                                                             
12

 Cooney S., Build a Green Small Businesses – Profitable ways to become an 
ecopreneur, McGrow-Hill, New York, 2009, p.25. 
13 Green For All, The green business Plan Guide 2012, http://greeenforall.org/>, 
21.1.2020. 

http://greeenforall.org/
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- Да ја почитува половата, расната, географската и 

старосната различност. 

На слика I.3 е прикажан односот меѓу домаќинството и 

претпријатието, на пазарот на добра и услуги и пазарните 

фактори на производство (земјиште, работна сила и капитал), 

односно економскиот систем и природното опкружување, т.н. 

модел на кружен тек. Економскиот систем ги задржува 

карактеристиките на своите процеси, но се забележува 

еколошката компонента за време на одвивање на сите процеси. 

Така, како еден од факторите, односно инпут кој се јавува се 

природните ресурси и услугите на животната средина, кои пак се 

екстрахираат во природното опкружување. Од друга страна, меѓу 

аутпутите на економскиот систем се јавува загадувањето и 

различните видови на отпад кои  се емитираат назад во 

природното опкружување со што значително се нарушува 

квалитетот на животната средина, а во прашање се доведува и 

расположливоста на природните ресурси како инпут на 

економскиот систем во иднина. Вака прикажаниот однос на 

економскиот систем и природното опкружување претставува 

значаен аналитички инструмент за подобро запознавање и 

решавање на проблемите на животната средина, особено во 

смисла на намалување на штетите предизвикани од отпадокот 

на производството и потрошувачката.14  

 

 

 

 

 

 

                                                             
14 Harris J., Економија животне средине и природни ресури, Датастатус, 
Београд, 2009, стр. 8. 
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Слика I.3: Однос на економскиот систем и животната средина 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Извор: Harris J., Економија животне средине и природни ресури, 

Датастатус, Београд, 2009, стр. 8. 
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истовремено согледување на степенот на успешност на 

претпријатието во користењето на обновливи ресурси. 

Претпријатието станува „зелено“ преку додавање на вредност со 

технолошко редизајнирање, модифицирање на постоечките или 

воведување на нови технологии со помало негативно влијание 

на животната средина, преку прилагодување на системот на 

управување со еколошките барања на современото работење и 

по пат на остварување на еколошки перформанси на своите 

производи и услуги. 
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II ГЛАВНИ ИНДИКАТОРИ НА МСП-СЕКТОРОТ 

 

1. Дефинирање и особености на МСП 

 

Според Препораката на Европската комисија за претпријатие 

се смета секој субјект вклучен во економска активност, без оглед 

на правната форма.15 Малите и средни претпријатија се форма 

на организација која е најсоодветна на современтото динамично 

опкружување и зголемената глобална конкуренција, и кои со 

својата креативност, иновативност и прилагодливост влијаат на 

вработувањето, зголемувањето на производството, зајакнување 

на конкурентноста, иновативноста и, воопшто, на социјалниот и 

на човечкиот развој. Имајќи предвид дека МСП се хетерогена 

група, тешко е да се определи единствен критериум, односно 

единствена  комбинација на критериуми што ќе даде 

дефинитивен и единствен одговор. Најчесто, при 

детерминирањето на едно претпријатие се поаѓа од 

квантитативниот и квалитативниот пристап, па затоа како 

основни критериуми се земаат големината на продажбата, 

големината на средствата, бројот на вработени и степеност на 

независност при одлучување. 

Болтоновиот комитет нуди неколку дефиниции за малите и 

средни претпријатија:16 

 За да едно претпријатие се индентификува како мало или 

средно претпријатие, потребно е истото да е независно, 

односно да не претставува дел од поголем економски 
                                                             
15 Commission recommendation of 6 May 2003concerning the definition of micro, 
small and medium sized enterprises (notified under document number C(2003) 
1422) (Text with EEA relevance) (2003/361/EC), Official Journal of the European 
Union. 
16 Graham and Beaver, Small Business Entrepreneurship & Enterprise 
Development, Edinburgh Gate, Harlow, Essex CM20 2JE, England, 2002, р. 2. 
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субјект, како и сопственикот да е независен при 

донесувањето на одлуките;  

 Гледано од економската страна, мало претпријатие е 

претпријатие со мало учество на пазарот и како такво 

нема никакво влијание врз истиот;  

 Малиот и среден бизнис е управуван од својот 

сопственик, односно своите сопственици.  

Во Република Северна Македонија не постои единствена 

дефиниција за МСП. Во Законот за трговски друштва од 2004 

година, во делот за трговски книги, годишни сметки и 

финансиски извештаи, со членот 470 се класифицираат големите, 

средните, малите и микротрговци, од аспект на водење на 

сметководство. Оваа дефиниција е усогласена со дефиницијата 

на ЕУ (ЕУ Препорака 2003/361) во однос на праговите за бројот 

на вработените, но не и со праговите за годишен приход и 

биланс на состојба. Исто така, различните агенции имаат 

различни критериуми за своите услуги. На пример, Законот за 

основање на АППРМ (т.е., Законот за основање на Агенција за 

МСП на Република Македонија, член 3), ги идентификува МСП 

како независни претпријатија што имаат помалку од 50 

вработени, остваруваат вкупен годишен обрт што не надминува 

1,5 милиони евра, изразен во МКД, и се најмалку 51 процент во 

приватна сопственост.17 

Анализирајќи ја потребата од ефикасни мерки и планови за 

подршка од Европската Унија, наменети за создавање, развој и 

опстанок на малите и средни претпријатија, се јавува реална 

потреба од една единствена и сеопфатна дефиниција, за која 

Европската комисија заедно со Европската инвестициона банка и 

Европскиот инвестициски фонд повикуваат на нејзина што 

                                                             
17 Национална стратегија за МСП (2018-2023), Република  Македонија, 
Министерство за економија, 2018, стр. 16. 
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поголема имплементација, пред сè во земјите од Унијата. 

Според официјалната дефиниција за мали и средни 

претпријатија на Европската Унија, во МСП, односно во групата 

на мали и средни претпријатија спаѓаат следниве три категории 

претпријатија:18 

 Микропретпријатија - претпријатија коишто имаат до 10 

вработени, годишен профит не повеќе од 2 милиони евра 

и годишна вредност на вкупната актива до 2 милиони 

евра. 

 Мали претпријатија – претпријатија кои имаат до 50 

вработени, годишен профит не повеќе од 10 милиони 

евра и годишна вредност на вкупната актива до 10 

милиони евра.  

 Средни претпријатија – претпријатија коишто имаат до 

250 вработени, годишен профит до 50 милиони евра и 

годишна вредност на вкупната актива до 43 милиони 

евра.  

Со цел да се создадат услови за спроведување на ефикасни 

мерки за подршка на МСП, Европската комисија според 

последната модификација на дефиницијата за МСП од 2003 

година, при дефинирањето се концентрира на бројот на 

вработени, годишниот профит и годишната вредност на вкупната 

актива. Покрај квантитативните, при дефинирањето на 

големината на одредена компанија, постојат и квалитативни 

критериуми. Во групата квалитативни критериуми спаѓаат: 

централизација при донесување на одлуките, формалност во 

хиераријата, формалноста на каналите на комуникација во и 

надвор од претпријатието, блискоста на вработените, нивото на 

                                                             
18

 Commission Recommendation of 6 May 2003 concerning the definition of micro, 
small, and medium-sized enterprises. (2003/361/EC), Official Journal of the 
European Union, L 124/36, 20 May 2003. 
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специјализација, степенот на формалноста на стратегијата на 

компанијата, рочноста на планирањето, бројот на клиенти, 

ориентираност кон иновации, ограниченост на ресурси, и друго.  

За МСП велиме дека се флексибилни и витални, бидејќи се 

свртени кон своите коминтенти и ги почитуваат нивните 

очекувања и се претприемничко ориентирани поради 

чувствувањето на импулсот на пазарот и инвестирањето на 

приватен капитал. Тие  работат на принципите на економијата на 

трошоците. Имено, во услови кога се ослободени од 

императивот на голем приход тие се ориентираат на контрола на 

сопствените трошоци, притоа однесувајќи се иновативно. Во 

основа, може да ги наведат следниве карактеристики на МСП: 

 Големина - овие претпријатија имаат поголема можност 

за специјализација, поуспешни се во реализација на 

стратегијата, фокусирана на одредени пазарни области. 

Меѓутоа, располагаат и со помали/ограничени ресурси 

(финансиски и кадровски). 

 Претприемачки дух – сопственикот е полн со ентузијазам, 

енергија, оптимизам и мотивација за успех на својот 

бизнис. Не се плашат да преземат ризик.  

 Мал број на вработени – сопственикот најчесто е воедно и 

менаџер на претпријатието, што обезбедува стабилност и 

долгорочна ориентираност во работењето, висок степен 

на посветеност и идентификација со претпријатието од 

страна на вработените.  

 Ограничени вештини за управување на менаџментот – 

сите функции на менаџментот се концентирани и ги 

извршува едно лице кое е и сопственик.  

 Блискост во односите – преку успешна соработка се 

градат односи на доверба со потрошувачите и бизнис-

партнерите, но изложени се и на нивната судбина. 
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Посериозни турбуленции на страната на потрошувачите и 

бизнис-партнерите посериозно може да се одрази на 

успехот на овие претпријатија.  

 Едноставна организациона структура (често неформална) 

– организационата структура е флексибилна и 

адаптибилна на опасностите и предизвиците од 

опкружувањето и промените во барањата на 

потрошувачите и бизнис-партнерите.  

 Ранливост во почетните фази на развој – висок е 

процентот на неуспех на малите и средни претпријатија, 

особено во првите години од постоењето. Како најчести 

причини поради кои, малите и средни претпријатија 

доживуваат неуспех во првите години од постоењето се 

истанкнуваат: недоволен капитал, недоволно искуство, 

лош менаџмент, погрешна локација, недостаток на 

евиденција, неефективен маркетинг, зависност од еден 

клиент или производ и др. 

Исто така, кога се зборува за особеностите на МСП значајно 

место зазема и нивното учество и влијание врз економскиот раст 

и развој на националните економии. Во оваа смисла кон 

наведените се надополнуваат уште неколку особености кои ги 

прават претпријатијата од оваа група различни од големите 

претпријатија, а тоа се:19 

 Трудоинтензивност – со што влијаат на генерирање на 

вработеност и намалување на сиромаштијата, посебно во 

креирање на работни места за посиромашните слоеви од 

населението и жените со мал број на алтернативни 

извори на приходи. На овој начин тие влијаат на 

                                                             
19

 Ашталковски С., Студија за статусот на соработката меѓу трите сектори во 
нашата земја, A project implemented by KOCKA and MDCCO funded by the 
European Union, Скопје, 2018.  
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намалување на нееднаквоста во дистрибуција на доходот 

во државите. Преку примената на трудоинтензивни 

производствени методи, малите и средни претпријатија, 

во земјите во развој, допринесуваат и за воспоставување 

на рамнотежа помеѓу поголемата расположливост на 

работна сила и недостаток на капитал. 

 Придонес за намалување на економските разлики помеѓу 

урбаните и руралните подрачја во државите. Во споредба 

со големите претпријатија, малите и средни претпријатија 

се географски порамномерно алоцирани, со што 

допринесуваат на развојот и дифузијата на 

претприемачки идеи и вештини и ги намалуваат 

економските разлики помеѓу различните подрачја. 

 Придонес во создавање на динамични и еластични 

производни системи во економијата во кои малите и 

големите претпријатија се меѓусебно поврзани. Со што 

помагаат и придонесуваат и за ефикасноста и 

економичноста и на големите претпријатија. 

МСП се двигатели за развојот на современите пазарни 

економии и имаат значајна улога во сите економии, а посебно во 

транзиционите и земјите во развој кои се наоѓаат пред голем 

предизвик во поглед на решавање на проблемот со висока 

невработеност и нееднаквата дистрибуција на доходот. Тие 

имаат клучна улога во зголемувањето на продуктивноста и 

подигнувањето на конкурентноста на економијата на едно 

повисоко ниво. Благодарение на својата флексибилност, 

виталност, тенденција за преземање на иновативни и ризични 

потфати и поголема можност за специјализација, малите и 

средни претпријатија супериорно, за разлика од големите 

економски субјекти, се прилагодуваат на барањата на 
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потрошувачите и на динамичните промени во условите на 

работење на глобалниот пазар. 

 

2. Местото и улогата на МСП во стопанството на Република 

Северна Македонија 

 

Егзистирањето и функционирањето на малите и средните 

претпријатија (МСП) во Република Северна Македонија 

несомнено се наметнува како прашање од високо значење за 

целокупното стопанство. Ова произлегува од важноста која ја 

добиваат овие претпријатија во континуитет, и која произлегува 

од фактот дека МСП претставуваат основен извор на приходи за 

голем број на граѓани на Република  Северна Македонија. 

Процесот на транзиција на македонското стопанство кон 

пазарна економија што го вклучува и процесот на приватизација 

на македонските претпријатија во 1990-те години, предизвика 

појава на затворање, стечај и ликвидација на значителен број на 

големи претпријатија, појава на технолошки вишок на работници 

и зголемување на невработеноста. Во овие услови, еден дел од 

популацијата започна со формирање на мал бизнис, форма на 

претприемништво дотогаш позната само кај занаетчиството и 

услугите. Овој начин на работење прерасна во одлична можност 

за обезбедување на приходи. Голем дел од луѓето собираа 

минимални средства со цел да започнат свој бизнис како начин 

на обезбедување на нивната егзистенција. Повеќето мали 

претпријатија продолжуваа да егзистираат во најосновната 

форма како мал бизнис, микробизнис или семејни бизниси. 

Некои од нив сепак со континуирано вложување на капитал, 

усовршување на услугите или прозиводството, вршење на 

анализи на пазарот и сл., успеваа да прераснат во средни 

претпријатија.     
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Врз основа на искуствата и современите тенденции во 

развојот на малите и средни претпријатија, улогата на МСП се 

состои во:20 

 придонесот врз креирањето на бруто домашниот 

производ.  

 тие се значаен извор на вработеност и помагаат и во 

реструктуирањето на вработеноста, притоа апсорбирајќи 

го вишокот работници и зголемувајќи ја конкурентноста 

на пазарот. Денес две третини од новосоздадените 

работни места во ЕУ се должат на секторот мали и средни 

претпријатија. Учеството на МСП во вкупниот број на 

претпријатија во ЕУ за 2019 година во просек изнесува 

99,8% додека придонесот на малите и средни 

претпријатија во вкупната вработеност е на ниво од 67%.21  

 Тие играат единствена, активна и круцијална улога во 

иновацискиот процес, технолошките достигнувања и 

подобрувањето на високо-технолошките информациски 

мрежи, односно  најбрзо се адаптираат на технолошкиот 

дисконтинуитет, брзо усвојуваат производи и технологии, 

при што вршат тестирање на новите технологии и 

постигнуваат технолошки иновации. МСП генерираат 

технички иновации применливи во стопанството. 

 МСП имаат значаен придонес кон надворешната трговија 

на повеќе начини како: директен самостоен извоз, 

индиректно (преку склучување поддоговори со извозно 

ориентирани големи компании кои се продаваат во 

странство). Сепак постојат и одредени бариери во 

ориентираноста на МСП кон извоз, односно недоволниот 
                                                             
20

 Annual Report on European SMEs 2016 / 2017, European Commission, 
November 2017, p.6. 
21Државен завод за статистика, Активни претпријатија, Достапно на: 
http://www.stat.gov.mk/pdf/2020/6.1.20.16_mk.pdf,  10.12.2020. 

http://www.stat.gov.mk/pdf/2020/6.1.20.16_mk.pdf
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пристап до финансиите, проблеми со домашните и 

странски прописи, високите трошоци за транспорт, 

сложените странски царински постапки, јазичните и 

културните разлики и недоволното познавање на 

странските пазари. 

 МСП овозможуваат сè поголем број луѓе да се осамостојат 

во својата егзистенција, со што зависноста од државата е 

помала и следствено имаат придонес од општествено – 

политички аспект. 

 МСП имаат големо значење за локалните заедници кое се 

соогледува во креирањето на можностите за 

вработување, пред сè на нискоквалификувани работници, 

жените и младите, кои инаку имаат доминантен удел во 

структурата на вкупната невработеност. 

 Како партнери и учесници во синџирот на создавање на 

додадена вредност МСП нудат производи, услуги и 

можности за развој на нови бази на потрошувачи, кои со 

користење на традиционалните канали на дистрибуција 

на големите претпријатија не им се достапни. 

Вклучувањето на малите и средни претпријатија во 

синџирот на снабдување на големите претпријатија е, 

исто така, значаен извор за унапредување на 

продуктивноста и ефикасноста на целокупната економија. 

Оттаму, развојот на МСП во Репубика Северна Македонија е 

еден од клучните фактори за постигнување забрзан економски 

раст, зголемување на вработеноста и раст на производството. 

Тие претставуваат 99% од вкупниот број активни фирми што е 

значаен индикатор за учество во националната економија. 

Истражувањата поврзани со развојните можности на земјата, 

искуството и практиката на пазарно ориентираните земји го 
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потврдуваат големото значење на малите и средни претпријатија 

за развојот на националната економија. 

Микро, малите и средни претпријатија имаат доминантно 

место во економијата на Република Северна Македонија 

(графикон II.1). Според последните податоци на Државниот 

завод за статистика на Република Северна Македонија, во 

структурата на претпријатијата доминираат 

микропретпријатијата (68%), додека пак 31% од македонските 

претпријатија се во категоријата МСП. Високиот процент на 

учество на микрокомпаниите претставува потенцијално 

ограничување кон растот, бидејќи постои мала веројатност овие 

компании да пораснат во мали или средни претпријатија и да 

креираат значителен број на работни места. Оттука, мошне е 

важно да се создаваат поволни услови овие компании да растат 

и да создаваат формални работни места. 

 

Графикон II.1: Процентуално учество на претпријатијата во 

Република Северна Македонија по големина, 2019 година 

 

 
Извор: Државен завод за статистика, Активни претпријатија.  

Достапно на: http://www.stat.gov.mk/pdf/2020/6.1.20.16_mk.pdf, 

10.12.2020. 
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Според податоците за демографијата на претпријатија, во 

периодот 2015 – 2018 година, имајќи го предвид  соодносот на 

бројот на новосоздадени и бројот на активни претпријатија како 

и намалувањето на бројот на згаснати претпријатија може да се 

констатира дека вкупниот број на претпријатија се зголемил 

(графикон II.2). 

Во однос на опстојувањето на фирмите, податоците упатуваат 

на ниски стапки на преживување на компаниите во Македонија, 

што укажува дека брзата и евтина регистрација на компании 

допринела и до тоа да се основаат компании и со релативно 

слаби бизнис-идеи.22 Иако не постои податок за стапката на 

преживување според големина на компаниите, може да се 

очекува дека истата е најниска кај ММП (со оглед на високите 

стапки на новоформирани згаснати претпријатија во тој сегмент).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
22 Државен завод за статистика, достапно на: 

http://www.stat.gov.mk/pdf/2020/6.1.20.16_mk.pdf, 10.12.2020. 

 

http://www.stat.gov.mk/pdf/2020/6.1.20.16_mk.pdf
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Графикон II.2: Активни, новосоздадени и згаснати 

претпријатија во периодот 2015 –2018 

 

 
Извор: Државен завод за статистика, 

http://makstat.stat.gov.mk/PXWeb/pxweb/mk/MakStat/MakStat__DelovniSubj__

DemografijaNaPretprijatija/225_DelSub_Mk_03AN_mk.px/table/tableViewLayout

2/?rxid=46ee0f64-2992-4b45-a2d9-cb4e5f7ec5ef, 20.1.2021. 

 

Бројот на вработени во МСП бележи континуирана и мала 

стапка на пораст во периодот 2015 – 2019 година. Особено е 

забележливо дека микропретпријатијата кои вработуваат 1 – 9 

работници имаат најголемо процентуално учество во вкупната 

вработеност во МСП во текот на 2015 – 2019 година (графикон 

II.3). Ова го потврдува фактот колку е значаен секторот за мали и 

средни претпријатија кој вработува повеќе од ¾ од бројот на 

вработените (77,7%).   
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Графикон II.3: Структура на вработеност според големина на 

претпријатијата, 2015 –2019 година 

 
Извор: Државен завод за статистика, 

http://makstat.stat.gov.mk/PXWeb/pxweb/mk/MakStat/MakStat__DelovniSubj__

AktDelovniSubjekti/375_DelSub_Reg_01DsBrVr_mk.px/table/tableViewLayout2/?r

xid=46ee0f64-2992-4b45-a2d9-cb4e5f7ec5ef, 10.12.2020.   

 

Според Препораката на МОТ бр. 204 од 2015 година, 

политиката на вработување треба да инкорпорира 

макроекономски политики кои се насочени кон поттикнување на 

вработеноста преку поддршка на агрегатната побарувачка, 

продуктивни инвестиции и структурни реформи. 

Макроекономската политика треба да создава услови за развој 

на одржливи претпријатија, да ја намалува нееднаквоста во 

општеството и да влијае позитивно врз продуктивноста. И покрај 

успешните економски резултати во изминатиот период, стапките 

на раст на економијата се мошне ниски за да имаат поголемо 

влијание врз животниот стандард и креирањето на формални 

работни места. Економијата и економските политики се 

соочуваат со предизвици за постигнување на посилни резултати 

и остварување на повисоки стапки на раст на економијата. 

Графикон II.4 дава приказ на податоците за растот на 
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македонската економија во периодот 2010 – 2018 година.23 

Според податоците на Државниот завод за статистика, бруто-

домашниот производ (БДП) во 2018 година изнесува 660 878 

милиони денари и во однос на 2017 година е номинално 

зголемен за 6.9 %. Реалната стапка на раст на БДП во 2018, во 

однос на 2017 година, изнесува 2.9 %.  

 

 

Графикон II.4: Бруто домашен производ во Република 

Македонија според производен метод, реални стапки на раст 

во периодот 2010 – 2018 

 
 

Извор: Државен завод за статистика на Република Северна 

Македонија, http://www.stat.gov.mk/pdf/2020/3.1.20.15_mk.pdf, 20.12.2020. 

 

Во последната деценија беа спроведени голем број на 

реформи во насока на создавање на поповолно деловно 

окружување, кое индиректно, би влијаело и врз креирање на 

                                                             
23 Државен завод за статистика на Република Северна Македонија, 
http://www.stat.gov.mk/pdf/2020/3.1.20.15_mk.pdf, 20.1.2020. 

http://www.stat.gov.mk/pdf/2020/3.1.20.15_mk.pdf
http://www.stat.gov.mk/pdf/2020/3.1.20.15_mk.pdf
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нови, квалитетни работни места во формалната економија. 

Основните принципи на спроведените економски реформи се: 

олеснување на условите за водење бизнис во земјата, 

воспоставување на висок степен на економска слобода и 

еднакви услови за работење на економските субјекти, поддршка 

на претприемништвото и зголемување на конкурентноста и 

иновативноста на македонската економија. Постигнатите 

резултати досега се потврдени со позитивните оценки во рамки 

на Извештајот на индексот на мали и средни претпријатија 

базиран на Актот за мали бизниси, како и подобрениот ранг на 

земјата според повеќето индикатори во рамки на меѓународните 

извештаи како Дуинг Бизнис (Doing Business) на Светска банка, 

Извештајот за подобрување на глобалната конкурентност на 

Светскиот економски форум, Извештајот на глобалниот 

иновациски индекс (ГИК) итн. Сепак, овие меѓународни 

рангирања покажуваат и во кои сегменти постојат слабости во 

деловното окружување во Република Македонија, што е 

одлична основа за спроведување на натамошни структурни 

реформи. 

Неспорно е дека здравствената кризата предизвикана од 

корона-вирусот во 2020 година и неизвсноста кога ќе може да се 

стави крај на истата, оставаат длабоки последици во економијата 

на Република Северна Македонија, поради ограничувањата во 

функционирањето на речиси сите сектори  и негативните 

резултати од работењето на клучните сектори во истата. Имено, 

економијата во Република Северна Македонија сега се наоѓа во 

состојба на рецесија, што дополнително ја усложнува состојбата, 

односно ќе биде потребен период од најмалку 2 години за 

опоравување на економијата и враќање на нивото од пред 

пандемијата  за да може да фокусот да се стави на 

унапредување на МСП во контекст на имплементација на 
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концептот на зелена економија. Но, ова не значи дека 

предностите кои ги нуди имплементацијата на концептот на 

зелена економија кај МСП во РСМ не треба да се искористат во 

функција на побрзо и поефикасно постигнување на посакуваните 

резултати. Напротив, треба да бидеме свесни дека овој концепт 

нуди нов пристап во работењето, креирање нови вештини, а со 

тоа и работни места. Секако значајно е да се напомене 

конкурентската предност што ја имаат „зелените бизниси“ во 

пристапот на пазарите. Имено, тоа се бизниси посветени на 

принципите на одржливост на животната средина, се обидуваат 

да го минимизираат негативното влијание врз животната 

средина со своите активности, а некои од нив користат и 

обновливи извори на енергија. Во таа смисла, тие го 

поттикнуваат економскиот раст и развој, истовремено 

обезбедувајќи природата да продолжи да обезбедува ресурси и 

услуги во животната средина од која пак зависи благосостојбата 

во националните економии. 
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III РЕГУЛАТОРНА РАМКА ЗА ПРОМОЦИЈА И РАЗВОЈ НА 

КОНЦЕПТОТ НА ЗЕЛЕНА ЕКОНОМИЈА ВО РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА 

МАКЕДОНИЈА  

1. ДОКУМЕНТИ КОИ ИНДИРЕКТНО СЕ ОДНЕСУВААТ НА 

ЗЕЛЕНАТА ЕКОНОМИЈА 

 

Kако дел од политиките за интеграција на Република Северна 

Македонија во Европската Унија се обезбедувањето на одржлив 

развој и промоција на зелената економија во земјата. При 

процесот на пристапувањето пак, Република Северна 

Македонија се обврзува за хармонизација на националното 

законодавство со законодавството на ЕУ во функција на заштита 

на животната средина, рационално користење на ресурсите и 

енергетска ефикасност во сите сектори на националната 

економија и животот. Во оваа смисла, Република Северна 

Македонија нема посебен документ за политика на зелената 

економија, но Уставот на Република Северна Македонија содржи 

членови кои се однесуваат на фундаменталните принципи на кои 

се темели одржливиот развој. Понатаму, постојат  и други 

стратешки документи во кои се наведени целите на одржливиот 

развој со кој се обезбедува транзиција кон зелена економија. 

Во овој дел се анализирани дел од овие документи со цел да 

се согледа институционалната поддршка за промоција и развој 

на концептот на зелена економија во Република Северна 

Македонија.  
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1.1. Национална стратегија за одржлив развој 

 

Националната стратегија за одржлив развој (НСОР) на 

Република Северна Македонија се заснова на:24 

- Принципите на одржлив развој прифатени на глобално 

ниво, а дефинирани на Конференцијата за животна 

средина и развој на ОН во Рио де Жанеиро 1992 година со 

цел Агенда 21 да биде во функција. 

- Декларацијата и планот од Јоханесбург во 2002 усвоена 

на Светскиот самит за одржлив развој. 

- Принципите на Милениумската декларација на ОН кои се 

содржани во Милениумските развојни цели и принципите 

развиени во обновенета Стратегија за одржлив развој на 

ЕУ, усвоена од страна на Европскиот совет во 2006 година.  

Со цел да се добие пофокусирана стратешка ориентација 

изработени се 11 извештаи за проценка и анализа кои покриваат 

4 меѓусекторски работни групи и 7 секторски работни групи и 

истите формираа 6 главни области кои ја формираат стратешката 

струкура на НСОР:25 

 Политика и правна рамка; 

 Животна средина; 

 Енергија; 

 Рурален развој (вклучувајќи земјоделство, шумарство и 

туризам); 

 Социјални прашања (вклучува вработување, социјална 

заштита, здравство и образование); 

                                                             
24

 Национална стратегија за одржлив развој во Република Македонија, 
Министерство за животна средина и просторно планирање на Република 
Македонија, 2010, стр. 4. 
25 Исто, стр. 10. 
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 Мали и средни претпријатија, инфраструктура, транспорт 

и индустрија (МСПИТИ). 

Имајќи ја предвид стратешката структура, главната цел за 

постигнување одржлив развој во Република Северна Македонија 

е насочена кон интеграција на туризмот, шумарството, 

земјоделството и индустрискиот сектор со одржлива поддршка 

од енергетскиот сектор, инфраструктурата и секторот за 

транспорт. Секторот животна средина останува меѓусекторски. 

Врз основа на ова се предлагаат Седум стратешки определби за 

постигнување на одржлив развој во Република Северна 

Македонија, и тоа:26 

1) Обезбедување членство во ЕУ и усогласеност со 

стратегијата за одржлив развој на ЕУ;  

2) Зголемување на свеста и на посветеноста за одржлив 

развој, покривајќи ги сите сфери на живот во Републиката; 

3) Воведување на е-управување како силно орудие за 

поддршка и имплементација на одржливиот развој; 

4) Насочување на јавниот сектор преку организациски развој 

и институционално зајакнување, врз основа на 

концептите и принципите на одржлив развој, како и 

меѓусекторско и интегрирано стратешко и 

партиципативно работење; 

5) Насочување на банкарскиот и финансискиот сектор за 

обезбедување средства за финансирање проекти и 

активности за одржлив развој; 

6) Насочување на приватниот сектор кон развој кој е 

заснован на принципите на одржлив развој; 

7) Реализирање на демонстрациски и пилот-проекти во 

раната фаза на имплементација на НСОР. 

                                                             
26 Исто, стр. 25. 
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Стратегијата за одржлив развој констатира дека основен 

предуслов за да се извршат промени во една земја и 

општеството во насока на одржлив развој е разбирањето и 

прифаќањето на концептот и принципите на одржливиот развој. 

Понатаму, во рамките на секоја стратешка опредлеба дадени се 

препораки за тие да бидат реализирани на три нивоа: 

фокусирање, созревање и имплементирање. Така, во фазата на 

фокусирање потребно е подготовка на сеопфатна проценка на 

свеста и посветеноста кон одржливиот развој, која би ги 

опфаќала сите сфери на животот во Република Северна 

Македонија како и сеопфатни, временски ограничени и со 

алоцирани ресурси, план и програма за подигнување на свеста и 

посветеноста кон одржливиот развој. Исто така, во оваа фаза 

потребно е подготовка на сеопфатна проценка на капацитетите и 

квалификациите за комуникациска и информациска технологија 

во која ќе бидат опфатени јавниот и приватниот сектор, 

домашните ресурси и македонските ресурси во странство, како и 

консултантски компании, истражувачки и развојни организации 

и универзитети. Фазата на созревање ги опфаќа 4, 5 и 6-та 

стратешка определба, односно подготовка на Акционен план за 

зголемување на капацитетите на финансискиот сектор за 

проекти за одржлив развој со дефинирани рокови и алоцирани 

ресурси, а сето тоа во блиска соработка со сите клучни актери во 

економскиот сектор. Исто така, врз основа на постојните 

анализи, во оваа фаза да се подготви сеопфатна проценка за 

капацитетот за одржлив развој на приватниот сектор, во тесна 

соработка со носечките субјекти на економскиот развој во 

земјата. Во тесна соработка со приватниот сектор, да се изврши 

идентификација на главните недостатоци, а особено да се 

дефинира насоката на движење во поглед на потребните 

капацитети за одржлив развој во приватниот сектор. Седмата 
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стратешка определба, односно – Имплементирање на пилот и 

демонстрациски проекти за одржлив развој, ја претставува 

тратата фаза – имплментирање. Во неа треба да се реализираат 

проекти кои вклучуваат покривање на трите столба, т.е. 

влијанието врз животната средина, социјалното и економското 

влијание;  утврдување на временска рамка при што ќе се даде 

приоритет на проекти кои можат лесно да се имплементираат и 

имаат брз ефект врз одржливиот развој и приоретизација на 

проектите кои понатаму би се реплицирале во Република 

Северна Македонија. 

   

1.2 Стратегија за развој на енергетиката во Република Северна 

Македонија до 2040 

 

Стратегијата за развој на енергетиката во Република Северна 

Македонија ги интегрира климатските и околинските аспекти на 

енергетскиот сектор, истовремено предлагајќи достапна, сигурна 

и оджлива енергија за иднината. Таа обезбедува платформа за 

целокупната модернизација и трансформација на енергетскиот 

сектор во согласност со енергетските трендови на ЕУ, 

придонесувајќи за зголемен пристап, интеграција и достапност 

на енергетските услуги, намалување на локалното и на 

глобалното загадување, и зголемено учество на приватниот 

сектор, земајќи ги предвид развојниот потенцијал на Република 

Северна Македонија и домашните специфики. 

Стратегијата е развиена врз основа на следните клучни 

влезни податоци, претпоставки и принципи:27 

                                                             
27

 Стратегија за развој на енергетиката во Република Северна Македонија до 
2040, Министерство за економија на Република Северна Македонија, 2019, 
стр. 2. 
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1. Просечен годишен раст на БДП од 3,3%, позиционирајќи 

ја Република Северна Македонија во 2040 година на 

денешните нивоа на БДП по глава на жител на земјите од 

Централна и Источна Европа (ЦИЕ); 

2. Најниска цена на чинење на вкупниот енергетски систем 

во текот на разгледуван период, земајќи ги предвид 

инвестициите, трошоците за пренос, дистрибуција и 

испорака, цените на енергенти, цената на CO2, како и 

различните механизми и политики за поддршка; 

3. Воведување на јаглеродна цена која, за различно 

сценарио, ќе започне да се применува во различна година 

и постепено ќе го достигне новото од Системот за 

тргување со емисии (ЕТS). Исто така, во зависност од 

сценариото, се користат различни проекции за цената на 

CO2 од WEO 2017, а најпрогресивно од тој аспект е 

Зеленото сценарио. 

Со цел да се постигне визијата од 2040 – Сигурен, ефикасен, 

еколошки и конкурентен енергетски систем што е способен да го 

поддржи одржливиот економски раст на земјата, Стратегијата 

усвојува три сценарија: Референтно, Умерена транзиција и 

Зелено кои се одраз на различната динамика на енергетската 

транзиција и овозможуваат флексибилност на македонскиот 

одговор на релевантните политики на ЕУ за современа, 

конкурентна и климатски неутрална економија до 2050 година 

(слика III.1). 
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Слика III.1: Преглед на сценарија за развој на македонскиот 

енергетски систем до 2040 година 

 
Извор: Стратегија за развој на енергетиката во Република Северна 

Македонија до 2040, Министерство за економија на Република Северна 

Македонија, 2019, стр. 38.  

 

Во согласност со рамката од пет димензии на енергетската 

унија на ЕУ, Стратегијата дефинира шест стратешки цели за 

Северна Македонија, мапирани во пет енергетски столбови:28 

1. Енергетска ефикасност – столб за кој Стратегијата 

препорачува максимизарање на политиките и мерки за 

енергетска ефикасност во секторите згради, индустрија, 

транспорт, греење и ладење, трансформација, пренос, 

дистрибуција и одговор на побарувачката на енергија; 

усвојување на уредба за нивото на амбиција на 

националните цели за електрична енергија за 2030 година 

пропишана во Законот за енергетска ефикасност, земајќи 

ги предвид резултатите од Стратегијата; намалувањето на 

потрошувачката на јаглен како и подобрување на 

електрична енергија при производство на енергија, со 
                                                             
28 Исто, стр. 5. 

Визија

Референтно сценарио
Сценарио за умерена 

транзиција
Зелено сценарио

Премин од конвенционални извори на 

енергија врз основа на сегашните политики 

и принципот на оптимален развој при 

најниски трошоци

Прогресивна транзиција од 

конвенционални извори на енергија врз 

основа на нови политики и принципот на 

оптимален развој при најниски трошоци

Радикална транзиција од конвенционални 

извори на енергија врз основа на нови 

политики и укинување на лигнитот

Г
л

а
в

н
и

 п
р

е
тп

о
с
та

в
к
и

Двигатели на 
побарувачката

• Пораст на БДП во Мкаедонија со кој до 

2040 г. би се достигннале денешните 

нивоа на БДП по глава на жител на 

соседните земји од ЕУ  

• Тековни политики за енергетска 

ефикасност

• Пенетрација на ЕВ

Фокус на 
инвестиции во 

технологии за 
производството

• Избор за ревитализација на ТЕЦ на 

лигнит врз основа на принципот на 

најниски трошоци

• Фокус на ОИЕ

Јаглеродна цена 
на ниво од ETS

2027

Набавка на 
гориво / 

Достапност

Врз основа на сценариото на 

тековни политики

Цени на 
енергенти

(WEO 2017)1

• Производството на лигнит е ограничено на максимално ниво на очекувано годишно снабдување (~ 5 милиони тони 2018-2035, ~ 3 милиони 

тони 2035-2040)

• Хидропроизводство и ветерна/соларна енергија во согласност со историските трендови и прилагодени за нови електрани вклучени в о 

системот

• Развој на прекугранични капацитети (електрична енергија и гас) во согласност со ENTSO-E, ENTSO-G и EnC

• Одржлива потрошувачка на биомаса2

• Складирање во батерии (ЕВ и топлински пумпи)

• Ист раст на БДП како за Референтното

• Енергетска ефикасност заснована на

политика во согласност со директивите на 

ЕУ/ Насоките на EnC

• Поголема пенетрација на ЕВ

• Избор за ревитализација на ТЕЦ на 

лигнит врз основа на принципот на 

најниски трошоци

• Поголем фокус на ОИЕ

2025

Врз основа на сценариото на нови 

политики

• Ист раст на БДП како за Референтното

• Енергетска ефикасност иста како 

Сценариото за умерена транзиција, но со 

повеќе стимулации и напредни 

технологии

• Најголема пенетрација на ЕВ

• Избор за ревитализација на ТЕ на лигнит 

врз основа на принципите на најниски 

трошоци

• Значителен фокус на ОИЕ

2023

Врз основа на сценариото за 

одржлив развој
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што би се придонело најголема заштеда на примарна 

енергија во Сценариото за умерена транзиција и во 

Зеленото сценарио; континуирано намалување на 

загубите во дистрибутивната мрежа и  подобрување на 

ефикасноста на системите за централно греење, како и 

следење на планираните мерки за електрична енергија и 

поголемо стимулирање на оние кои имаат најголемо 

влијание врз потрошувачката на енергија. 

2. Во столбот интеграција и сигурност на енергетските 

пазари, со Стратегијата се препорачува  реализирање на 

новата интерконекција со Албанија и континуирано 

инвестирање во преносната и дистрибутивната мрежа за 

поголема интеграција на одржливи извори на енергија 

(ОИЕ) за производство на електрична енергија, особено 

од ветер и сонце, овозможување на механизмот 

производители-потрошувачи („prosumer“), поголем 

продор на електричните возила, задоволување на 

зголемената побарувачка на електрична енергија во 

регионот во сите три сценарија; воспоставување на 

организиран пазар ден однапред во Република Северна 

Македонија, поврзување со пазарот со Бугарија, и учество 

во иницијативите за воспоставувањето на регионален 

пазар; ревитализирање на ТЕЦ Битола, но само во 

Референтното сценарио и престанување на работата на 

ТЕЦ Битола во Сценариото за умерена транзиција и во 

Зеленото сценарио, што се надополнува со комбинација 

со нови капацитети на ОИЕ и природен гас; престанување 

на работата на ТЕЦ Осломеј во сите три сценарија; 

следење и прилагодување на  инвестициските планови за 

да се избегне ризикот од заробени и недоволно 

искористени технологии и инфраструктура имајќи ги 
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предвид очекуваните барања за локалните загадувачи и 

можно воведување на цена на CO2; развивање на 

програми за општествено одговорна и праведна 

транзиција за да се елиминираат негативните ефекти од 

загубите на работни места со преквалификација и 

прераспределба на вработените и стимулирање на нови 

работни места во нискојаглеродни технологии и услуги; 

реализирање на планираните интерконекции на системот 

за пренос на природен гас со Грција и другите земји, како 

и планот за гасификација. Со ова се очекува природниот 

гас, како транзициско гориво до 2050 година, во 

комбинација со ОИЕ да добие важна улога во замената на  

јагленот кој се користи во производствените капацитети 

за електрична енергија и индустријата во Сценариото за 

умерена транзиција и Зеленото сценарио. Новата 

прекугранична инфраструктура ќе ги диверзифицира 

рутите за снабдување со природен гас и ќе ја зголеми 

неговата конкурентноста на пазарот со енергенти; 

овозможување на потребната инфраструктура за 

складирање резерви на нафтените продукти и креирање 

на регулаторната рамка и поддршка на релевантните 

јавни институции. 

3. Со столбот декарбонизација се предвидува во Зеленото 

сценарио во 2040 година емисиите на GHG да се намалат 

за 61,5% во однос на 2005 година или 72,8% во однос на 

BAU сценариото, истовремено значително зголемувајќи го 

користењето на ОИЕ на одржлив начин достигнувајќи 

нивно учество од 45% во бруто потрошувачка на финална 

енергија. За таа цел стратегијата препорачува: 

 Промовирање на користењето на ОИЕ на начин кој 

обезбедува одржлив развој. Уделот на ОИЕ во 
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вкупната потрошувачка на финална енергија се 

зголемува во сите сценарија, достигнувајќи 35-45% 

во 2040 година; 

 Стимулирање на ОИЕ за производство на 

електрична енергија преку повластени тарифи и 

премии со аукции (доделени во тендерска 

постапка) во сите три сценарија, особено за 

периодот од 2020 до 2025 година;  

 Електрифицирање на секторот греење и ладење со 

примена на поефикасни топлински пумпи и 

системи за централно греење од термоелектрани-

топлани на природен гас и биомаса (вклучувајќи и 

отпадна биомаса); 

 Промовирање на комбинирани систем за топла 

вода со користење на централно греење, 

електрична енергија и соларни термални системи;  

 Зголемување на учеството на биогоривата до 10% 

во 2030 година и зголемен удел на електричните 

возила; 

 Зајакнување на улогата на општините и Град Скопје 

во енергетското планирање со цел подобро 

пренесување на националните цели на локално 

ниво (на пример, повеќе ОИЕ и ЕЕ, производител-

потрошувач („prosumer“), локалните загадувачи и 

сл.); 

 Инсталирање опрема за контрола на локалните 

загадувачки материи за да се исполнат барањата 

од Директива за големи постројки за согорување и 

Директивата за индустриски емисии, во случај на 

ревитализација на ТЕЦ Битола. 
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4. Во столбот истражување, иновации и конкурентност со 

Стратегијата се препорачува: 

 Вклучување на технологиите за енергетска 

транзиција во националните приоритети за 

истражување и развој и стимулирање на 

соработката на научноистражувачките центри 

(институти, универзитети, развојни оддели и др.) 

со носителите на политики, индустријата, 

комуналните претпријатија, општините и 

здруженијата.  

 Прилагодување на наставните планови поврзани 

со енергијата на сите образовни нивоа, како и 

стимулирање на географската и меѓусекторската 

мобилност на истражувачите.  

 Стимулирање на нови услуги и работни места, 

особено за малите и средни претпријатија (МСП) 

во областа на ОИЕ и ЕЕ. 

 Ревидирање на бизнис-моделите на ЕСМ и другите 

клучни енергетски компании со поддршка на 

Владата со цел справување со предизвиците што ги 

носи декарбонизацијата и либерализацијата на 

енергетскиот сектор и да се обезбеди 

конкурентност во иднина.  

 Зголемување на  капацитетите за повлекување на 

меѓународните донаторски фондови.  

5. Во столбот Законски и регулаторни аспекти, Стратегијата 

ја нагласува потребата од целосната усогласеност со 

acquis на Енергетската заедница (EnC acquis). Оттука се 

препорачува: 
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 Усвојување на Законот за енергетска ефикасност 

како и на сите подзаконски акти кои произлегуваат 

од него;  

 Имплементирање на четири области од групата на 

климатска акција на Енергетската заедница – 

Регулатива за механизам за следење, вградување 

на обврските поврзани со климатските промени во 

соодветните сектори, интегрирани национални 

енергетски и климатски планови, како и 

поставување цели за 2030 година (и евентуално 

понатаму). Продолжување со работа на работната 

група за клима и енергија, за да обезбеди подобра 

соработка меѓу институциите и поефикасно 

донесување одлуки; 

 Имплементирање на acquis за животна средина на 

Енергетската заедница кое ги вклучува 

спроведување во пракса на Директивата за големи 

постројки за согорување и донесување на Законот 

за контрола на емисиите од индустријата како и 

транспозиција и имплементација на релевантните 

барања од Директивата за индустриски емисии (со 

краен рок 1 јануари 2028 за постојните постројки). 

Секој енергетски столб има важна улога во планирањето на 

енергетскиот систем, но мора да се гледа на сеопфатен начин, со 

цел да се разберат синергиите и  балансирањето помеѓу 

секторите, како и поврзаноста со зелниот концепт. 
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1.3 Среднорочна стратегија за општествена одговорност на 

Република Северна Македонија 

 

Средорочната стратегија за општествена одговорност содржи 

цели, приоритети, мерки и конкретни активности кои имаат за 

цел да осигураат унапредување на општествената одговорност 

на претпријатијата и останатите организации од јавниот и 

граѓанскиот сектор во Република Северна Македонија. Таа ги 

следи и афирмира препораките на Европската комисија од 

обновената стратегија за општествена оговорност на 2011 – 2014 

година, како и комплементарните активности за промоција на 

одржлив развој и интегрирање на општествена одговорност во 

процесот на постигнување на Одржливи развојни цели, 

донесени од страна на Обединетите нации. 

Среднорочната стратегија вклучува и разработен Акциски 

план за периодот 2019 – 2023, со конкретни мерки кои имаат за 

цел да го подобрат степенот на развој и примена на 

општествената одговорност, со фокус на микро, малите и 

средните претпријатија. Како клучни приоритетни области, во 

Среднорочната стратегија, се дефинирани:29 

 зголемена видливост на општествената одговорност и 

споделени добри практики со фокус на микро, малите и 

средните претпријатија;  

 повисок степен на вклученост на општествената 

одговорност во сите сегменти на деловниот модел на 

претпријатијата;  

 носење поттикнувачки пазарни и регулаторни механизми 

за општествената одговорност; 

                                                             
29 Среднорочна стратегија за општествена одговорност на Република Северна 
Македонија, Влада на Република Северна Македонија, 2019, стр. 53. 
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 развој на едукативната компонента за општествената 

одговорност, корпоративната култура и Одржливите 

развојни цели;  

 зајакнување на ефективниот дијалог и соработка на 

деловниот сектор, социјалните партнери, Владата и 

граѓанскиот сектор за унапредување на општествената 

одговорност. 

Во поглавјето, Рамката на политиката на општествена 

одговорност на претпријатијата, посебно внимание е посветено 

на животната средина и климатските промени, односно улогата 

на претпријатијата во овој дел. Се констатира дека последниве 

години, се промовира концептот на зелен раст и циркуларна 

економија што претставува нов и зајакнат фокус на заштита на 

животната средина, но сега со фокус на економијата. Ова е 

правилен пристап за мотивирање на претпријатијата да се 

вклучат во процесот на заштита и обновување на животната 

средина на начин со кој ќе се менаџира природниот циклус на 

ресурсите од страна на претпријатијата и компаниите. Овој 

систем се грижи посебно за ефикасна употреба на природните 

ресурси, еко-иновациите, сировините, нивното користење во 

производство, потрошувачката на ресурсите и квалитетното 

управување со отпадоците. Исто така, претпријатијата подобро 

ќе ги планираат мерките за усогласување со регулативата и 

подзаконските акти поврзани со животната средина и 

климатските промени.  
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1.4 Национална стратегија за мали и средни претпријатија (2018 

– 2023) 

 

Визијата на Стратегијата  за МСП во Република Северна 

Македонија е претпријатијата да станат двигатели на 

инклузивниот економски раст и во создавањето на продуктивни 

и одржливи работни места. Во рамките на целиот МСП-сектор, 

посебно внимание му се дава на развојот на МСП ориентирани 

кон висока стапка на раст, во секторите и вредносните синџири 

со висока стапка на раст, високо иновативни МСП и МСП во 

сопственост на жени и млади лица. Стратегијата е осмислена 

околу три стратешки цели:30 

- Создавање на поволно деловно опкружување во коешто 

се поттикнуваат претприемништвото и иновациите;  

- Помош на МСП да станат продуктивни и конкурентни 

учесници на европскиот и другите меѓународни пазари;  

- Динамичен екосистем на претприемништво и иновации, 

односно поттикнување на претпримничкиот и 

иновацискиот сектор на МСП. 

Со стратешката цел на поволно деловно опкружување, 

Владата сака да го продолжи подобрувањето на националното 

деловно опкружување како за домашните така и за странските 

претпријатија. Координирањето и интегрирањето на своите 

политики што ги засегаат МСП ќе го врши со креирање на тело за 

следење на реализација на политиките  во кое ќе членуваат 

релевантни министерства, државни и јавни инстутуции, деловни 

организации, организации на работодавачи и синдикалните 

организации. 

                                                             
30 Национална стратегија за мали и среди претпријатија (2018 – 2023), 
Министерство за економија на Република Македонија, 2018, стр. 25.  
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Во рамките на создавање на динамичен екосистем на 

претпримеништво и иновации се предвидува подобрување на 

инфраструктурата услугите за институционална поддршка што се 

потребни за унапредување на иновативноста преку развојот на 

меките вештини и активности за градење на капацитетите на 

МСП и иновативните претпријатија во основање, како и 

поддршка преку мрежно поврзување, спојувајќи ги академската 

заедница, приватниот сектор и останатите чинители.  

Стратешката цел која се однесува на помош на МСП да станат 

попродуктивни и конкурентни учесници на европските и другите 

меѓународни пазари, покрај подобрување на механизмите и 

процесите за следење, оценување и учење во врска со услугите 

за развој на МСП, поддршката на женското претприемништво, 

воведувањето и подобрувањето на услугите и практиките за 

развој на МСП преку менторство, обука, финансиска, експертска 

и техничка поддршка како и подобрување на пристапот на МСП 

до финансиски услуги, особено внимание посветува на развојот 

на МСП во рамките на зелената економија. Имено, во рамките на 

ова се наведени реформи на националните политики, како и 

дизајнирање инструменти и услуги за поддршка за 

обезбедување стимулации и поддршка за „зелените МСП“ во 

рамките на пазарите што се поврзани со животната средина, 

како и за поддршка на усвојувањето еколошки прифатливи 

деловни практики. Ова, исто така, е во согласност со 

националната Индустриска политика, каде што една од клучните 

цели е поддршката на еколошки прифатливи производи и 

услуги. Исто така, ова се надоврзува и на заедничката програма 

на Владата и Светска банка за поддршка на конкурентни 

индустрии и иновации. 
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1.5 Индустриска стратегија (2018 – 2027) 

 

Индустриската политика е сè повеќе на владината агенда на 

ЕУ, па оттука Република Северна Македонија ја прати важноста 

за нејзино обновување како и рефокусирање во секторите кои 

нудат најголем потенцијал и влијание врз продуктивноста и 

растот, вклучувајќи ги и привлекувањето на инвестиции, 

стимулирањето на извозот, додавањето на повисок квалитет и 

подобро платени работни места, истовремено придонесувајќи за 

одржлив раст во однос на циркуларната економија и зелената 

индустрија. ОЕЦД индустриската стратегија ја дефинира како 

секој облик на интервенција или државна политика насочена кон 

унапредување на деловното опкружување, односно промена на 

структурата на економската активност кон секторите, 

технологиите или задачите од кои се очекува поголем придонес 

за економскиот раст или општествената благосостојба, отколку 

што тоа би било случај кога таквата интервенција би 

изостанала.31 Всушност, индустриската стратегија на ниво на ЕУ е 

обезбедување на рамковни  услови за развој на претпријатија и 

иновации за да стане атрактивен регион за инвестиции во 

идустријата и отворање на нови работни места. 

Основната визија на индустриската стратегија на Република 

Северна Македонија е унапредување на индустрализацијата, 

преку стимулирање на растот и развојот на преработувачката 

индустрија, со цел зголемување на продуктивноста, создавање 

на добри работни места, зголемување на приходите и 

зајакнување на човечкиот капитал, истовремено решавајќи ги 

предизвиците на циркуларната економија. Од 2017 година 

                                                             
31

 Warwick, K. (2013), "Beyond Industrial Policy: Emerging Issues and New Trends", 
OECD Science, Technology and Industry Policy Papers, No. 2, OECD Publishing, 
Paris, https://doi.org/10.1787/5k4869clw0xp-en, 14.9.2020. 

https://doi.org/10.1787/5k4869clw0xp-en
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фокусот е ставен на преработувачката индустрија, бидејќи во 

рамките на индустрискиот сектор, стимулирањето на развојот на 

преработувачката индустрија се смета за еден од најважните 

двигатели на економскиот раст, техничкиот напредок, 

продуктивноста, иновациите и сл. Исто така, во Република 

Северна Македонија постои традиција и знаење во полето на 

производство како и силна традиција во секторите за преработка 

на метали, хемикалии, текстил и прехрана. Во стратегијата е 

предвидено, визијата да се оствари преку фокусирање на пет 

Стратешки цели, вклучувајќи и меѓусекторска цел која покрива 

хоризонтални прашања како што се координација, консултации, 

известување, мониторинг и евалуација кои се од суштинско 

значење за ефективна имплементација. Постигнувањето на 

Стратешките цели на стратегијата треба да се процении и во 

однос на општите цели, односно зголемена преработувачка, 

зголемена индустриска конкурентност, повисок индекс на 

конкурентност, зголемена вредност на преработувачката, 

зголемен извоз на прераотените стоки и зголемена додадена 

вреност на преработувачката. Петте Стратешки цели се 

однесуваат на:32 

1) Зајакнување на основите на преработувачката индустрија 

со истовремено развивање на нови насоки како што е 

развојот на синџирот на вредности. Постојат осум главни 

начини со кои преработувачката индустрија може 

понатаму да се развива и поддржува како што се: 

утврдување на преработувачки потсектор со најголем 

потенцијал за таргетирање (паметна специјализација), 

максимизирање на влијанието на Планот за економски 

раст преку мониторинг и евалуација, развивање на 

                                                             
32 Индустриска стратегија на Република Македонија (2018 – 2027), 
Министерство за економија, 2018, стр. 52. 
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поконзистентен фокус на преработувачката индустрија 

преку промоција на СДИ, стимулирање на домашните и 

странските директни инвестиции, понатамошно 

развивање на мрежата на технолошки индустриски 

развојни зони (ТИРЗ), зајакнување на преработувачките 

кластери, воспоставување на синџири на вредност во 

преработувачката индустрија и создавање основа за 

финансирање на ризичен капитал / мезанин 

финансирање. Постојат соодветни алатки кои се 

поврзуваат со нив, како што се бизнис-инкубаторите, 

акцелераторите итн., кои се развиваат преку други 

иницијативи, како што се стратегиите за МСП и иновации. 

2) Зголемување на продуктивноста, иновациите и 

трансферот на технологии. Во стратегијата се предвидени 

пет начини или мерки со кои ќе се поддржува 

преработувачката индустрија и тоа: воспоставување на 

разни институции кои се фокусираат на трансфер на 

технологии, како што се Националната канцеларија за 

трансфер на технологии (НКТТ) и Научно-технолошкиот 

парк (НТП), подигнување на нивото на иновации помеѓу 

преработувачките МСП, поддршка на брзорастечки 

претпријатија (газели) кои се осврнуваат на долготрајниот 

јаз во политиката, односно јакнење на врската помеѓу 

меѓународните фирми лоцирани во ТИРЗ и домашните 

преработувачки компании и започнување на процесот на 

идентификување и поддршка на најрелевантните 

технологии за Клучните технологии (КЕТ) и паметните 

фабрики во земјата (Индустрија 4.0 и Фабрика 4.0). 

3) Катализирање на зелената индустрија и зелената 

преработувачка. Озеленувањето на едно претпријатие 

или индустрија не е еднократна акција, туку континуиран 
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процес на постепени и радикални промени кои водат кон 

подобрување на перформансите. Условите кои го 

промовираат озеленувањето на индустриите не можат да 

се постигнат со еден политички инструмент. 

Озеленувањето на индустриите значи да се обезбеди 

дека сите индустрии, без оглед на секторот, големината 

или локацијата, постојано ги зголемуваат своите 

еколошки перформанси. Ова вклучува посветеност на 

намалувањето на влијанијата врз животната средина од 

процесите и производите со поефикасно користење на 

ресурсите, постепено отстранување на токсичните 

супстанции, замена на фосилните горива со обновливи 

извори на енергија, подобрување на здравјето и 

безбедноста на работното место, преземање зголемена 

одговорност на производителот и намалување на 

севкупните ризици. Постои растечки и разновиден сектор 

кој ги опфаќа сите видови претпријатија и технологии, со 

цел да придонесе кон намалување на негативните 

влијанија врз животната средина или решавање на 

последиците од различните форми на загадување. Ова 

вклучува обновување на материјалите, рециклирање, 

контрола на загадувањето на воздухот, управување и 

третман на отпадот, како и претпријатија кои превезуваат 

отпад. Овој пристап, ги промовира одржливите модели на 

производство и потрошувачка – модели кои се ресурсно и 

енергетски ефикасни, нискојаглеродни, нискоотпадни, 

кои не загадуваат, безбедни и кои произведуваат 

производи со кои одговорно се управува во текот на 

нивниот животен циклус. Оваа стратегија се фокусира 

конкретно на МСП во преработувачката индустрија и на 

осумте главни начини со кои преработувачката индустрија 
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ќе биде катализирана за да даде поддршка на зелената 

индустрија / преработувачка вклучувајќи:  

- Воведување и спроведување на Зелени 

регулаторна реформа, преку иницирање дебати за 

политики за се подигне свеста кај деловните 

здруженија и бизнисите во однос на различните 

опции на политиката за преработувачката 

индустрија, како што се: принципот Загадувачот 

плаќа, Проширена одговорност на производителот 

и примена на директивите на ЕУ (на пример, 

енергетска ефикасност). Зелената регулаторна 

реформа ќе се фокусира на енергијата, вклучувајќи 

го и новиот Закон за енергетика (општа рамка) и 

Законот за енергетска ефикасност, како и на 

законската основа за формирање на Фондот за 

енергетска ефикасност за олеснување на 

финансиските трошоци за реновирање или 

купување на нова опрема. 

- Воведување на Зелени јавни набавки, како важен  

инструмент кој може да игра клучна улога во 

транзицијата кон циркуларна економија, бидејќи 

може да ја зголеми побарувачката за 

ресурсно/енергетски ефикасни, издржливи, 

рециклирачки, поправливи производи и да 

промовираат нови бизнис-            -модели базирани 

на понуда на функционалности и услуги, наместо 

продажба на производи. Зелените јавни набавки, 

исто така, им овозможуваат на локалните и 

државните власти да поставуваат примери и 

стандарди кои бизнисите, индустриите и сл. треба 

да ги следат. Новиот Закон за јавни набавки ќе 
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биде ревидиран за да се вградат правила кои 

овозможуваат одржливи/еколошки/зелени 

фактори за развој, вклучувајќи и потребни 

прирачници и градење на капацитетите за 

склучување договори. Со новиот предлог-закон за 

енергетска ефикасност, исто така, ќе се воведе 

задолжителна обврска во однос на барањата 

поврзани со јавните набавки, особено во врска со 

енергетската ефикасност. 

- Помош на претпријатијата да ја вградат 

одржливоста во нивните бизнис-       -планови, 

вклучувајќи доброволно поставување на еколошки 

стандарди. Стратегијата предвидува дека со оваа 

мерка бизнисите можат да развијат конкурентска 

предност со интегрирање на еколошките и 

социјалните аспекти (на пример, корпоративно-

општествена одговорност) во нивните бизнис-

модели или активности, што ќе доведе до подобри 

деловни резултати за да се поттикнат иновациите и 

да се подобрат економските резултати. Зелената 

преработувачка може да доведе до намалување 

на трошоците за суровини, придобивки од 

зголемувањето на продуктивноста, намалување на 

трошоците за заштита на животната средина и 

заштитата при работа, малку или никаков отпад 

или загадување, намалена потрошувачка на 

енергија и подобрен корпоративен имиџ. Оваа 

мерка ќе помогне во интеграцијата на 

одржливоста во клучните деловни стратегии на 

МСП преку кофинансирање (на пр.: мерката за 

поддршка на брзорастечки МСП, т.н. газели). 
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- Поддршка на зелените иницијативи во 

преработувачката индустрија предводени од 

индустријата, односно озеленување на синџирите 

на вредност преку сертификација. Оваа мерка ќе ги 

поддржи преработувачите, особено МСП кои 

сакаат да извезуваат во ЕУ и на други места, преку 

кофинансирани консултантски услуги, трошоци за 

сертификација, грантови, know-how и сл., директно 

од страна на Министерството за економија, 

Министерството за животна средина и просторно 

планирање, Агенцијата за енергетика и другите 

институции за промовирање на ефикасноста и 

еколошките подобрувања.  

- Развој на Индустриски зелени зони (ИЗЗ) со фокус 

на преработувачката индустрија. ИЗЗ се обидуваат 

да привлечат инвестиции во зелената 

индустрија/преработувачка, што води до 

производи кои се здобиваат со зелени екоетикети, 

еколошко производство итн. Се прави разлика 

помеѓу Индустриските зони, кои главно се 

фокусираат на лесната индустрија, и Зелените 

зони, во кои се применуваат многу построги 

правила во согласност со Законот за заштита на 

животната средина (секој преработувач е должен 

да обезбеди свој план за заштита на животната 

средина во согласност со овој закон), со фокус на 

обновливото производство, органското 

производство и сл., за да се минимизира 

загадувањето на животната средина и да се 

примени заштеда на енергија и/или помалку 

загадувачки технологии. Индустриски зони се 
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основани во Битола (Жабени) и Велес (Мамутчево, 

Караслари). Во соработка со консултанти на 

УСАИД, Министерството за економија посетила 21 

општина во 8 плански региони за да го процени 

опсегот за формирање на ИЗЗ.  

Речиси сите планови на локалните власти за просторно 

планирање ја вклучуваат можноста за создавање зелени зони. 

Неколку општини успеале да ги исполнат барањата за заштита на 

животната средина за да создадат Зелени зони. Не е 

воспоставена ниедна зелена зона и се предвидува оваа мерка да 

се обиде да го реформира и насочи Законот за индустриски 

зелени зони и да ја заврши работата околу изводливоста за 

зелени зони, што би довело до создавање на најмалку една 

Зелена зона како пилот-проект. 

- Стимулирање на ресурсната и енергетската 

ефикасност и нискојаглеродната ефиксаност во 

преработувачката индустрија за што е потребен 

холистички пристап базиран на систем за 

одвојување на економскиот раст од забрзаната 

деградација на животната средина и користење на 

ресурсите преку системи за управување со 

животната средина и енергијата; оптимизација на 

животниот циклус на производот и оптимизација 

на процесите; развој и примена на чисти 

технологии (на пример, технологии за обновлива 

енергија); подобрено користење на ресурсите, 

намалување на загадувањето, минимизирање на 

отпадот и стратегии за нула отпад; системи на 

затворен круг и индустриска симбиоза. 

Нискојаглеродно и/или климатски еластично 

производство вклучува употреба на иновативни 
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пристапи за претпријатијата и синџири на 

вредности за ублажување на климатските промени 

преку зголемена употреба на обновлива енергија. 

Оваа мерка ќе ги поддржи механизмите во 

преработувачката индустрија за подобрување на 

ресурсната и енергетската ефикасност и почистото 

производство преку техничка помош, пристап до 

финансии и градење на капацитети. Капацитети ќе 

се зајакнат преку обука на издавачите на дозволи 

за Интегрирано спречување и контрола на 

загадувањето да ги ревидираат плановите во 

иднина. Ова вклучува развој на методологија за 

Плановите за енергетска ефикасност и зајакнување 

на капацитетите преку обука на преработувачката 

индустрија за подготовка на Планови за енергетска 

ефикасност. Исто така, UNIDO/Регионалниот 

центар за животна средина ќе имплементира 

проекти за енергетска ефикасност во индустријата 

и производството за да ја утврди нивната 

одржливост и исплатливост во контекст на 

Република Северна Македонија, како и ќе обучи и 

квалификува приватни консултанти и 

менаџери/инженери/техничари во претпријатијата 

од индустријата за имплементација на системи за 

управување со енергија во согласност со ISO 50001, 

индустриски системи за пареа и проценка и 

оптимизација на системите за компримиран 

воздух, со што ќе им овозможи да ги пружаат 

своите услуги директно на фирмите и да изградат 

одржлива внатрешна експертиза за управување со 
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енергија во секојдневното производство и 

деловните потфати. 

- Поддршка на МСП во репроизводство, односно 

помош во процесот на доведување на 

искористените производи и поединечни 

производни компоненти во функционална „како 

нова“ состојба, со поврат на значителен дел од 

ресурсите вградени во користениот производ во 

својата првобитно произведена состојба со ниски 

дополнителни трошоци, со што се намалува цената 

на новодобиениот производ. Преку оваа мерка ќе 

се направи студија за ТИРЗ и нивниот потенцијал за 

поддршка на активностите за повторната 

преработувачка (главна пречка е тоа што 

стратегиите за продолжување на употребливоста 

на произведените производи зависат од 

соработката со производителите на оригиналната 

опрема, но постојат стимулации за тие да вградат 

застареност и замена во нивниот деловен модел) 

што води до препораки за политики кои треба да 

се имплементираат во иднина, како што е 

поддршка за старт-ап компании и кофинансирање 

на опремата. 

- Поддршка на МСП во адитивното производство, 

односно 3D печаењето. Ова е дел од 

„дигитализацијата на производството“ и е 

релативно нов производен процес кој може да 

доведе до озеленување на меѓународните 

синџири на снабдување, исто така, овозможувајќи 

простор за иновации и учество во развојот на 

растечкиот меѓународен пазар. Овој релативно нов 
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производствен процес има потенцијал значително 

да влијае врз традиционалните производни 

модели со намалување или елиминирање на 

производните ленти и снабдувачките синџири, 

бидејќи „финалните“ производи се произведуваат 

во еден единствен процес. Исто така, се 

деглобализира производството и дистрибуцијата 

на производите со поместување на производниот 

процес поблиску до клиентот. Другите предности 

вклучуваат: елиминирање на залихите, 

намалување на јаглеродниот отпечаток и 

искористувањето енергија, намалување на отпадот 

од пакувањето итн. Иако ова потенцијално може 

да доведе до намалување на работните места во 

производството, дигитализацијата на 

производството се очекува да ја зголеми 

побарувачката на професионални услуги од 

дизајнери, инженери, техничари, програмери и 

други професии. Ваквото пренасочување на 

преработувачката индустрија кон „обезбедување 

професионални услуги“ има потенцијал да 

префрли одредени преработувачки процеси назад 

во транзиционите економии, барајќи од земјите 

делумно да ги рефокусираат своите 

преработувачки индустрии кон обезбедување 

услуги и да го подобрат образованието на 

квалификувана работна сила. Оваа мерка ќе ги 

поддржи МСП во 3Д печатење/производство, 

особено старт-ап претпријатијата, преку грантови и 

кофинансирање. 
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4) Стимулирање на извозот на преработувачката. Фокусот на 

идните активности за стимулирање на извозот, односно 

интернационализацијата на преработувачката индустрија 

Стратегијата предлага девет политики, и тоа: развој на 

извозната способност (ME/стратегија), зајакнување на 

економската дипломатија во странство, освојување нови 

пазари и зголемување на продажбата, зголемување на 

конкурентноста на новите пазари, зголемување на бројот 

на извозно подготвените МСП, поддршка на 

интернализацијата преку стандарди, наоѓање контакт за 

извоз и интегрирање на изворите на извозни информации 

за да им помогнат на сегашните и идните извозници. 

5) Изградба на преработувачка индустрија во која се учи. 

Стратегијата посочува осум главни начини или мерки со 

кои преработувачката индустрија може понатаму да се 

развива и поддржува во однос на знаењето, вештините и 

капацитетите. Ова се однесува на пристап до вештини, 

фондови и поддршка преку фондовите на ЕУ, воведување 

внатрешни технолошко-истражувачки сектори, поддршка 

на МСП за надградба на вештините на младите луѓе, 

зајакнување на соработката помеѓу универзитетите и 

производителите, подигнување на свеста за циркуларната 

економија, зелената индустрија/производство и 

преработувачката во затворен циклус, воспоставување 

пилот MakerSpace и искористување на 

висококвалитетната специјалистичка експертиза за 

поддршка на домашните преработувачки МСП. 

За мерките да бидат спроведени, тие мора да бидат 

усогласени со визијата и стратешките цели. Тие, идеално, би 

требале да бидат „СМАРТ“ (односно, конкретни, мерливи, 

активни, реални и временски одредени). Конкретноста се 
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однесува на меѓусебната поврзаност помеѓу високо поставената 

визија и стратешките цели, а мерките/активностите се оние кои 

се потребни за нивно постигнување. Мерливи и активни се 

однесува на конкретни параметри, бидејќи посакуваниот исход 

мора да има збир на дефинирани мерења. Мерењата имаат за 

цел да ги проценат подобрувањата во индустријата и во 

преработувачката индустрија и можат да се квантификуваат во 

однос на основната состојба на почетокот и крајот на 

стратегијата. Тие, исто така, мора да бидат реални; иако 

државите обично сакаат да постават предизвик, тоа мора да се 

избалансира со она што е можно да се постигне, инаку 

имплементаторите може да се откажат. На крајот, секоја мерка 

бара краен временски рок за да се задржи фокусот на 

имплементацијата. 

 

1.6 Стратегија за искористување на обновливите извори на 

енергија до 2020 

 

Глобалната посветеност за заштита на животната средина, 

особено заложбата за намалување на емисиите на стакленички 

гасови, а од друга страна увозната зависност на Република 

Северна Македонија од енергија, како и потребата за 

обезбедување на поголема разнообразност, а со тоа и сигурност 

во снабдувањето со енергија, неминовно наметнуваат зголемено 

учество на обновливите извори во финалната потрошувачка на 

енергија. Од обновливите извори на енергија, согласно 

спроведените анализи во Стратегијата за искористување на 

обновливи извори на енергија, во Република Северна 

Македонија доминантно е учеството како и неискористениот 
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потенцијал на хидроенергијата и на биомасата за согорување.33 

Според тоа, во Програмата и во нејзината реализација, 

Стратегијата препорачува да се посвети особено внимание на 

рационално искористување на постојниот и планираниот 

потенцијал на хидроенергијата и на биомасата.  

Промовирањето на сончевите термални системи треба да 

содржи стимулативни мерки и за потрошувачите и за 

производителите. Се препорачува воведување на механизам за 

редовно субвенционирање (фонд за поддршка на сончеви 

топлински системи) и соодветни даночни олеснувања за да се 

остварат помасовни набавки и инсталирања на овие системи. 

Неопходно е да се отстранат законските пречки за изградба на 

фотонапонски електрани со кои би се обезбедила сигурност во 

инвестирањето. Промотивните активности за биомаста за 

согорување главно се насочени кон:34  

 Програми за стимулирање на мали и средни 

индустрии за призводство на уреди за согорување на 

биомаса со висок коефициент на полезно дејство; 

 Субвенционирање за замена на старите и набавка на 

нови ефикасни уреди за согорување, особено на 

социјалните слоеви од населението; 

 Мерки за намалување на загубите во сеча; 

 Мерки за намалување на неевидентираната 

потрошувачка; 

 Техничка поддршка и помош во изнаоѓање на 

кредитори и инвеститори за првата пилот-постројка – 

ТЕ-ТО на отпадна биомаса и првата пилот-постројка 

                                                             
33

 Стратегија за искористување на обновливите извори на енергија во 
Република Македонија до 2020, МАНУ, 2010, стр. 82. 
34 Исто, стр. 13. 
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ТЕ-ТО во некоја од компаниите за преработка на дрво 

и изработка на дрвени производи. 

Во поглед на искористувањето на биогоривата, Стратегијата 

констатира дека е потребно изготвување на правилник за 

начинот на обезбедување на соодветното учество на 

биогоривата во вкупната потрошувачка на енергија во 

сообраќајот. Препорака е тоа да се оствари со продавање 

исклучиво на смеши со јасно дефинирана динамика на 

зголемување на процентот на биогоривата, во почетокот кај 

дизелот, а подоцна и кај бензините. Во таа насока потребни се 

мерки со кои државата ќе го поттикне користењето на смешите 

со биогорива без значително наголемување на цената на 

горивата (со намалување на акцизата за биогоривата и со 

воведување на зголемена акциза за нафтените деривати кои не 

се користат во сообраќајот). Исто така, во рамките на програмите 

за развојот на земјоделството, потребно е стимулирање на 

производство на домашни суровини за биогорива преку 

поддршка на производителите на биогорива за инвестирање во 

земјоделското производство на суровини, загарантиран откуп, 

поволно кредитирање, и сл.   

Поттикнувањето на употребата на геотермална енергија 

треба да се реализира со стимулирање на развојот и 

користењето на топлински пумпи во рамките на програмата за 

ЕЕ.  Што се однесува до извори на геотермална вода (пареа), 

потребни се дополнителни координирани активности од страна 

на локалните самоуправи и од страна на државните институции. 

Потенцијалот на користењето на геотермалната енергија за 

греење на оранжерии треба да се постави во корелација со 

развојот на земјоделството. За остварување на оваа цел, покрај 

веќе преземените активности за искористување на постојните 

извори и изнаоѓање на нови, потребни се дополнителни акции и 
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од страна на локалната самоуправа и од страна на Владата. 

Треба да се издвојат дополнителни средства за поддршка на 

истражувањата на геотермалните потенцијали.  

Вкупните инвестиции за реализација на програмата за развој 

на ОИЕ во периодот до 2020 година се проценуваат на околу 1,5 

милијарди евра. Предвидените инвестиции за ревитализација на 

постојните и изградба на нови производствени капацитети, 

можат да се остварат со инвестирање на АД ЕЛЕМ во износ од 

260 милиони евра (сопствени средства и кредити), со јавно 

приватно партнерство 670 милиони евра, од концесионери треба 

да се обезбедат 480 милиони евра и од приватни инвеститори за 

изградба на постројките за отпадна биомаса и за биогас, 30 

милиони евра.  Од буџетот треба да се издвои одреден износ од 

околу 20 милиони евра за поддршка на истражувањата на 

геотермалните потенцијали. Инвестирањето во реализацијата на 

сончеви системи за топла вода ќе се оствари од страна на 

домаќинствата и приватните компании во износ со 50 милиони 

евра, со поддршка од буџетот во износ од околу 10 милиони 

евра.35   

Паралелно со активностите и мерките за зголемување на 

учеството на обновливите извори треба да се усвојат мерки и да 

се спроведат активности за зголемување на енергетската 

ефикасност во финалната потрошувачка. На тој начин многу 

полесно и побргу ќе се исполни целниот процент за учество на 

обновливите извори во финалната потрошувачка, но и ќе се 

подобри конкурентноста на економијата заради намалените 

трошоци за енергија.  

 

 

 

                                                             
35 Исто, стр. 14. 
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1.7 Национална стратегија за земјоделство и рурален развој за 

периодот 2014 – 2020 година 

 

Национална стратегија за земјоделство и рурален развој за 

периодот 2014 – 2020  го  одразува  континуитетот на  интересот 

на македонската држава за развој на земјоделството и 

руралните средини со поставената стратешка цел „зголемена   

конкурентност   на земјоделското производство и прехрамбената 

индустрија, развој на руралните средини и одржливото 

користење на природните ресурси“. Оваа цел, Стратегијата ја 

остварува преку следниве специфични цели:36  

1) Реструктурирање и модернизација на земјоделско-

прехранбениот сектор; 

2) Уредување  на  пазарите,  организација  на  

прехрамбениот  синџир  и подобрување на квалитетот на 

земјоделските производи; 

3) Подобрување  на  условите  за  живот  и  за  одвивање  на  

економските активности во руралните средини; 

4) Континуиран пристап до знаењето и инвестирање во 

човечкиот капитал во земјоделството; 

5) Комплетирање  на  функционалноста  на  системот  за  

безбедност  на храната; и 

6) Одржливо управување со природни ресурси и 

ублажување на влијанието на климатските промени на 

земјоделството. 

Од наведените цели, она што е значајно за нашата анализа е 

стратешката цел која се однесува на одржливо управување со 

природните ресурси и ублажување на влијанието на климатските 

                                                             
36

 Национална стратегија за земјоделство и рурален развој за периодот 2014 – 
2020, Министерство за земјоделство, шумарство и водостопанство на 
Република Македонија, 2014, стр. 103. 
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промени во земјодеството. За оваа цел, Стратегијата за 

македонски модел на развој на земјодеството го потенцира 

моделот на одржливо земјоделство кое води сметка за заштита 

на животната средина и биодиверзитетот. Земјоделските  

стопанства  во  следниот  период  треба  да  го спроведуваат 

концептот на „зелено“ земјоделство како логичен и природен 

начин на извршување на нивните земјоделски активности. Во 

прифаќањето и спроведувањето на агроеколошкиот  пристап  во  

земјоделската  активност стопанствата  ќе  бидат поддржани од 

страна на државните земјоделски политики преку мерките од 

земјоделските политики. Стратегијата, клучните цели во насока 

на постигнување на одржливото управување и унапредување  на  

природни  ресурси и ублажување  на  влијанието  на  

климатските промени ги наведува:37 

- Зачувување и унапредување на шумскиот фонд; 

- Зголемување на аквакултурното производство и 

одржливо рибарење; 

- Поширока примена на агроеколошкиот пристап во 

македонското земјоделско производство; 

- Биодиверзитет – заштита на автохтоните раси и 

сорти; 

- Ефикасно  справување  со  отпадот  од  

земјоделството,  производство  и употреба на 

обновливи извори на енергија во земјоделството; 

и 

- Прилагодување на земјоделскиот сектор кон 

климатските промени.   

Овие цели треба да се реализираат со активности на 

зајакнување на институциите вклучени во справувањето со 

климатските промени, советодавните служби, научно-

                                                             
37 Исто, стр. 206. 
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истражувачките институции и техничка поддршка обезбедена од 

ФАО. 

 

1.8 Национален план за органско производство 2013 – 2020 

година 

 

Органското производство е еден од начините кои водат кон 

одржлив развој, непосредно принесува за стабилизација на 

екосистемите, одржување на природните ресурси и развој на 

руралните средини. Исто така, тоа ги исполнува општествените 

очекувања кога станува збор за одржливото управување со 

необновливите природни ресурси, соодветната грижа за 

благосостојбата на животните и производството на 

висококвалитетна и безбедна храна со висока хранлива 

вредност. Република Северна Македонија има особено погодни 

еколошки предуслови за развој на органско земјоделство 

бидејќи земјоделството во Република Северна Македонија е 

традиционално семеен бизнис во кој се запазени локалните 

знаења и традиции.  

Имајќи го предвид ова, како и процесот на интеграција во ЕУ, 

односно задоволувањето на критериумите за членство, 

Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство 

изработи Национална план за органско производство чија цел е 

да се зголеми конкурентноста на производството во Република 

Северна Македонија заради успешен пласман на домашниот и 

странските пазари. Анализата на Планот покажа дека најсилната 

страна се поволните агро-еколошки услови во одделни региони 

од државата со многугодишна традиција за одгледување на 

одредени видови на земјоделски култури. Меѓутоа, овој сектор 

се соочува со многу слабости како недоволната едукација и 

организираност на органските земјоделски производители и 
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недоволни  количини  на  органски  растителни  производи  за  

исполнување  на  количини  интересни за извозниците. За да се 

исполни зацртана цел, Планот ги предлага слениве мерки:38 

- Идентификација и поддршка на значајни органски 

производи; 

- Подобрување на достапноста на 

репроматеријалите дозволени во органското 

земјоделство; 

- Диверзификација на секторите од 

преработувачката индустрија вклучени во 

преработка на органски производи; 

- Истражување на пазарот за побарувачката на 

органски производи како и ширење на 

информации меѓу засегнатите страни и 

потрошувачите на органски производи; 

- Поддршка во организирање на продажни места 

(зелени пазари) во поголемите потрошувачки 

центри; 

- Интензивирање и проширување на истражувањата  

на органски теми во рамките на националните и 

секторските истражувачки програми и 

организирање на национални научностручни 

собири; 

- Континуирано ажурирање и усогласување на 

законските прописи од областа на органското 

производство со ЕУ; 

- Зајакнување на капацитетите во државната 

администрација и подобрени советодавни услуги; 

                                                             
38 Национален план за органско производство 2013 – 2020, МЗШВ, 2013, стр. 
39. 
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- Развивање на модели за соодветна распределба 

на државната финансиска поддршка во органското 

производство; и 

- Зголемување на инвестициските проекти во 

органското производство за одржлив развој во 

руралните средини. 

Во реализацијата на мерките и активностите покрај 

инстутуциите, потребна е координираност и усогласеност со 

Државенот инспекторат за земјоделство (ДИЗ), Агенцијата за 

храна и ветеринарство (АХВ), акредитираните и овластени 

контролни/сертификациски тела за стручна контрола, МЗШВ, 

Министерството за економија, Институтот за акредитација, 

Институтот за стандардизација, Агенцијата за поттикнување на 

развојот на земјоделството, Агенцијата за финансиска поддршка 

во земјоделството и руралниот развој, универзитетите и 

научните институти, како и Федерацијата на производители на 

органски производи на Република Македонија. 

 

1.9 Закон за животна средина 

 

Законот за животна средина во себе ги содржи основните 

принципи на заштита на животната средина, врз основа на кои се 

уредени постапките во управувањето со животната средина кои 

се заеднички за законите во кои се уредуваат одделни области 

на животната средина. Законот го уредува прашањето за пристап 

до информации за животна средина, учество на јавноста во 

донесувањето на одлуки, постапката за оценка на влијанието врз 

животната средина, потоа плановите за контрола на индустриски 

несреќи и механизмите за контрола на инспекторите за животна 

средина. Посебен акцент во законот претставуваат 

интегрираните еколошки дозволи, за кои се воведува систем на 
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постепено усогласување со бараните стандарди за интегрирана 

контрола и спречување на загадувањето, преку воведување на 

интегрирани дозволи за усогласување со оперативни планови, 

што претставуваат услов за продолжување со работа на 

постојните инсталации во Република Северна Македонија. 

Законот за животна средина се заснова на исполнување на 

барањата содржани во Директивите на Европската Унија и 

одржување на традиционалните вредности во заштита на 

животната средина и обезбедувањето на одржлив развој.39 Тој ги 

опфаќа заедничките прашања уредени со секторски закони како 

што се Законот за води, Законот за управување со отпад, Законот 

за заштита на природата и Законот за квалитет на амбиентниот 

воздух. Правилата кои важат за сите се покриени со, т.н. 

хоризонтални Директиви: 

- Директива 2001/42/ЕС за оценување на ефектите 

од некои планови и програми врз животната 

средина; 

- Директивата 85/337/ЕЕС и дополнувањата на 

Директивата 97/11/ЕС за оценување на ефектите 

од одредени јавни и приватни проекти врз 

животната средина; 

- Директивата 2003/4/ЕС за пристап до информации 

за животната средина; 

- Директивата 96/61/ЕС за интегрално спречување и 

контрола на загадувањето; 

- Директивата 96/82/ЕС за контрола на опасностите 

од хаварии во присуство на опасни супстанци. 

За зелената економија, особено значајни начела содржани во 

Законот за животна средина се: Начелото за одржлив развој кое 

обврзува при преземањето на секоја активност или вршење на 

                                                             
39 Закон за животна средина, Сл. весник бр. 53 од 5.7.2005 година. 
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дејност, да се води сметка за рационално и одржливо користење 

на природните богатства заради задоволување на потребите за 

здрава животна средина, како и социјалните и економнските 

потреби на сегашните генерации, без притоа да ги загрозат 

правата на идните генерации да ги задоволат сопствените 

потреби, Начелото за превенција кое обврзува мерките и 

активностите да се преземат пред да дојде до штетни последици 

и Начелото за почисто производство кое има за цел да се 

намалат ризиците за живот и здравјето на луѓето и за животната 

срeдина, како и да се зголеми економската и еколошката 

ефикасност со поддржување на примена на сеопфатна стратегија 

за заштита на животната средина и тоа во поглед на суровините, 

производствените процеси, производите и услугите.  

Исто така, Законот се заснова на начелата „корисникот плаќа“ 

и „загадувачот плаќа“, со што интегрално се уредени 

финансиските инструменти за заштита на животната средина. Со 

овие начела се воведени надоместоци кои се користат како 

извори на финансиски средства за преземање на мерки и 

активности директно насочени кон заштита и унапредување на 

животната средина и природата. Дополнителни средства се 

добиваат и од издавањето на еколошки интегрирани дозволи 

кои се базираат на концептот на ВАТ (Best Available technics – 

Најдобри можни техники) со кои се утврдуваат правилата и 

роковите за постигнување на условите на начин како што налага 

Директивата 96/61 и според искуствата на земјите членки на 

Европската Унија. Интегрираната еколошка дозвола се издава во 

2 форми: А и Б. А – интегрираната еколошка дозвола ја издава 

Министерството за животна средина и содржи податоци за 

операторот и инсталацијата, како и задолжителни услови кои се 

однесуваат на граничните вредности на емисиите, мерките за 

заштита на одделните медиуми и области на животната средина 
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и начинот на вршење на мониторинг од страна на операторот на 

инсталацијата. Б – интегрираната еколошка дозвола ја издаваат 

општините во случаите кога станува збор за инсталации со помал 

капацитет. Во постапката за добивање на Б интегрирана 

еколошка дозвола соодветно се применуваат одредбите за 

добивање на А интегрирана еколошка дозвола. 

 

2. Поврзаност на регулаторната рамка за одржлив развој на 

Република Северна Македонија и зелената економија 

 

Ако се имаат предвид сите погоренаведени документи кои 

индиректно ја третираат или се поврзани со концептот на зелена 

економија во МСП во Република Северна Македонија, може да 

се воочи дека и  покрај  посветеноста да се промовира концептот 

на зелената економија преку повеќедимензионалноста на 

одржливиот развој, истиот е недоволно и нејасно дефиниран и 

не постојат конкретни активности и мерки кои ги усогласуваат 

мерките за раст и развој на МСП со еколошките политики. 

Стратегијата за одржлив развој јасно укажува дека за 

постигнување одржлив развој во Република Северна Македонија 

потребно е интеграција на туризмот, шумарството, 

земјоделството и индустрискиот сектор со поддршка од 

енергетскиот сектор, инфраструктурата и секторот за транспорт, 

а сите овие под „чадор“ на секторот животна средина. Најголемо 

внимание на промовирање на концептот на зелена економија во 

МСП е посветено во индустриската стратегија каде што е 

посветена посебна стратешка опредлеба, а останатите четири 

стратешки определби се фокусираат во функција на развој на 

зелената економија во Република Северна Македонија. Во 

согласност со ова, во Националната стратегија за развој на МСП 

се наведени реформи на националните политики, како и 
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дизајнирање инструменти и услуги за поддршка за 

обезбедување стимулации и поддршка за „зелените МСП“ во 

рамките на пазарите што се поврзани со животната средина, 

како и за поддршка на усвојувањето еколошки прифатливи 

деловни практики. Во Среднорочната стратегија за општествена 

одговорност на претпријатијата посебно внимание е посветено 

на влијанието на претпријатијата на животната средина со 

препорака тие да се вклучат во процесот на заштита и 

обновување на животната средина и тоа на начин со кој ќе се 

управува природниот циклус на ресурсите со ефикасна употреба 

на природните ресурси, екоиновациите, сировините, нивното 

користење во производство, потрошувачката на ресурсите и 

квалитетното управување со отпадоците. 

Во оваа насока Стратегијата за развој на обновливи извори на 

енергија и Стратегијата за развој на енергетиката претставуваат 

платформа за целокупната модернизација и трансформација на 

енергетскиот сектор во согласност со енергетските трендови на 

ЕУ, придонесувајќи за зголемен пристап, интеграција и 

достапност на енергетските услуги, намалување на локалното и 

на глобалното загадување, и зголемено учество на приватниот 

сектор, земајќи ги предвид развојниот потенцијал на Република 

Северна Македонија и домашните специфики. Исто така, 

Националната стратегија за развој на земјоделство, посебно 

планот за органско производство го потенцира моделот на 

одржливо земјоделство кое води сметка за заштита на 

животната средина и биодиверзитетот и дава препорака дека 

земјоделците треба  да  го спроведуваат концептот на „зелено“ 

земјоделство како логичен и природен начин на извршување на 

нивните земјоделски активности. Така, во прифаќањето и 

спроведувањето на агроеколошкиот  пристап  во  земјоделската  

активност, стопанствата  ќе  бидат поддржани од страна на 
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државните земјоделски политики преку мерките од 

земјоделските политики. 

Концептот на зелена економија е присутен во сите наведени 

документи, но потребно е посебен документ кој јасно ќе ги 

детерминира политиките за развој на овој концепти и на 

концизен начин ќе ги усогласи со растот и развојот на МСП во 

Република Северна Македонија, односно активностите на МСП 

да бидат инкорпорирани во политиките за развој на концептот 

на зелена економија. Во основа, преку прифаќањто на концептот 

на зелена економија во претпријатијата се отвара можност за 

постигнување на деловните цели со истовремена заштита на 

животната средина, зајакнување на природниот капитал и 

енергетската ефикасност на ресурсите. Во тој контекст, зелената 

економија и зелените бизниси би биле дел од долгорочната 

стартегија за одржливост во Република Северна Македонија. 
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IV.ПРОГРАМИ КОИ ПОДДРЖУВААТ ПРИМЕНА НА КОНЦЕПТОТ 

НА ЗЕЛЕНА ЕКОНОМИЈА ВО МСП ВО РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА 

МАКЕДОНИЈА 

 

1. Фонд за иновации и технолошки развој  

 

Мисијата на Фондот за иновации и технолошки развој е 

поттикнување и поддршка на иновациската дејност во микро, 

малите и средните претпријатија за остварување забрзан 

технолошки развој, базиран на трансфер на знаење, на 

истражување за развој и на иновации што придонесуваат за 

создавање нови работни места и за економски раст и развој, 

истовремено подобрувајќи ја бизнис-околината за развој на 

конкурентските способности на компаниите. Фокусот на 

работењето на Фондот се однесува особено на: 

 Кофинансирање микро, мали и средни претпријатија, 

регистрирани во Република Северна Македонија, а со цел 

поттикнување на иновациската дејност, имплементација 

на иновативни решенија и на иновативни процеси, 

воведување иновации и трансфер на технологии кај 

компаниите, како и поддршка на компаниите што имаат 

висок потенцијал за раст. 

 Финансирање на новоосновани, микро и мали 

претпријатија, регистрирани во Република Северна 

Македонија, фондации и акцелератори, а со цел 

поттикнување на иновативноста кај компаниите и 

пренесување на резултатите од научните истражувања во 

апликативни, односно комерцијални активности, преку 

формирање „спин-оф“ компании. 

 Постигнување долгорочен позитивен придонес за 

развојот на националната економија, подобрување на 
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конкурентноста преку технолошки и оперативни 

унапредувања и обезбедување нови работни места; 

поддршка на формирањето на деловно-технолошки 

акцелератори, субјекти за давање инфраструктурна 

поддршка на иновациската дејност, со цел акцелерација 

на претприемништвото преку поддршка на физички лица 

што сакаат да основаат компанија, како и на веќе 

основани претпријатија во нивната почетна фаза (кои 

постојат максимум 6 години) преку обезбедување 

едукативна, логистичка и финансиска помош. 

Основни приоритети и цели на ФИТР се подобрен пристап до 

финансиската поддршка за иновација и технолошки развој и 

промовирање и поттикнување на иновациска дејност во 

Македонија. Овие цели ФИТР ги остварува преку: 

 Програма за поддршка преку столб 3 (три) од планот за 

економски раст на Владата на Република Северна 

Македонија со инструментите: 

- Кофинансирани грантови за стручно усовршување и 

пракса за нововработени млади лица; 

- Кофинансирани грантови за подобрување на 

иновативноста; 

- Кофинансирани грантови за технолошки развој; 

- Кофинансирани грантови за технолошки развој за 

надминување на последиците од КОВИД-19. 

 Програма за поддршка преку „Проект за развој на 

вештини и поддршка на иновации“ финансиран преку 

заем од Светска банка со инструментите: 

- Кофинансирани грантови за новоосновани трговски 

друштва „старт-ап“ и „спин-оф“; 

- Кофинансирани грантови за комерцијализација на 

иновации; 
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- Кофинансирани грантови за технолошка екстензија; 

- Кофинансирани грантови за воспоставуање, работење 

и инвестиции во деловно технолошки акцелератори. 

Целта на инструментите е да се обезбеди финансиска 

поддршка за развој и примена на иновативни решенија на 

претпријатија како и да го поттикне нивото на иновативност 

преку обезбедување на неоходната финансиска поддршка за 

активности на истражување и развој на старт-ап и спин-оф 

претпријатија. Дополнително инструментите кои обезбедуваат 

поддршка за претпријатијата кои сакаат да развијат нов или 

подобрен производ, процес или услуга ја поттикнуваат културата 

на преземање на ризик и иновација. Исто така, поддршката на 

кофинансирањето на  грантови за комерцијализација на 

иновации има за цел да го поттикне зголемувањето на 

активности за истражување и развој во приватниот сектор,  како 

и да ја охрабри соработката помеѓу приватниот сектор и 

приватниот сектор со високообразовните и 

научноистражувачките установи, како и останати форми на 

соработка за комерцијализација на иновации. Финансирањето 

доделено преку Инструментот за технолошка екстензија е 

наменето за поддршка на усвојување и прилагодување на 

иновативни и напредни технологии и подобрување на деловните 

процеси во македонските МСП.  Целта на Инструментот е да се 

подобри усвојувањето и прилагодувањето на иновативни, 

напредни технологии, know-how и технолошки процеси во 

малите и средни претпријатија. Понатаму, Инструментот треба 

да има секторско влијание и долгорочен позитивен придонес 

кон зголемување на конкурентноста, а технолошката екстензија 

треба да биде насочена кон група на МСП со цел да се подобри 

нивната продуктивност и конкурентност и да се постигне 

секторско влијание. 
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Фондот за иновации и технолошки развој во 2019 година има 

реализација од 99,97% на предвидениот буџет наменет за 

финансирање на домашните компании и останати корисници на 

средства од инструментите на ФИТР. Во изминатата година, 

ФИТР кон домашните компании исплати вкупно 633,6 милиони 

денари финансиска поддршка за реализација на инвестициски 

проекти. Средствата се обезбедуваат од Буџетот на Владата, како 

и од Светската банка. Со овие средства, како и сопствените пари 

што компаниите ги уплаќаат на наменски сметки, вкупниот обем 

на реализирани средства преку проектите на ФИТР за 2019 

година надминува 1 милијарда денари. Дополнително, 

исплатени се над 12,6 милиони денари за проекти во делот на 

образованието, заштитата на животната средина, како и 

примената на иновациите во јавниот сектор.40 

ФИТР поддржува проекти со „зелена компонента“ односно 

зелени бизниси кои имаат економска логика, се социјално 

одговорни, имаат позитивен однос врз природата и заедницата 

и во себе носат елемент на иновација. „Филантропија преку 

зелени идеи“ е годишен конкурс кој поддржува развој на мали, 

локални и одржливи бизнис-идеи во Албанија, Косово, Северна 

Македонија, Босна и Херцеговина, Црна Гора, Србија, Грција и се 

одржува од 2012 година. Секоја година по тројца претставници 

од секоја од земјите се натпреваруваат на регионален 

натпревар. Четворицата претставници кои ќе победат на 

регионалниот натпревар добиваат по 10.000 долари за 

реализација на нивните идеи во своите земји. Здружението за 

социјални иновации „АРНО“, петта година по ред, го 

администрира националниот натпревар „Филантропија преку 

                                                             
40

 Фонд за иновации и технолошки развој, https://fitr.mk/fitr-so-rekordna-
realizacija-od-99-9-na-predvidenite-finansiski-sredstva-za-poddrshka-na-
domashnata-ekonomija/, 24.9.2020. 

https://fitr.mk/fitr-so-rekordna-realizacija-od-99-9-na-predvidenite-finansiski-sredstva-za-poddrshka-na-domashnata-ekonomija/
https://fitr.mk/fitr-so-rekordna-realizacija-od-99-9-na-predvidenite-finansiski-sredstva-za-poddrshka-na-domashnata-ekonomija/
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зелени идеи“ и досегашните македонските регионални 

победнички идеи се: Првата кооператива на органски 

потрошувачи „Наша добра земја“ (2015 год.), инцијативата за 

репарирање на стар мебел која прерасна во мал бизнис воден 

од архитектката Марта Мојсова – „СПИН“ (2016 год.), 

платформата за продажба на евтини оброци „Храна за сите“ 

(2017 година), Едукација преку илузионистички екопораки „Еко 

илузија“ (2017 год), „Challenger-Мобилна апликација која ги 

наградува сите еколошки одговорни корисници“ и 

„Производство на биосмарт ориз“ (2019) и „Вајс адитив“ на ВАЈС 

Груп ДООЕЛ – Скопје (2020). 

 

2. Глобален еколошки фонд  

 

Во 1992 година, за време на Самитот за Планетата Земја во 

Рио, беше основана Програмата за мали грантови на Глобалниот 

еколошки фонд ГЕФ ПМГ, која е отелотворување на суштината на 

одржливиот развој со тоа што „размислува глобално делува 

локално“. ГЕФ ПМГ поаѓа од ставот дека глобалните еколошки 

проблеми најдобро можат да бидат адресирани доколку во 

нивното решавање се вклучени луѓето од локалните заедници и 

доколку истите имаат директна корист од тоа. ГЕФ ПМГ е убеден 

дека со мали суми на средства, членовите на локалните 

заедници можат да преземат активности кои ќе направат 

значаен напредок во нивните животи и заедници, а кои ќе бидат 

со глобални придобивки. Преку обезбедување на финансиска и 

техничка поддршка на проекти со кои се заштитува животната 

средина истовремено и ја подобрува благосостојбата на луѓето, 

ГЕФ ПМГ покажува дека со активности на Заедницата можен е 

добар баланс меѓу потребите на човекот и на животната 

средина. ГЕФ ПМГ поддржува здруженија (невладини 
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организации) во развиените земји во нивните активности кон 

намалување на климатските промени, конзервација на 

биолошката разновидност, заштитата на меѓународните води, 

намалување на влијанието на хемикалиите/неразградливите 

органски загадувачи и спречување на деградацијата на 

земјиштето истовремено генерирајќи одржлива егзистенција. Од 

своето постоење ГЕФ ПМГ има доделено над 14.500 грантови на 

над 12.000 заедници во 125 земји. Финансирана од ГЕФ како 

кооперативна програма, Програмата за мали грантови ПМГ е 

спроведувана од УНДП и е извршувана од Канцеларијата за 

проектни услуги на Обединетите нации – УНОПС. ГЕФ обединува 

183 земји во партнерство со меѓународни институции, 

невладини организации и приватен сектор со цел да се 

адресираат глобалните еколошки проблеми истовремено 

поддржувајќи национални одржливи развојни иницијативи. 

Денеска ГЕФ е најголем финансиер на проекти кои ја 

подобруваат животната средина. Како независна финансиска 

организација, ГЕФ обезбедува грантови за проекти од областите 

на биолошка разновидност, климатските промени, меѓународни 

води, деградација на земјиштето, озонската обвивка и 

хемикалии/неразградливите органски загадувачи. Од 1991, ГЕФ 

остварува докажани резултати со земјите во развој и земјите со 

економии во транзиција, доделувајќи 13,5 САД$ милијарди во 

грантови и генерирајќи 65 САД$ милијарди во кофинансирање 

на преку 3.900 проекти во над 165 земји. 

Во Република Северна Македонија ГЕФ ПМГ официјално 

започна со работа во мај 2005. Како дел од Глобалниот еколошки 

фонд – Програмата за мали грантови во Република Северна 

Македонија поаѓа од ставот дека глобалните еколошки 

проблеми најдобро можат да бидат адресирани доколку во 

нивното решавање се вклучени луѓето од локалните заедници и 
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доколку истите имаат директна корист од тоа. ГЕФ ПМГ 

Република Северна Македонија поддржува здруженија во 

нивните активности кон намалување на климатските промени, 

зачувување на биолошката разновидност, заштитата на 

меѓународните води, намалување на влијанието на хемикалиите 

/ неразградливите органски загадувачи и спречување на 

деградацијата на земјиштето, истовремено создавајќи 

одржливост. До ноември 2018 финансирани се 134 проекти (114 

предлог-проекти и 20 планирачки грантови) со вкупно доделена 

сума 2.483.891 САД$ и генерирајќи кофинансирање во износ од 

2.854. 579 САД$.41 

Едно од најголемите постигања на Програмата за мали 

грантови во Република Северна Македонија е поврзувањето на 

проектите чијашто цел е враќање на домородните видови преку 

напори за оживување на локалните заедници во руралните 

области. Од својот почеток во 2005 година Програмата за мали 

грантови има досега поддржано 41 локални проекти во областа 

на биолошката разновидност, што претставува 33% од сите 

дадени грантови во износ од 637.122 долари со уште 791.255 

долари собрани со кофинансирање.42 За да се заштитат 

домашните автохтони и глобално значајни видови, од страна на 

Програмата за мали грантови беа финансирани тринаесет 

проекти, вклучувајќи ги: Овцата од расата праменка (овчеполка и 

каракачанка), Овчарскиот пес шарпланинец, Домашниот бивол, 

Говедата од расата буша, Автохтоната македонска медоносна 

пчела (Apis mellifera macedonica), Македонската речна пастрмка 

(речиси изумрена), Локалните сорти на јаболка и круши, Речната 

                                                             
41 Глобален еколошки фонд ГЕФ ПМГ, 
http://www.gefsgpmacedonia.org.mk/index.html, 24.9.2020. 
42

 Резултати од делувањето на Глобалниот еколошки фонд Програма за мали 
грантови на Република Македонија, Здружение за култура, уметност и 
креативност ДЕНИЦА, Скопје, 2015, стр. 6. 

http://www.gefsgpmacedonia.org.mk/index.html
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риба Zingel balkanicus (за која се мислеше дека е изумрена), 

Сребрената домашна кокошка, Папратот од видот Osmunda 

regalis, Загрозените видови лилјаци и Жолтиот воден локвањ. 

Понатаму, финансирани се три проекти за заштита и 

поттикнување на одржливиот туризам и за управување со 

областите на биолошка разновидност од глобална важност, 

вклучувајќи ги тука кањонот Матка, изворите во Вевчани и 

Смоларските водопади. 

Програмата за мали грантови поддржа 36 локални проекти 

во областа на климатските промени, учествувајќи со 44% во 

севкупните финансии доделени за проекти во земјата, 

достигнувајќи ја сумата од 879.123 долари, со дополнителни 

1.020.653 долари од кофинансирање. Овие проекти, посветени 

на климатските промени, одговорија на следните проблеми што 

го засегаа локалното население:43  

3. Поддршка на еколошкиот одржлив транспорт преку 

промовирање на велосипедска инфраструктураи преку 

создавање на првиот сервис за изнајмување велосипеди 

во главниот град Скопје. 

4. Промовирање на енергетската ефикасност, вклучувајќи ја 

тука и замената на нештедливите светилки за улично 

осветлување со нови енергетски ефикасни светилки во 

осум градови, како и воведување на енергетски ефикасни 

мерки во 41 образовни установи. 

5. Промовирање на обновливите извори на енергија, 

вклучувајќи го тука и првото производство на биодизел од 

отпадно растително масло. 

Во согласност со Стокхолмската конвенција за неразградливи 

органски загадувачи, ратификувана од Република Македонија во 

2004 година, и на меѓународно, и на национално ниво се 

                                                             
43 Исто, стр. 14. 
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преземаат напори за намалување на неразградливите органски 

загадувачи (POPs). Оттогаш Глобалниот еколошки фонд (ГЕФ), 

заедно со Организацијата за индустриски развој на ОН (UNIDO), ѝ 

помага на земјата во подготовката на Национален 

имплементациски план за намалување на неразградливите 

органски загадувачи. Но, како што препознава и самата 

Стокхолмска конвенција, најефикасен начин за намалување на 

неразградливите органски загадувачи е преку координирани 

проекти на локално ниво – задача за која Програмата за мали 

грантови на ГЕФ е исклучително погодна. Најопсежните модел-

проекти на Програмата за мали грантови се концентрираа на тоа 

во училиштата да се врши собирање на домашен пластичен 

отпад во облик на празни шишиња заради рециклирање. 

Училиштата беа избрани поради нивниот потенцијал да 

ангажираат и да информираат голем број ученици, родители и 

наставници, додека собирањето шишиња беше избрано поради 

тоа што за пластиката од којашто се изработени – полиетилен 

терефталат (ПЕТ) – постои поголема побарувачка од страна на 

капацитети за рециклирање отколку за која и да е друга 

термопластика. Високата вредност на ПЕТ-пластиката, којашто 

може да се издроби и да се исчисти за да се изработат други 

производи, како фолии за пластеници, значи дека 

рециклирањето може да генерира приход за собирачите и 

транспортерите и на тој начин да обезбеди силен поттик што ќе 

помогне да се осигура одржливоста на напорите за 

рециклирање. Во согласност со посветеноста на Програмата за 

мали грантови кон поддржувањето на партиципативните 

проекти што воспоставуваат рамнотежа меѓу потребите на 

животната средина и потребата да се подобрат животите на 

локалното население, главните проекти за собирање шишиња, 

што се финансирани во Македонија, се така осмислени за да им 
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донесат приходи на училиштата, општините и невладините 

организации, а истовремено да создаваат работа за 

невработените од ранливите заедници. 

Во својата централна област, заштитата на меѓународните 

води, Програмата за мали грантови на Глобалниот еколошки 

фонд во Република Македонија им обезбеди поддршка 

првенствено на проекти кои треба да помогнат да се подобри 

еколошкиот статус на Преспанското Езеро во југозападниот дел 

на земјата – езеро што Македонија го дели со Грција и Албанија. 

Од страна на УНДП, во соработка со Владата, со Глобалниот 

еколошки фонд и со Швајцарската агенција за развој и соработка 

(SDC), беа преземени бројни проекти од големи размери за 

подобрување на еколошкиот статус на сливот на езерото. Во 

меѓувреме, Програмата за мали грантови на ГЕФ се сосредоточи 

врз финансирањето на проекти од помал размер на теренот за 

да им помогне на локалните земјоделци да усвојат поодржливи 

земјоделски практики и на тој начин да го намалат количеството 

на загадувачи што се испушта во ранливиот екосистем на 

Преспанското Езеро. Проектите финансирани од Програмата за 

мали грантови во Преспа не ја покажуваат само успешноста на 

малите, евтини, самоодржливи и инклузивни проекти за 

постигнување на позитивни промени во локалното однесување и 

за кревање на свеста кај заедниците; тие даваат и одличен 

пример како Програмата за мали грантови може да помогне да 

се координираат и да се поттикнат напорите на локалните 

невладини организации за да се надополнат проектите од 

поголем размер што ги спроведуваат УНДП, ГЕФ и другите тела. 
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3. Зелен климатски фонд  

 

Зелениот климатски фонд (ЗКФ) е нов глобален фонд 

воспоставен со Рамковната конвенција на ОН за климатски 

промени чија цел е да ги насочи климатските финансии во 

инвестиции во развој со ниски емисии, отпорен на промените во 

климата како и да предизвикаат промена на парадигмата во 

глобалниот одговор на климатските промени, земајќи ги 

предвид потребите на државите кои се особено ранливи пред 

ваквите влијанија. Притоа се нудат грантови, заеми, гаранции и 

други финансиски инструменти за финансирање на проекти. 

Исто така, се обезбедуваат и дополнителни грантови и техничка 

помош за подготовка на предлог-проекти за финансирање, како 

и подготвеност на државата и подготвителни работи за ангажман 

со Фондот, вклучително поддршка за акредитација на 

номинирани национални субјекти со директен пристап. Главните 

начела на Фондот се:44 

 Грантовите треба да се приспособат на маргиналниот 

трошок или на премијата за ризикот која е потребна за да 

се постигне одржливост на инвестицијата, или пак да се 

доволни да се покријат трошоците за специфични 

активности како што е техничка помош; 

 Нивото на концесионалните услови не треба да влијае врз 

инвестицијата која и инаку би се случила, вклучувајќи ги 

тука и инвестициите од приватниот сектор; 

 Се зема предвид капацитетот за задолженост на 

примателот; 

                                                             
44 Зелен климатск фонд, http://www.greendevelopment.mk/mk/gcf.aspx, 
25.9.2020. 

http://www.greendevelopment.mk/mk/gcf.aspx
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 Се промовира долгорочна финансиска одржливост и 

максимизирање на левериџот кај финансирање од 

приватни извори. 

ЗКФ поддржува проекти и програми за ублажување и 

прилагодување кон климатските промени во осум инвестициони 

области и тоа:45 

 Ублажување – намалување на емисиите од: 

 Пристап до и генерирање на енергија (пр.: 

дистибутивна мрежа, микро- мрежа, соларна, 

ветерна и геотермална енергија); 

 Транспорт (брза железница, брз автобуски систем 

и сл.); 

 Објекти, градови, индустрии и апарати (пр.: нова 

инфраструктура со реновирани енергетско 

ефикасни објекти, енергетско ефикасна опрема за 

компаниите, управување со синџирот на 

снабдување итн.); 

 Шумарство и користење на земјиштето (пр.: 

зачувување и управување со шумите, 

агрошумарство, наводнување во земјоделството, 

пречистување и управување со водите). 

 Прилагодување – зголемена отпорност на: 

 Најранливите лица и заедници (пр.: 

диверзификација на ресурсите за снабдување, 

управување со вредносниот синџир, релокација на 

производните капацитети и складишта итн.); 

 Здравјето и благосостојбата, како и сигурноста на 

храната и водата (пр.: климатски отпорни култури, 

ефикасни системи за наводнување); 

                                                             
45 Водич за Зелениот климатски фонд во Северна Македонија, ФАО, 
Будимпешта, 2019, стр. 15. 
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 Инфраструктурата (пр.: потпорни ѕидови, отпорни 

патни мрежи итн.); 

 Екосистем и екосистемски услуги (зачувување и 

управување со екосистемот, екотуризам итн.). 

Проектите треба да се усогласени со националните 

климатски и развојни приоритети, да бидат водени од земјата и 

да се развиваат во консултации и соработка со релевантните 

национални засегнати страни. Предлог-проектите може да бидат 

доставени само од страна на акредитирани субјекти, односно  

субјекти кои поминале низ процесот за акредитација на ЗКФ и ги 

исполнуваат стандардите на Фондот. Во тој контекст, како 

предлагачи  може да бидат јавни институции, приватни субјекти 

или невладини организации. Постојат два вида акредитирани 

субјекти:  

 Субјекти со директен пристап (СДП). Тоа се 

поднационални, национални или регионални 

организации кои треба да се номинирани од 

Националниот назначен орган (ННО). Во Република 

Северна Македонија сè уште нема вакви субјекти. 

 Меѓународни субјекти со пристап. Тоа се агенциитете на 

Обединетите нации, мултилатерални развојни банки, 

јавни и приватни меѓународни или регионални 

организации. 

Првичен грант од Програма за подготвеност и подготвителна 

поддршка на ЗКФ е реализиран преку проектот „Поддршка за 

управување со ефективен национален координативен 

механизам за Зелениот климатски фонд“. Истиот е спроведен од 

страна на Организацијата за храна и земјоделство (ФАО) со цел 

зајакнување на институционалните капацитети на ННО со цел 

овој орган ефективно да ги исполнува своите улоги и 

одговорности поврзани со ЗКФ, да ги креира потребните 
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партиципативни процеси за вклучување на сите засегнатите 

страни на национално ниво, како и да започне со подготовка на 

Работната програма за ЗКФ усогласена со националните 

приоритети за адаптација и ублажување на климатските 

промени, со Целите за одржлив развој и со критериумите за 

инвестирање на Зелениот климатски фонд. Во тек е 

имплементација на проектот „Зајакнување на националните 

капацитети за ублажување и адаптација кон климатските 

промени и финализирање на Работната програма за Зелениот 

климатски фонд на Република Северна Македонија“ заснован на 

постигнатиот напредок во рамките на првиот проект за 

подготвеност на земјата за ЗКФ, спроведен во 2019 година. Со 

овој проект ќе се финализира развојот на Национална работна 

програма за Зелениот климатски фонд со конкретни приоритети 

и детален преглед на проектни / програмски идеи (од јавни и 

приватни чинители, на национално и локално ниво) во 

идентификуваните приоритетни сектори – енергетика, транспорт, 

водни ресурси, земјоделство, отпад, биолошка разновидност, 

здравство, шумарство и културно наследство – што ќе се 

спроведе како дел од напорите на Северна Македонија за 

справување со климатските промени. Врз основа на постигнатиот 

напредок во рамките на првиот грант за подготвеност, ќе биде 

финализиран системот за следење, мониторинг и 

рационализирање на климатските финансии во земјата. 

Зајакнувањето на капацитетите на различни национални 

чинители за прашања поврзани со ЗКФ ќе остане во фокусот, со 

особено внимание на зголемување на ангажманот на 

приватниот сектор во иновации и инвестиции за климатско 

дејствување во приоритетните сектори на земјата. Проектот, исто 

така, поддржува трансфер на знаење и искуства на 

институционално ниво во врска со процесот на акредитација на 
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ЗКФ за да ѝ се овозможи на земјата директен пристап до 

средствата од Фондот. Ова вклучува идентификување на 

потенцијални национални институции кои ќе го започнат 

процесот на акредитација за да станат субјекти со директен 

пристап до ЗКФ. 

 

4. Фондација за менаџемнт и индустриско истражување  

 

Фондацијата за менаџмент и индустриско истражување е 

приватна непрофитна фондација со мисија да ги поттикнува 

економскиот раст преку концептот на одржлив развој со 

неговата економска, социјална и еколошка димензија. Основни 

цели на фондацијата се поддршка на економскиот раст и 

конкурентноста, придонес кон зголемено вработување и учење 

во општество засновано на знаење, промовирање на социјална 

кохезија и благостостојба и заштита и унапредување на 

животната средина. Во партенрство со македонските компании 

се промовираат екоиновации и се трансформираат еколошките 

предизвици во бизнис-можности, односно трансформирање на  

знаењето и иновациите во можности за зголемена 

конкурентност и технолошко општество. Истражувањата, 

технолошко базираните проекти и развојот на политики се 

насочени кон следниве области:46  

 Економски развој – преку поддршка на постојните 

бизниси и поттикнување на растот на нови бизниси се 

стремат да придонесат кон развој на македоснкиот МСП 

сектор, развој на претприемничко учење и промовирање 

                                                             
46 Фондација за менаџемнт и индустриско истражување,  
http://www.mir.org.mk/?page_id=4593&lang=mk, 29.9.2020. 

http://www.mir.org.mk/?page_id=4593&lang=mk
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на доживотното учење, едукација и обука како основа за 

вработување и економски прогрес; 

 Истражување и иновации – развивање на концепти за 

истражување и развој наменети за Поттикнување и 

промовирање на трансферот на технологии и иновации, 

Поддршка на истражувањето и технолошкиот развој и 

подобрување на иновацискиот систем на национално и 

регионално ниво; 

 Животна средина – во оваа област фондацијата дава 

директна поддршка на зелената економија преку 

екоиновации за генерирање на бизнис-можности,  услуги 

од областа на животната средина за справување со 

еколошките предизвици и заштита на животната средина 

преку енергетско ефикасни производи и практики; 

 Општество – акцентот е ставен на социјалната кохезија 

бидејќи таа е една од главните двигатели на економскиот 

развој и одржливиот раст. Оттука, фондацијата е 

фокусирана на  справување со социјалната ексклузија и 

дискриминација на пазарот на труд како и промовирање 

на родова еднаквост, интеграција и различност во 

општество за сите. 

Заштитата и унапредуваето на животната средина е еден од 

приоритетните цели на фондацијата. За таа цел основан е центар 

за екоиновации кој изведува активности за следење на 

технологии комбинирани со директна асистенција во различни 

области на животната средина. Исто така, преку советодавни 

услуги им се овозможува на компаниите да ги унапредат 

еколошките и енергетските перформанси, да ги намалат 

трошоците и да пристапат до зелените пазари, како и да воведат 

одржливи практики во секојдневното работење. Унапредените 

перформанси водат кон зголемена ефикасност на ресурсите и 
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директни заштеди, со потенцијал за зголемен пристап до 

клиенти кои бараат еколошки и енергетско ефикасни производи 

и услуги. Фондацијата има изработено проект за подобрување 

на еколошкото работење на европските мали и средни 

претпријатија од прехранбената и индустријата за градежни 

материјали.  Активностите на проектот се насочени кон 

поддршка на Enterprise Europe Network (GREEN) во пружање на 

првични услуги од областа на животна средина во наведените 

сектори. GREEN има основано мрежа на локални системи за 

координација на давателите на услуги од областа на животна 

средина со цел да им обезбедат на МСП бесплатна или ефтина 

услуга, со поддршка од локалната администрација, бизнис-

асоцијациите и релевантни стејкхолдери. Преку различните 

механизми за локална соработка и партнерство, реализирана е 

поддршка на бројни македонски компании, особено на полето 

на настап на странски пазари и поврзување со партнери за 

долгорочна и вносна соработка.  
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V. ЕМПИРИСКО ИСТРАЖУВАЊЕ ЗА МОЖНОСТА ЗА ПРИМЕНА НА 

КОНЦЕПТОТ НА ЗЕЛЕНА ЕКОНОМИЈА ВО МСП ВО РЕПУБЛИКА 

СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА 

 

1. Методолошки аспекти на истражувањето 

 

Емпирискиот дел од истражувањето се базира на анализа 

на податоци добиени од однапред подготвен, структуиран 

прашалник доставен до мали и средни претпријатија во 

Република Северна Македонија. Истражувањето овозможи да се 

согледа состојбата на МСП во однос на можноста за примена и 

развој на концептот на зелена економија, односно ги 

идентификува можностите и предизвиците со кои се соочуваат 

МСП во однос на присвојувањето на еколошки политики во 

своето работење односно примена на принципите на зелената 

економија. Во однос на ова, се согледа и степенот на развиеност 

на МСП во однос на политиките на заштита на животна средина. 

Анкетниот прашалник беше дистрибуиран до повеќе од 

60 мали и средни претпријатија во Република Северна 

Македонија, со цел да биде пополнет од страна на сопственикот 

или одговорното лице на фирмата во периодот ноември – 

декември, 2020 година. Од нив 54 целосно го одговорија 

прашалникот. Прашалникот опфаќа 21 прашање кои се 

однесуваат на можностите на МСП за примена на концептот на 

зелена економија во своето работење.  

 

 

 



Можности за примена на концептот на зелена економија  
во МСП во Република Северна Македонија 

 
114 

2. Добиени резултати од истражувањето за можноста за 

примена на концептот на зелена економија во МСП во 

Република Северна Македонија 

 

Прашалникот го одговорија вкупно 54 микро, мали и средни 

претпријатија од кои 60% се микропретпријатија, односно 

претпријатија кои имаат до десет (10) вработени), 27% се мали, 

т.е. претпријатија со единаесет (11) до педесет (50) вработени и 

13% се средни претпријатија каде што бројот на вработени е од 

педесет и еден (51) до двесте и педесет (250). Од нив најголем 

број се од секторот земјоделство – 34% и трговија на мало – 24%, 

потоа преработувачка индустрија – 15%, хотели и ресторани – 

13%, недвижности – 7%, градежништво – 5% и други услужни 

дејности – 3%. Деталната приказ на структурата на испитани 

претпријатија по дејност и големина е презентирана на табела 

V.1. 
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Табела V.1: Структура на МСП според големина дејност кои 

одговорија на прашалникот 

Дејност на 

претпријатието 

Микро   

(1-10 

работени) 

Мали  

(11-50 

вработени) 

Средни  

(50 до 250 

вработени) 

Вкупно  

Земјоделство, 

лов и 

шумарство 

11 5 1 17 

Преработувачка 

индустрија 

3 2 3 8 

Трговија на 

мало 

11 / 2 13 

Хотели и 

ресторани 

/ 7 / 7 

Градежништво  1 1 1 3 

Недвижности 4 / / 4 

Други услуги 2 / / 2 

Вкупно  32 15 7 54 

Извор: Сопствено истражување 

 

2.1 Познавања на МСП за регулативата за животната средина во 

Република Северна Македонија 

 

Првиот дел од прашањата се поставени со цел да се дознае 

познавањето на регулативата за животната средина во 

Република Северна Македонија од страна на претпријатијата. Во 

таа насока, прашањата се однесуваа на поседувањето на 

интегрирана еколошка дозвола со која се утврдуваат правилата и 

роковите за постигнување на условите на начин како што налага 

Директивата 96/61, начините на запознавање со барањата 

поставени од страна нанадлежните институции за заштита на 
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животната средина и  посетите од страна на инспекцијата за 

животна средина. На крајот беше поставено прашање за тоа 

дали се подотвени да направат повеќе за заштита на животната 

средина, односно да ги наминат законски пропишаните правила. 

Првото прашање се однесува на поседувањето на 

интегрирана еколошка дозвола. Најголем процент одговориле 

дека поседуваат интегрирана еколошка дозвола (39%), пред сѐ 

претпријатијата од секторот земјоделство и преработувачката 

индустрија. 26% одговориле дека немаат дозвола, но ги 

исполнуваат општите услови за животна средина, а 22% не се 

предмет на регулатива за животна средина (графикон V.1). 

 

Графикон V.1: Поседување на интегрирана еколошка дозвола 

 
Извор: Сопствено истражување. 

 

На прашањето на кој начин Вашата компанија се 

запознава со барањата за заштита на животната средина, 

најголем процент одговорија дека тоа се остварува на 

работилници и семинари кои ги организира бизнис-заедницата 

(41%), а нешто помалку, односно 39% одговориле дека се 

запознаваат на интернет (графикон V.2). 
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Графикон V.2: Начин на запознавање со барањата за заштита на 

животната средина 

 
Извор: Сопствено истражување. 

 

Најголем процент од испитаните претпријатија биле 

посетени 1 или 2 пати од страна на органите за заштита на 

животната средина во последните 3 години – 74%, а повеќе од 3 

пати само 9% (графикон V.3). 

 

Графикон V.3: Посета на органите за заштита на животна 

средина 

 
Извор: Сопствено истражување. 

 

18% 

2% 

41% 

39% 

за време на постапката за 
дозвола или проценка на 
влијанието врз животната 
средина („експертизата“) 

директен контакт со 
инспектори за животна 
средина за време на 
нивните посети на 
локацијата 
работилници и семинари 
организирани од бизнис 
заедницата 
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Во однос на надминувањето на националните барања за 

заштита на животната средина, од испитаните претпријатија 26% 

би сакале да направат повеќе од законските барања, некои веќе 

ги наминуваат барањата иако не е приоритет, т.е. 20%, 13% 

одговориле дека ги надминуваат барања, бидејќи тоа е 

приоритет на претпријатието, а 19% се соочуваат со потешкотии 

во усогласувањето (графикон V.4). 

 

 

Графикон V.4: Надминување на националните барања за 

заштита на животната средина 

 

 
Извор: Сопствено истражување. 

 

Во однос на претходното прашање, беше поставено 

прашање на групата кои одговориле дека не би сакале да ги 

надминат националните барања, зошто не сакаат да го направат 

тоа. Половина од испитаните претпријатија одговориле дека 

законските барања се престроги, една третина дека трошоците 

ги надминуваат приходите, а останатите дека не е приоритет во 

работењето на претпријатието (графикон V.5). 
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Графикон V.5: Причини за ненадминување на националните 

барања на животната средина 

 
Извор: Сопствено истражување. 

 

2.2. Примена на еколошки практики и зелена економија во 

МСП 

 

Во насока на тоа да се дознае дали претпријатијата во 

Република Северна Македонија применуваат еколошки практики 

и/или принципите на зелена економија во своето работење, беа 

поставени прашања за тоа дали го користат системот за 

управување со животна средина ISO 14001 или некој друг систем 

кој се однесува на заштита на животната средина и причините 

поради кои го користат или не го користат. Потоа, на кој начин 

спроведуваат енергетска ефикасност – еден од начините за 

примена на еколошки практитки, причините поради кои 

спроведуваат енергетска ефикасност и дали планираат да 

направат повеќе околу тоа. Во рамките на еколошките 

активности кои ги спроведуваат претпријатијата беа прашани за 

тоа со каков вид на проблеми се соочуваат при спроведувањето 

и дали имаат некаква поддршка одстрана за тоа. Исто така, во 
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однос на вклучување на претпријатијата во еколошки 

активности, беа прашани дали учествувале на тендери за јавна 

набавка кои имаат еколошки барања и дали успешно ги 

спровеле. На крајот  се спроведе и истражување по прашањето 

за тоа дали нудат некаков вид на зелени производи или услуги, 

причините поради кои ги нудат, дали добиле некаква поддршка 

за тоа и каков вид на поддршка им  е потребна за да започнат со 

понуда на зелени производи или услуги. 

Од графиконот V.6 може да се согледа бројот на 

претпријатија кои користат систем за управување со животната 

средина. Најголем процент немаат систем за управување со 

животната средина, односно 43%, 20% го користат ISO 14001, 

односно системот за управување со животна средина и 

приближно исто, односно 22% го користат ISO 9001, односно 

системот за управување со квалитет кој се однесува на 

процесите кои создаваат и контролираат производи и услуги кои 

ги нуди бизнисот и пропишува систематска контрола на 

активностите со цел да се осигура дека потребите и очекувањата 

на клиентите се исполнети. Мал процент го користат ISO 14004 – 

системот за управување со еколошка одговорност и ISO 14020 – 

системот за употреба на ознаки и декларација. 
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Графикон V.6: Користење на системите за управување со 

животна средина 

 
Извор: Сопствено истражување. 

 

Во однос на ова прашање беа поставени уште две 

прашања, едното за групата која не користи систем и другото за 

групата која користи систем за управување со животна средина. 

Главна причина за некористењето на ниту еден систем, 34% од 

испитаните претпријатија одговориле дека не се запознаени со 

системот, а 31% заради неговите придобивки и трошоците за 

сертификација. Исто така, 19%  од испитаните претпријатија 

одговориле дека е долго времето за аплицирање, но и дека 

постојат поважни стандарди за секторот (графикон V.7). 
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Графикон V.7: Причини за некористење на систем за 

управување со животна средина 

 
Извор: Сопствено истражување. 

Од испитаните претпријатија кои одговорија дека 

користат систем за управување со животна средина, 35% за 

главна причина го издвоија подобрувањето на перформансите 

на претпријатието, подобрувањето на имиџот – 23%,  и по 

барање на клиентите – 23% од испитаниците (графикон V.8). 
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Графикон V.8: Причини за користење на системот за 

управување со квалитет 

 
Извор: Сопствени истражувања. 

  

 Во однос на активностите кои ги преземаат 

претпријатијата за заштита на животната средина, беа поставени 

неколку прашања. Првото се однесува на тоа дали 

претпријатијата учествувале на тендер за јавни набавки кои 

вклучувале еколошки барања. Најголем процент не учествувале, 

поточно 63% од испитаните претпријатија, а од оние кои 

учествувале успешни се само 17% од испитаниците (графикон 

V.9). 

 

Графикон V.9: Учество на тендери за јавна набавка кои 

вклучуваат еколошки барања 

 
Извор: Сопствено истражување. 
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 Најголем процент од претпријатијата како активност за 

поефикасно искористување на ресурсите го навеле 

минимизирањето на отпадот, вклучително и рециклирањето, 

приближно ист процент заштедата на суровини, енергија и вода, 

а помалку користењето на обновлива енергија (графикон V.10). 

 

Графикон V.10: Поефикасно искористување на ресурсите 

 
Извор: Сопсвено истражување. 

 

 Од графиконот V.11 може да се констатира дека во 

наредните две години претпријатијата би презеле дополнителни 

мерки за поефикасно искористување на ресурсите приближно во 

ист удел како и досегажните преземени активности. 
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Графикон V.11: Планирани дополнителни мерки за поефикасно 

искористување на ресурсите во наредните две години 

 
Извор: Сопствено истражување. 

 

 Причината заради која преземаат активности за да бидат 

поефикасни во искористувањто на ресурсите е во приближно 

еднаков процент за сите понудени одговори, односно промената 

на цените на енергијата и суровините, финансиските стимулации 

или други форми на државна поддршка, предвидување на идни 

промени во законодавството, барањата на клиенти, создавање 

конкурентска предност како и тоа дека животната средина е 

еден од најголемите приоритети на компанијата (графикон V.12). 
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Графикон V.12: Причини за поефикасно искористување на 

ресурсите 

 
Извор: Сопствено истражување. 

 

 На прашањето дали претпријатието се соочува со 

проблеми кога се обидува да спроведе еколошки активности, 

подеднакво одговориле дека во основа проблемите се 

однесуваат на: комплексноста на административните процедури, 

застарени технички барања на законодавството,  слабиот 

пристап до финансии,  недостатокот на специфични еколошки 

вештини, тешкотија при изборот на соодветни еколошки мерки 

за компанијата, како и трошоци за мерките за животна средина 

(графикон V.13). 
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Графикон V.13: Проблеми на МСП при спроведувањето на 

еколошки активности 

 
Извор: Сопствено истражување. 

 

 Најголем процент од испитаните претпријатија не 

добиваат никаква поддршка за своите активности во однос на 

подобрување на животната средина, или тоа го добиваат од 

бизнис-заедницата и приватни консултанти. Отсуствува 

државната помош и јавните фондови (графикон V.14). 

 

Графикон V.14: Поддршка на претпријатијата за активностите 

за подобрување на животната средина 

 
Извор: Сопствено истражување. 
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 Понатаму, од графикон V.15 може да се согледа дека 55% 

од испитаните претпријатијата не нудат зелени производи или 

услуги, но тоа планираат да го сторат во наредните две години, 

28% нудат и имаат доделена еколошка ознака, додека 17% 

нудат, но немаат еколошка ознака.  

 

Графикон V.15: Понуда на зелени производи или услуги од 

страна на МСП 

 
Извор: Сопсвено истражување. 

 

Имајќи предвид дека најголем дел од испитаните 

претпријатија се од земјоделскиот сектор, очекувано беше дека 

областа во која нудат зелени производи или услуги се зелени 

производи, поконкретно органските производи, односно 35%, 

потоа енергетската ефикасност (18%), обновливата енергија и 

технологија на контрола на загадување (графикон V.16). 
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Графикон V.16: Области во кои се нудат зелени производи или 

услуги 

 
Извор: Сопствено истражување. 

 

 Причината поради која претпријатијата нудат зелени 

производи или услуги се создавањето на конкурентска предност, 

даночните олесувања како и државните субвенции. Најмалку од 

испитаните претпријатија (11%) одговориле дека тоа е на барање 

на клиентите (графикон V.17). 

 

Графикон V.17: Причини за понуда на зелени производи 

 
Извор: Сопствени истражувања. 
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 Бидејќи најголем процент од испитаните претпријатија се 

од земјоделскиот сектор, соодветно, најголем дел од 

испитаниците одговорија дека поддршката за производство на 

зелени производи или услуги е од јавни фондови (39%) и 

државната поддршка (30%). Помалку одговориле дека се 

приватни фондови (18%), а мал процент од приватна консалтинг 

компанија или бизнис-заедницата (графикон V.18). 

 

Графикон V.18: Поддршка на претпријатијата во производство 

на зелени производи 

 
Извор: Сопствено истражување. 

 

 Од графиконот V.19 евидентно е која поддршка најмногу 

би им помогнала на претпријатијата во Република Северна 

Македонија во воведувањето на нови зелени производи или 

услуги. Најголем дел од нив се изјасниле дека тоа е 

финансиската стимулација, односно субвенции и подобар 

пристап до финансии.  
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Графикон V.19: Поддршка која најмногу би им помогнала на 

претпријатијата во понудата на зелени производи 

 
Извор: Сопствени истражувања. 

 

 Општа констатација е дека испитаните МСП бараат јасни и 

доследни информации кои ги усогласуваат мерките за раст и 

развој на МСП со еколошките политики. Имено, тие имаат во 

голема мера недостиг на познавања и начини како зелените 

производи или услуги да ги присвојат во својата понуда.  

Дополнително, финансиската стимулација за овој сегмент не е 

доволно развоен и недостасува. 

 

3. Анализа на состојбата на МСП во Република Северна 

Македониjа во однос на примената на концептот на 

зелена економија 

 

Согласно структуриранииот анкетен прашалник и 

добиените одговори од страна на испитаниците, анализата на 

резултатите од истражувањето е систематизирана во три 

подрачја, и тоа: примена на регулативата за животна средина и 
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услугите на МСП, сегашната имплементација на зелени практики 

од страна на МСП и постојната поддршка за зелени практики во 

МСП.   

 А) Примена на регулативата за животната средина и 

услугите на МСП 

 Република Северна Македонија нема посебен документ 

за политика на зелената економија, но постојат стратешки 

документи во кои се наведени целите на одржливиот развој со 

кој се обезбедува транзиција кон зелена економија. И покрај 

посветеноста преку овие документи да се промовира 

одржливиот развој, а со тоа и зелената економија во Република 

Северна Македонија, може да се констатира дека концептот на 

зелена економија во која се вклучени МСП е недоволно 

дефиниран и не постојат конкретни активности и мерки кои ги 

усогласуваат мерките за раст и развој на МСП со еколошките 

политики. Односно, подобрувањето на еколошките 

перформанси на МСП досега не е експлицитно вклучено во овие 

документи, стартегии и програми. 

  И покрај тоа што се прават напори за поддршка на 

секторот за мали и средни претпријатија, со посебен акцент на 

намалување на административниот товар на малите бизниси и 

зголемување на нивната конкурентност, постои очигледен 

недостаток на проактивно ширење на регулаторните 

информации до МСП. Имено, интернет-страницата на 

Министерството за животна средина и просторно планирање е 

еден од главните официјални извори на информации за прописи 

за животната средина, но истата е слабо дизајнирана. Исто така, 

Министерството организира прес-конференции и објавуваат 

соопштенија за медиуми за специфични еколошки проблеми, но 

не промовира усогласеност со животната средина и добри 

практики. Државниот инспекторат за животна средина на 
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Министерството за животна средина и просторно планирање 

нема никакви формални одговорности за спроведување 

активности за унапредување на усогласеноста, иако 

Министерството понекогаш учествува во релевантни активности 

организирани најчесто од невладини организации. Постојат 

организации кои се обидуваат да ја промовираат еколошката 

усогласеност меѓу претпријатијата преку публикации, 

работилници, семинари или признанија, но сепак, ова се обично 

краткорочни иницијативи и не носат трајни резултати. Покрај 

тоа, може да се констатира и дека не постои јасна и евидентна 

соработка помеѓу претпријатијата и органите за животна 

средина по однос на ова прашање.     

   Б) Имплементација на зелени практики од страна на 

МСП                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

Анкетното истражување покажа дека кај МСП постои 

очигледен недостаток на информации за начинот на кој МСП 

може да го применат концептот на зелена економија во своето 

работење. Имено, иако компаниите нудат зелени производи или 

услуги или планираат да го сторат тоа во наредниот период и 

учествувале на тендер за јавни набавки кои вклучувале 

еколошки барања, се соочуваат со комлексна административна 

процедура при спроведување еколошки практики и строги 

правила доколку сакаат да направат повеќе (подобро) од 

законски пропишаните барања. Ова може да се објасни со 

фактот дека многу мали и средни претпријатија се предмет на 

истиот еколошки регулаторен режим како и големите 

претпријатија. Исто така, најголем процент од испитаниците се 

изјасниле дека нивната компанија се запознава со барањата за 

заштита на животна средина на интернет, преку работилници и 

семинари организирани од бизнис-заедницата или за време на 
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проценка на влијанието врз животната средина од страна на 

експертизата. 

Најголем процент од испитаните претпријатије кои нудат 

зелени производи или услуги се претпријатијата од 

земјоделскиот сектор или преработка на храна, но исто така 

постои знчителен процент на претпријатија кои нудат производи 

за обновлива енергија и технологија за намалување на 

загадувањето. Дополнително, постои големо расположение во 

наредните две години голем дел од претпријатијата кои 

планираат понуда на зелени производи или услуги. Повеќето 

компании влегуваат на овој пазар, бидејќи сакаат да ја заштитат 

и сочуваат животната средина, дел од нив поради подобрување 

на нивната репутација на пазарот, но постои и извесен процент 

кој верува дека понудата на зелени производи или услуги ќе им 

донесе конкурентска предност. 

Оние МСП кои се занимаваат со зелени практики го 

прават тоа на три различни начини: со усвојување на систем за 

управување со животната средина (ISO 14000), со преземање 

мерки за ефикасност на ресурсите и / или со производство на 

зелени производи и услуги. Анкетата дава увид во видовите 

активности што ги преземаат и причините што стојат зад нив. 

Поголемиот дел од МСП кои не прифатиле никаков систем за 

управување со животна средина укажува на недостаток на 

информации, капацитет или прекумерно временско и трошковно 

оптоварување за имплементација на истиот. Пред сè, има многу 

мала побарувачка на пазарот од деловните клиенти за 

усвојување на системот (таквата побарувачка доаѓа само од 

странски фирми), што значи дека пазарните придобивки од 

инвестирање во ваков систем се неизвесни.  

И покрај недостатокот на надворешна поддршка, 

најголем процент од анкетираните компнии преземаат мерки за 
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поефикасно искористување на ресурсите, најчесто заштеда на 

енергија и суровини или планираат да го сторат тоа во иднина. 

Главната причина за ваквите активности е чисто економска, 

односно компаниите веќе доживуваат и очекуваат понатамошно 

зголемување на цените на овие ресурси, а познато е дека колку е 

помал бизнисот, толку повеќе се чувствува влијанието на 

промените на цените на ресурсите. Исто така, вреди да се 

напомене дека, од анкетираните претпријатија, процентуалното 

учеството на МСП кои планираат да спроведат дополнителни 

мерки за ефикасност на ресурсите  и оние кои веќе 

имплементираат, е релативно исто. Ова укажува на потребата 

компаниите, пред сè да се информираат , но и да се убедат во 

економските придобивки од поефикасно користење на 

ресурсите. 

В) Постојната поддршка за зелени практики во МСП 

Според истражувањето на МСП, 75% од компаниите што 

преземаат мерки за ефикасност на ресурсите не добиваат 

техничка или финансиска поддршка. Јавното финансирање, 

односно субвенциите од државата се присутни само кај 

компаниите од земјоделскиот и преработувачкиот сектор во 

делот на преработка на храна. Ова се објаснува со фактот дека 

овие бизниси се задоволни што, воопшто, добиле каква било 

поддршка од државата за спрвоведување на активности кои се 

од значење за нивниот сектор. Имено, познато е дека во 

земјоделскиот сектор како и преработувачка индустија 

намалувањето на нуспроиводите и нивно претворање во 

дополнителен приход води кон подобар квалитет на живот и им 

овозможува да зачуваат рамноправен удел на додадена 

вредност.  

Како дел од истражувањето за МСП, претпријатијата беа 

прашани и за видот на државната поддршка што најмногу ќе им 
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помогне во воведувањето на зелени производи или услуги. 

Финансиските стимулации ги споменаа повеќе од половина од 

испитаниците, додека подобар пристап до финансии и технички 

совети беа именувани од страна на околу една третина од 

испитаните бизниси. Потребата за подобар пристап до финансии 

беше особено изразена кај компаниите во секторот за 

производство на храна и кај микро-бизнисите. Повеќето мали 

бизниси бараат јасни и доследни информации кои ги 

усогласуваат мерките за раст и развој на МСП со еколошките 

политики. 

 

4. Препораки за подобрување на институционалната и 

регулаторната рамка за развој и примена на концептот на 

зелена економија во МСП и унапредување на условите за 

нивна поуспешна имплементација 

 

Воведувањето на принципите на зелена економија опфатени 

во Националната стратегија за одржлив развој укажува дека 

главната цел за постигнување одржлив развој во Република 

Северна Македонија е насочена кон интеграција на туризмот, 

шумарството, земјоделството и индустрискиот сектор со 

одржлива поддршка од енергетскиот сектор, инфраструктурата и 

секторот за транспорт. Оттука, нaјголем потенцијал кој треба да 

се искористи за развој на зелената економија во Република 

Северна Македонија се следните сектори: 

1) Енергетика. Енергетскиот сектор троши повеќе од 20% од 

вкупната потрошувачка на материјали и сè уште не е 

високоефикасен во искористувањето на ресурсите. 

Оттука, имајќи ги превид високата стапка на 

искористување на материјалните и енергетските ресурси 

како и интензитетот на емисии, овој сектор има најголем 
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потенцијал за подобрување на вкупната ресурсна 

ефикасност во македонската економија. Мерките за 

озеленување на овој сектор се однесуваат на создавање 

економски потенцијал од заштеда на енергија, 

имплементација на секторски програми за енергетска 

ефикасност, промоција на инвестиции во областа на 

енергетската ефикасност, повисок степен на почитување 

на енергетските стандарди и нивните цели како и 

подигнување на свеста за значењето на ресурсната 

ефикасност. 

2) Земјоделство. Земјоделскиот сектор е несомнено еден од 

најзначајните во македонската економија и заедно со 

органското земјоделство треба да биде приоритет за 

ресурсна ефиксност. Потенцијалот за озеленување на овој 

сектор се наоѓа во фискалните мерки, односно 

воведување на, т.н. зелени субвенции. Тие се однесуваат 

на земјоделците кои ги спроведуваат следниве 

активности: 

- Диверзификација на почвите, 

- Одржување на постојните пасишта, 

- 5% од обработливото земјиште кое го користат да 

биде посветено на биолошка разновидност – 

Ecological Focus Area (EFA). 

Исто така, во земјоделскиот сектор потребно е постојано да 

се применуваат нови технолошки решенија и поттикнување на 

иновации. 

3) Индустрија. Без разлика на секторот, големината или 

локацијата, озеленувањето на индустрискиот сектор 

значи постојано зголемување на своите еколошки 

перформанси. Освен споменатите Стратешки определби 

посочени во Индустриската стратегија на Република 
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Северна Македонија (2018 – 2027), во овој сектор 

потребно е и воведување на когенерација, односно 

комбинирано користење на електрична и топлотна 

енергија, вклучувајќи ја и биомасата како гориво. Исто 

така, од големо значење е и постепеното отстанување на 

токсичните супстанци и материјали кои се користат во 

производството, нивна замена со нетоксични материјали 

со што освен што позитивно ќе се влијае на здравјето и 

безбедноста на работното место, производителот ќе 

преземе поголема одговорност и на тој начин ќе се  

намалат севкупните ризици. 

4) Сообраќај. Несомнено е потребно поддржување и 

промоција на јавниот сектор, пренасочување на 

товарниот сообраќај на железнички електричен погон, 

спроведување на капитално неинтензивни мерки како 

ековозила, бонус-малус систем, односно ограничување на 

брзината на патиштата, зголемување на приватни возила 

кои ќе користат течен нафтен гас (TNG), замена на 

возилата кои користат дизел горива со компресиран 

природен гас (KPG) особено кај јавниот превоз. На 

локално ниво, потребно е креирање на локална и 

национална стратегија во која би се дефинирале целите, 

правците за развој и критериумите за вреднување на 

урбаниот транспорт. 

5) Туризам. Овој сектор е тесно поврзан со сите останати и 

неговото озеленување има големо влијание на 

целокупната економија. Тој е значаен потрошувач на 

природните материјали и произведувач на јаглерод 

диоксид – директни или индиректо преку услугите за 

сместување, превоз, конзумирање на храна и слично. 

Озеленувањето на туризмот има потенцијал во 
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употребата на енергетски ефикасни уреди, поголема 

заштеда на вода, намалување на нивото на отпад од 

туристичките активности, зачувување на биодиверзитетот 

и естетските вредности на пејсажите. Оттука, можностите 

на овој сектор се развој на атрактивни туристички 

дестинации со квалитетна и целогодишна понуда и 

создавање на квалитетен хотелски сектор. 

6) Градежништво. Заради својата специфичност, овој сектор 

има најголемо учество во потрошувачката на материјали. 

Затоа, во овој сектор е неопходно унапредување на 

просторното планирање, подобрување на квалитетот на 

градежните работи и користење на одржливи градежни 

производи, подигнување на стандардите во поглед на 

енергетската ефикасност и поголемо користење на 

обновливи извори на енергија во станбените згради. 

Извештајот на Европската комисија за 2020 година, укажува 

дека во Република Северна Македонија постои потреба од 

подобрување на пристапот до информации, учество на јавноста 

и консултирање во процесот на носење на одлуки од значење за 

животната средина и климата. Затоа, институциите треба да 

бидат повеќе транспарентни и на најсоодветен начин да ги 

вклучат и информираат граѓаните кога станува збор за носење и 

имплементирање на политиките во овие сектори. Оттука, 

потребно е понатамошно унапредување на подзаконските акти и 

зајакнување на институционалните капацитети и сите засегнати 

страни. Ова ќе повлече понатамошна разработка и дополнување 

на правилниците, а со тоа и нивно постепено унапредување,  

евентуална ревизија на основа на искуствата при фазата на 

имплементација, зајакнување на соработката меѓу локалната 

самоуправа, вмрежувањето како средство за размена на 

искуства и развој на практични знаења и понатамошно 
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унапредување на информативниот систем како и 

воспоставување на систем за мониторинг на напредокот во 

секторите. 

Во насока  на реализација на потенцијалот на постојните 

политики за животна средина потребно е: 

- Целосно спороведување на политиките за заштита на 

животна средина во однос на постигнувањето на 

принципите на зелената економија; 

- Развој на долгорочни рамки на политики со 

обврзувачки цели и тоа почнувајќи од начинот на 

употреба на природните ресурси на тој начин што ќе 

ги стимулира и насочува кохерентните активности во 

повеќето сфери од општеството; 

- Искористување на дипломатското и економско 

влијание за да се промовира усвојување амбициозни 

меѓународни договори, во области како што се 

биодиверзитетот и употребата на ресурсите; 

- Промовирање на иновации што можат да 

предизвикаат нови начини на размислување и 

живеење; 

- Зголемување на инвестициите со целосно 

искористување на јавните фондови за поддршка на 

иновациите и решенијата за заштита на животната 

средина, одржливи набавки и поддршка на секторите 

и областите кои се под влијание. Исто така, тоа 

вклучува и ангажирање на финансискиот сектор во 

одржливи инвестиции со спроведување и градење на 

Акционен план за одржливо финансирање; 

- Управување со ризици и обезбедување на 

општествена фер транзиција;  
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- Разбирање на системите кои ги водат притисоците врз 

животната средина, патот до одржливоста, 

иницијативите и бариери за промените. Исто така, 

потребно е понатамошно градење на капацитети, 

инвестирање во образованието и нови вештини (Know 

how) за ефикасно да се управува во светот кој брзо се 

менува.  

Истражувањето покажа дека на малите бизниси им се 

потребни јасни и доследни информации за минималните 

барања за усогласеност со политиките за заштита на животната 

средина. Затоа за нив треба да биде посочено местото каде ќе се 

добијат повеќе информации, потоа да има едноставна порака за 

проблемот и решенијата да бидат објаснети во чекори. 

Дополнително потребно е да им се посочи јасната разлика 

помеѓу минималните законски барања и добрата практика. 

Најефикасен начин за обезбедување совети за усогласеност и 

упатства за малите бизниси е да се земе предвид целиот пакет 

регулативи што важат за нив, не само еколошките регулативи, за 

кои е потребна тесна координација помеѓу регулаторните тела 

во владини рамки.  

Понатаму, најсоодветно и корисно би било 

комуникацијата да се одвива во специфичните сектори 

одразувајќи ги различните деловни модели и активности во 

различни сектори. При промовирањето на зелените практики, 

особено значајно е работењето во групи. Имајќи предвид дека 

малите бизниси не се подготвени проактивно да бараат начини 

на воспоставување на комуникација и врски, бизнис-заедниците 

имаат улога во сигнализирање на различни извори на 

информации и насоки на комуницирање. Во случај на многу 

мали бизниси, здруженијата не се изводливи бидејќи сите не 
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членуваат во такви здруженија, па тука посоодветно е да се 

вклучат локалните власти.  

Насочените, концизни и достапни публикации за 

почитувањето на еколошките или зелените практики (а со тоа и 

усогласувањето со законот) како и тоа дека претставува  

современ и паметен начин на деловно работење, исто така, 

може да бидат многу корисни во информирањето. 

Работилниците, семинарите за обука и саемите (особено оние 

организирани од трговски организации и други деловни групи) 

несомнено се и можат да бидат ефикасни во пренесувањето 

информации за тоа како да се спроведат зелените практики. 

Сепак, повеќето од МСП веројатно нема да бидат во можност да 

одвојат време да присуствуваат на такви сесии, бидејќи тие 

немаат посебен персонал за заштита на животна средина.  

За да се убедат МСП да спроведат зелени практики што ги 

надминуваат законските барања за животната средина, пред сè 

потребно е да се земе предвид нивниот начин на деловно 

работење. Имајќи предвид, дека значаен дел од МСП се микро и 

мали претпријатија, укажува на тоа  дека нивните менаџери 

имаат многу различни одговорности, така што проблемите кои 

се однесуваат на животната средина имаат недостаток на 

внимание во споредба со основните деловни одлуки. МСП 

честопати не се свесни за многу финансиски можности за 

подобрување на животната средина. Исто така, присутна е 

погрешна перцепција дека заштитата на животната средина е 

поврзана со техничка сложеност, оптоварувања и трошоци. Дури 

и кога се свесни за потенцијалот за подобрување на еколошки 

перформанси на претпријатието, спречени се од недостаток на 

соодветни вештини и експертиза. Фактот дека повеќето МСП 

немаат интегрирано еколошка политика во нивните деловни 
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одлуки го отежнува нивното убедување за економските 

придобивки од подобрувањето на животната средина. 

Сопствениците на претпријатијата во зелените практики 

гледаат како можност да се заштеди, да се намалат трошоци и да 

се зголеми ефикасноста. Оттука, потребно е да се илустрираат и 

финансиските придобивки од заштитата на животната средина 

во вид на студии на случај, претпријатија слични на нив кои 

имаат комерцијални продобивки како резултат на 

подобрувањето во управувањето на животната средина. 

Студиите на случај треба да бидат локални со цел да се зголеми 

прифатеноста на нивните заклучоци од страна на малите 

бизниси. Во прилог на ова истражување презентиарни се 

неколку студии на случај, претпријатија во Република Северна 

Македонија кои успшно го применуваат концептот на зелена 

економија во своето работење (прилог 1). 

Убедувањето на МСП да започнат да применуваат 

еколошки политики или зелени практики е исклучително тешко, 

дури и кога тоа е очигледно во нивен финансиски интерес. 

Оттука, потребно да се зајакнат пазарните стимулации за 

подобрување на примената на концептот на зелена економија и 

тоа директно (како на пр.: зелени јавни набавки) и индиректно 

(зелени сертификати и екоетикети) со цел  зголемување на 

побарувачката за подобрени еколошки перформанси и зелени 

производи и услуги.  

Владината политика може да игра значајна улога во 

создавањето на побарувачка за зелени производи и услуги и со 

зајакнување на пазарот каде побарувачката на приватниот 

потрошувач за нив е недоволна. Таа може да изврши еден вид 

на притисок во синџирот на снабдување преку своите политики 

за набавки, односно во државните договори да постави услов за 

тендер во кои апликантот ќе преземе специфични еколошки 



Можности за примена на концептот на зелена економија  
во МСП во Република Северна Македонија 

 
144 

стандарди. Имено, јавните набавки сè уште се користат малку  во 

промовирањето на заштитата на животната средина. На овој 

начин, ќе се изберат добра и услуги со помало негативно 

влијание врз животната средина, односно ќе се зголеми 

ефикасноста за ваквите набавки и генерално, ќе станат 

подостапни. 

Иако притисокот на синџирот на снабдување во некои 

сектори е силен двигател за некои МСП да усвојат систем за 

управување со животната средина, малите бизниси се соочуваат 

со сериозни пречки, како недостаток на ресурси, знаење и 

технички капацитет; фактот дека повеќето трошоци поврзани со 

ЕМС се прават на почеток, додека придобивките од 

имплементација се среднорочни; како и дека и покрај 

примената постои мала видливост во јавноста. Затоа, потребно е 

системот да се прилагоди на нивната содржина и испорака, 

според карактеристиките и активностите на МСП. За помалите 

бизниси, најдобро е да се фокусираат на едноставни, достапни 

подобрувања во управувачките практики, наместо на 

воведување на формален, административно комплексен систем 

на управување со животна средина.  

Со цел да се направат квалификациите за управување со 

животната средина порелевантни за специфичните економски 

сектори, Министерствата за економија, Министерството за 

животна средина и просторно планирање како и 

Министерствотот за земјоделство, шумарство и водостопанство 

треба непосредно и во континуитет да соработуваат со деловни 

здруженија за развој на секторски брендови за сертификација и 

екоетикети, односно упатства за тоа како бизнисите може да 

добијат право да прикажуваат соодветни знаци (налепници, 

постери итн.) за да ги истакнат своите еколошки практики пред 

своите клиенти. Првите чекори во оваа насока се веќе 
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направени, бидејќи етикетата за органско земјоделство во 

Република Северна Македонија беше усвоена во 2010 година. 

Меѓутоа, потребно е постојана комуникација со јавноста за да се 

подигне препознавањето на етикетата или сертификацијата. 

За МСП, примената на концептот во зелената економија е 

во голема мера доброволна акција, зависна од убедувањето на 

сопственикот или неколку вработени лица. Недостатокот на 

ресурси, подготвеноста да инвестираат во нови технологии како 

и несигурноста за периодот на враќање на инвестицијата е 

најчестата причина МСП да ризикуваат и да инвестираат во 

зелени практики. Оние МСП кои се подготвени да инвестираат во 

поефикасни енергетски и еколошки процеси, бараат сигурни 

партнери за финансирање на нивните инвестиции и вистинска 

регулаторна рамка. Сепак, тие честопати се соочуваат со пречки 

во пристапот до финансии, со тоа што банките не сакаат да 

финансираат такви инвестиции и немаат специјализиран кадар 

потребен за проценка на проектите за МСП.  

Постојат неколку финансиски механизми на располагање 

на МСП, подготвени да ја надминат усогласеноста и да 

инвестираат во зелени технологии. Такви се  грантовите, заемите 

со ниски камати и даночни привилегии. Отворањето на Зелен 

фонд за оваа намена, односно проектна поддршка на МСП 

ориентирани кон зелена економија со различни цели, како што 

се: повторна употреба (reuse), поправка (repair), обновување 

(recover) и рециклирање (recycle) се од особено значење. 

Таквите грантови треба да бидат понудени преку процес на 

конкурентеност на аплицирање и да покриваат не повеќе од 50% 

од вкупните трошоци. Политиката за заем може да се искористи 

за да се обезбедат позитивни и негативни стимулации за 

бизнисите. Имено, банките може да бараат список за проверка 
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дека деловните субјекти што аплицираат за заем се придржуваат 

кон зелените практики.  

Оттука, како предлог-препораки кои произлегуваат од 

анализата на резултатите од истражувањето, би можело да се 

наведе следново: 

- потреба од јакнење на институционалните капацитети 

за поддршка и водење на грижа за имплементација на 

концептот на зелена економија во РСМ; 

- креирање на регулативна рамка за зелена економија 

во РСМ преку носење на јасни и соодветни документи 

со конкретни активности и мерки,  усогласени со 

стандардите на ЕУ, кон кои треба да се придржуваат 

МСП при примената на Концептот; 

- редовна евалуација на резултатите  од примената на 

овој Концепт, преку Cost-benefit анализа и други 

соодветни алатки за проценка, со цел преземање на 

корективни мерки; 

- поедноставување на административните процедури 

при спроведување на еколошки практики во МСП; 

- зајакнување на релацијата владини институции, 

министерства надлежни за оваа проблематика, со  

бизнис-заедницата со цел директно запознавање со 

потребата од исполнување на определени стандарди 

за заштита на животната средина при функционирање 

на претпријатијата; 

- проширување на финансиската поддршка од државата 

за зелените бизниси во повеќе сектори преку 

отворање на Зелен фонд за оваа намена, односно 

проектна поддршка на МСП ориентирани кон зелена 

економија со различни цели, како што се: повторна 
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употреба (reuse), поправка (repair), обновување 

(recover) и рециклирање; 

- зголемување на инвестициите во секторите 

земјоделство, градежништво, енергетика, туризам, 

транспорт, управување со вода и отпад и др.; 

- подигнување на свеста кај МСП за потребата од 

имплементација на повисоки еколошки стандарди и, 

воопшто, концептот на зелена економија во функција 

подобрување на конкурентноста; 

- подигнување на нивото на информираност за 

достапноста на фондови  и кредити од банките за МСП 

ориентирање кон зелениот концепт во работењето; 

- зајакнување на капацитетите на МСП за разбирање на 

значењето од примена на концептот на зелена 

економија и одговор на стимулациите на политиките 

на државата. 

Во основа, преку прифаќањто на овие и слични препораки 

во насока на унапредување на примена на концептот на зелена 

економија во МСП во РСМ се отвара можност за постигнување 

деловните цели со истовремена заштита на животната средина, 

зајакнување на природниот капитал и енергетската ефикасност 

на ресурсите. Во тој контекст, зелените бизниси би биле дел од 

долгорочната стартегија за одржливост во Република Северна 

Македонија. 
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ЗАКЛУЧНИ СОГЛЕДУВАЊА 

 

1. Истражувањето ја докажа главната хипотеза дека 

примената на концептот на зелена економија во МСП 

во Република Северна Македонија претставува еден од 

клучните фактори за постигнување забрзан економски 

раст, зголемување на вработеноста и ефикасно 

користење на природните ресурсиа со тоа 

унапредување на квалитетот на животот, односно 

можност за одржлив развој. Зелената економија е 

последица на настојувањето економијата да стане 

еколошки насочена со одржлив и одговорен начин на 

планирање и дејствување создавајќи рамномерно и 

позитивно влијание на животната средина и 

општествената заедница. Основната цел и задача во 

однос на животната средина е да изнајде начини и 

методи со кои ќе обезбеди најефикасно искористување 

на ресурсите за задоволување на човечките потреби. 

Притоа, основен интерес е да се зачува животната 

средина непроменета. Спротиставеноста меѓу 

економијата и екологијата доаѓа токму од аспект на 

употребата на ресурсите од животната средина, односно 

еколошките принципи и мерки за заштита на животната 

средина од една страна, и од друга страна интересите на 

сопствениците и општествената заедница како клучни 

стејкхолдери на претпријатијата.  Концептот на зелена 

економија се согледува преку примената на општествено 

одговорно работење во вид на, т.н. корпоративна 

одговорност. Оттука, најдобро е утврдувањето на 

можните ефекти од примената на концептот на зелена 

економија да се согледува на ниво на претпријатие. 
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Имајќи предвид дека микро, малите и средните 

претпријатија се флексибилни со тенденција за 

преземање на иновативни и ризични потфати многу 

полесно се прилагодуваат на динамичните промени во 

опкружувањето, односно тие треба да ги искористат 

предностите на актуелната еколошка ситуација, со 

истовремено согледување на степенот на успешност на 

работење. Тоа значи претпријатието да го промени 

начинот на кој работи, односно да направи промени во 

начинот на кој ја врши набавката, начинот на 

производства начинот на давањето услуги – начин кој 

создава позитивно влијание на животната средина. 

2. МСП заземаат значајно учество во националната 

економија во Република Северна Македонија, оттука 

примената на концептот на зелена економија во своето 

работење е можно побрзо и поефикасно да се оствари. 

Последниот Извештај на индексот на мали и средни 

претпријатија базиран на Актот за мали бизниси утврди 

дека во Република Северна Македонија постојат 

олеснување на условите за водење бизнис во земјата, 

воспоставување на висок степен на економска слобода и 

еднакви услови за работење на економските субјекти, 

поддршка на претприемништвото и зголемување на 

конкурентноста и иновативноста на македонската 

економија. Тие треба да ги искористат можностите кои ги 

нуди концептот на зелена економија во функција на 

унапредување на еколошката активност и енергетската 

ефикаснот на претпријатието,  намалување на трошоците, 

нов пристап во работењето и пристап на пазарот. 

3. Анализата на документите кои индиректно се однесуваат 

на зелената економија покажа дека во Република Северна 
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Македонија иако концептот на зелена економија е 

присутен во сите наведени документи, не постојат 

конкретни активности и мерки кои ги усогласуваат 

мерките за раст и развој на МСП со еколошките политики. 

Во овој контекст, МСП немаат јасни и доследни 

информации за минималните барања за усогласеност со 

политиките за заштита на животната средина и затоа 

искористувањето на човечките и природните ресурси е 

минимално. Со ова се докажува поставената помошна 

работна хипотеза дека потребно е креирање на 

соодветни политики и програми за развој на 

концептот на зелена економија со што ќе се овозможи 

непречено искористување на сите постојни 

потенцијали, односно ресурсите на животната средина 

од една страна и човечката иновативност од друга 

страна. Дополнително, постои потреба од подобрување 

на пристапот до информации, учество на јавноста и 

консултирање во процесот на носење на одлуки од 

значење за животната средина и климата.  Оттука, 

потребно е да се изработи посебен документ кој јасно ќе 

ги детерминира политиките за развој на овој концепт кој 

на концизен начин ќе ги усогласи политиките за развој на 

концептот на зелена економија со растот и развојот на 

МСП во Република Северна Македонија. Конкретно, 

креирањето на долгорочни политики со обврзувачки цели 

треба да започне од начинот на употреба на природните 

ресурси на начин што ќе ги стимулира и насочува 

кохерентните активности во сите сфери на општествената 

заеница. Од овој аспект, потребно е, пред сè целосно 

спороведување на политиките за заштита на животна 

средина во однос на постигнувањето на принципите на 
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зелената економија, промовирање на иновации што 

можат да предизвикаат нови вештини во насока на 

зачувување на животната средина, зголемување на 

инвестициите со целосно искористување на јавните 

фондови за поддршка на ивоновациите и решенијата за 

заштита на животната средина и инвестирање во 

образованието и нови вештини (Know how) за ефикасно 

да се управува во светот кој брзо се менува. 

4. Презентираните програми кои поддржуваат проекти за 

примена на концептот на зелена економија во 

работењето на МСП го поттикнуваат економскиот раст 

преку концептот на одржлив развој со неговата 

економска, социјална и еколошка димензија. Нивната цел 

е забрзан технолошки развој, базиран на трансфер на 

знаење, на истражување за развој и на иновации што 

придонесуваат за создавање нови работни места и 

економски раст и развој, истовремено подобрувајќи ја 

бизнис-околината за развој на конкурентските 

способности на компаниите. Улогата во Република 

Северна Македонија е значајна, но сè уште е на ниво на 

поттикнување и охрабрување на културата на преземање 

на ризик и иновација. Имено, тие поддржуваат бизнис-

идеи, проекти за заштита на животната средина, 

програми за ублажување и прилагодување кон 

климатските промени и преку различните механизми за 

локална соработка и партнерство, поддршка на 

претпријатијата за настап на странски пазари и 

поврзување со партнери за долгорочна и вносна 

соработка. Меѓутоа, потребна е поспецифична поддршка 

на МСП ориентирани кон зелена економија со различни 

цели, како што се: повторна употреба (reuse), поправка 
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(repair), обновување (recover) и рециклирање (recycle) 

како континуирано следење и навремено реагирање и 

прилагодување на промените кои настануваат во 

опкружувањето.  

5. Истражувањето од анкетниот прашалник ја докажа 

хиоптезата дека  идентификувањето на критичните 

фактори за развој на концептот на зелена економија 

придонесува за унапредување на перформансите на 

МСП во функција на развивање на исплатливи одржливи 

бизниси во Република Северна Македонија. Имено, 

резултатите од анкетата издвоија неколку критични точки, 

и тоа  дека се потребни јасни и доследни информации за 

минималните барања за усогласеност со политиките 

за заштита на животната средина и од друга страна 

примената на концептот во зелената економија е во 

голема мера доброволна акција, зависна од убедувањето 

на сопственикот или неколку вработени лица, односно 

тие гледаат на неа како можност да се заштеди, да се 

намалат трошоците и да се зголеми ефикасноста. Тие се 

свесни за потенцијалот на зелената економија во насока 

на подобрување на еколошки перформанси на 

претпријатието, меѓутоа спречени се од недостаток на 

соодветни вештини и експертиза. Оттука, потребни се 

концизни и достапни публикации за почитувањето на 

еколошките или зелените практики, а со тоа и 

усогласувањето со Законот за животна средина. Исто така, 

истражувањето покажа дека тие честопати се соочуваат со 

пречки во пристапот до финансии, со тоа што банките не 

сакаат да финансираат такви инвестиции и немаат 

специјализиран кадар потребен за проценка на проекти 

кои имаат зелена компонента. Постојат неколку 
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финансиски механизми на располагање на МСП, 

подготвени да ја надминат усогласеноста и да 

инвестираат во зелени технологии, како што се Фондот за 

иновации, Глобалниот еколошки фонд и Зелениот 

климатски фонд. Меѓуотоа, потребно е проширување на 

финансиската поддршка од државата за зелените 

бизниси во повеќе сектори и зајакнување на пазарните 

стимулации за подобрување на примената на 

концептот на зелена економија и тоа директно (како 

на пр.: зелени јавни набавки) и индиректно (зелени 

сертификати и еко-етикети) со цел  зголемување на 

побарувачката за подобрени еколошки перформанси и 

зелени производи и услуги. 

6. Презентираните студии на случај на МСП кои може да се 

окарактеризираат како зелени МСП, укажуваат на 

можностите и предизвиците за трансформација во нула 

отпад, обновлив био и екосистем и, воопшто, премин кон 

зелена компанија. Со ова се докажува поставената 

хипотеза дека промовирањето на зелените бизниси во 

функција на зголемување на свесноста за влијанието на 

МСП врз животната средина и можноста за да се 

оствари приход треба да бидат локални со цел да се 

зголеми прифатеноста на нивните заклучоци од страна на 

малите бизниси. 
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Прилог 1  

 

Студии на случај на МСП кои го применуваат концептот на 

зелена економија и може да се окарактеризираат како зелени 

бизниси во РСМ 

 

СУНИЛЕНС ДООЕЛ 

Главната дејност на Суниленс е трговија со прехранбени 

суровини и полупроизводи за индустриска употреба. На 

македонскиот пазар дистрибуираат над 4.500 тони прехранбени 

суровини и полупроизводи на годишно ниво преку соработка со 

над 1000 пекари, ресторани, хотели, сендвичари, мали и големи 

кондиторски производители, производители на леб и кроасани, 

производители на чипс и „грицки“, производители во конзервна 

и месна индустрија како и многу други. Суниленс е главен 

увозник за Македонија на индустриската програма на Дијамант 

АД, но застапува и други брендови од Србија, Малезија, Индија и 

Италија.  

Во 2009 година Суниленс започна со нова дејност – собирање, 

складирање, преработка и третман на отпадни масла и масти за 

јадење (отпад со шифра 20 01 25). Маслата за јадење после 

нивната употреба добиваат својство на отпад кој претставува 

сериозен загадувач на животната средина. Несоодветното 

отстранување на отпадните масла за јадење во одводи или 

нивно мешање со комуналниот отпад може да предизвика 

големи опасности по здравјето и природата. 

Колекторска мрежа на Суниленс овозможува да се собираат 

отпадни масла низ цела Македонија од ресторани, хотели, 

сендвичари, пабови, супермаркети, производители на чипс, 

„грицки“, кондиторски и други видови на прехранбени 

производи кои поминуваат низ термички процес и филтрација во 
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систем и потоа да се пласираат како екосуровина на пазарот за 

биогорива во Австрија. Процесот на собирање на отпадните 

масла се одвива преку следниве чекори (слика 1): 

 Склучување на договор за собирање на употребени масла 

за јадење со кој се прецизира начинот на собирање и 

правата и обврските на двете договорни страни; 

 Достава на бесплатна амбалажа за безбедно и хигиенско 

собирање и складирање на отпадот; 

 Директна комуникација со секој создавач на отпадни 

масла за планирање и организирање на ефикасен 

распоред на собирање; 

 Подигање на отпадните масла и достава на нова 

амбалажа на дневно, неделно или месечно ниво; 

 Издавање на транспортен формулар за предадената 

количина на отпадни масла за јадење при секое 

собирање; 

 Развиена логистичка мрежа за собирање и транспорт на 

отпадните масла за јадење во посебни возила до 

складишниот простор во секторот за управување со 

отпад. 
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Слика 1: Процес на собирање на отпдни масла во Суниленс  

 
Извор: Суниленс, https://sunilens.com.mk/otpadni-masla-za-jadenje/kade-

zavrshuva-vasheto-otpadno-maslo-za-jadenje/, 25.12.2020. 

 

Отпадните масла за јадење се складираат во иноксни цистерни и 

резервоари. Суниленс користи современа опрема и технологија 

за термичко третирање, прочистување, филтрирање и анализа на 

отпадните масла за јадење. Секој литар отпадно масло за јадење 

кое е собирано поминува низ следниве процеси: 

 Загревање на секоја количина во посебен систем 

дизајниран за оваа намена; 

 Фази на филтрација преку специјални филтри со различна 

големина; 

 Процес на таложење и додатно загревање во складишни 

цистерни; 

 Подготовка на готова екосуровина за извоз на европскиот 

пазар преку финална филтрација и термичко третирање; 

 Лабараториска анализа за преглед на квалитетот на 

финалниот производ. 

 

 

https://sunilens.com.mk/otpadni-masla-za-jadenje/kade-zavrshuva-vasheto-otpadno-maslo-za-jadenje/
https://sunilens.com.mk/otpadni-masla-za-jadenje/kade-zavrshuva-vasheto-otpadno-maslo-za-jadenje/
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На 10 октомври, 2017 година, Суниленс и Здружението за 

одржлив развој и заштита на животна средина „Go green“ 

потпишаа Меморандум за соработка за заедничко дејствување 

во поглед на подигнување на еколошката свест за собирање на 

отпадно масло за јадење од домаќинствата, подобрување на 

системите за селектирање, собирање и рециклирање на отпадно 

масло, како и взаемна поддршка на тековните проекти за 

отпадно масло кои ги реализираат: #ОдМаслоДоЕнергија и 

#рециклирајидонирај. 

Соработката ќе се реализира преку следните активности: 

 Спроведување на заеднички обуки и предавања; 

 Соработка при подготовка на предлози за законски и 

подзаконски акти, технички прописи и стандарди; 

 Размена на мислења, идеи и предлози за подобрување на 

системот за собирање на отпадно масло за јадење; 

 Изработка и заедничко спроведување на проекти 

поврзани со отпадно масло за јадење; 

 Подготовка и спроведување на заеднички иницијативи за 

промоција на системот за собирање на отпадно масло и 

искористување на неговите потенцијали како ресурс, 

односно позитивните аспекти од рециклирањето на 

отпадно масло. 

Преку современиот систем на собирање, складирање, третман и 

пласман на отпадните масла и масти за јадење на пазарот за 

биодизел во Австрија, направен е значаен придонес во развојот 

и промоцијата на еколошки вредности, циркуларна економија и 

одржливи практики за чиста животна средина. Секој литар 

отпадно масло за јадење кое се собира се рециклира во 

процесот на производство на биодизел и придонесува до 80% 

намалување на штетните CO2 гасови. 
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ПРОПОИНТ СКОПЈЕ 

Проипоинт е печатница основана 1996 година. Во текот на 

годините освен инвестициите во офсет и дигиталното печатење, 

како и етикети во ролна, зголемувањето на капацитетот и 

квалитетот, тие континуирано размислуваат за инвестирање во 

енергетска одржливост на компанијата. Така, со кофинансирање 

од Фондот за иновации и технолошки развој, тие инвестираат во 

соларна централа, односно поставување на фотоволтаижни 

панели со капацитет од 425 киловат часови. Вкупното 

прозводство на електрична енергија во 2019 година изнесувало 

околу 500 MWh, со што тие оствариле придонес за 470 тони CO2 

редукција на јаглерод диоксид (слика 2). Добиената енергија ја 

користат за сопствени потреби, а вишокот го пласираат во 

дистрибутивната мрежа. Во одлуката за оваа инвестиција многу 

важни биле две мотивации. Едната е од економски карактер, 

односно намалување на оперативни трошоци по основ на 

трошок на електрична енергија, а втората мотивација е свесноста 

какво влијание има работење врз околината и климатските 

промени.  
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Слика 2: Фотоволтаижни панели во Пропоинт 

 
Извор: Пропинт, http://propoint.com.mk/, 25.12.2020. 

 

 

Според нивните податоци, за поврат на инвестициите во 

фотоволтаижниот систем им било потребно околу 7 години. 

Имајќи ја предвид нивната дејност, еден од најкористените 

материјали е хартијата, па затоа во своето работење тие 

софистицирани машини и еколошки бои за печатење со што се 

трудат да го намалуват загадувањето. 

Водени од мотивациите и од позитивното едногодишно искуство 

со употреба на соларна енергија, произлегла следната 

нинвестиција, а тоа се електрични возила за дистрибуција на 

печатените материјали до крајните клиенти. Со овие мерки е 

направен сериозен придонес кон намалување на негативните 

ефекти врз климатските промени и Пропоинт се доближува кон 

поставената цел, да биде „100 проценти зелена компанија“. 

 

 

 

 

http://propoint.com.mk/
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ПАКОМАК 

Пакомак е непрофитна компанија, основана на 3.12.2010, 

чија дејност е управување со отпадот од пакување. Согласно со 

новиот Закон за управување со пакувањето и со отпадот од 

пакување, Пакомак од 10 јануари 2011 е првата компанија во 

Македонија што поседува дозвола за селекција и преработка на 

отпад од амбалажи. 

Основачи на компанијата се 11 водечки производствени 

компании во Македонија: Пивара Скопје АД – Скопје; Прилепска 

пиварница АД – Прилеп; Витаминка АД – Прилеп; Пелистерка 

ДОО – Скопје; Магрони ДОО – Скопје (Ладна, Добра вода); 

Кодинг Дооел – Кавадарци (Горска вода); Кожувчанка ДОО – 

Кавадарци; Вивакс Дооел – Скопје; Благој Ѓорев АД – Велес; ВВ 

Тиквеш АД; ВВ Стоби АД. 

Целта на компанијата е да изгради долготрајна и цврста 

соработка со своите клиенти и со државата и согласно со 

европските регулативи да го минимизира негативното влијание 

на амбалажниот отпад врз животната средина, да промовира 

одговорен однос на компаниите кон амбалажниот отпад, 

овозможувајќи со тоа поквалитетен живот за сите. 

Пакомак е отворен за вклучување на сите компании што имаат 

обврска да го менаџираат својот отпад од пакување и што се 

свесни за својата општествена одговорност за обезбедување 

поздрава животна средина. Во рамките на Пакомак, новите 

компании членки имаат еднаков третман како и компаниите 

основачи. 

Од 20 мај 2011 Пакомак е 34-тата национална непрофитна 

компанија што се приклучува кон интернационална мрежа за 

управување со амбалажен отпад ProEurope (http://pro-e.org/), со 

што ја добива лиценцата за употреба на симболот "Green Dot". 

Green Dot е финансиски симбол, кој означува дека за пакувањето 

http://pro-e.org/
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што го има тој знак е платен надомест за постапување со отпадот 

по употребата. 

Работењето на Пакомак во својата основа ги има следните 5 

принципи: 

1. Поставување систем за управување со отпадот од 

пакување кој ќе креира најголеми еколошки придобивки 

со минимум економски ресурси и напори: 

2. Kалкулација на надоместок кон клиентите БЕЗ ПРОФИТ за 

основачите (нема да има исплата на дивиденди); 

3. Транспарентно работење со континуирана ревизија; 

4. Рамноправен третман на сите клиенти; 

5. Градење партнерски односи со владините министерства и 

локалната самоуправа за остварување на националните 

цели за постапување со отпадот од пакување. 

На табела 1 се претставени пријавен амбалажен отпад пуштен на 

пазарот од клентите на Пакомак и рециклираниот амбалажен 

отпад. 
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Табела 1: Пријавен амбалажен отпад пуштен на пазарот од 

клентите на Пакомак и рециклираниот амбалажен отпад 

Година  Пријавен амбалажен 

отпад пуштен на 

пазарот од клентите 

на Пакомак  (во тони) 

рециклираниот 

амбалажен отпад (во 

тони) 

2011 42.090 6.198 

2012 40.557 7.595 

2013 40.753 9.302 

2014 42.008 11.500 

2015 43.833 15.567 

2016 46.141 18.717 

2017 48.700 22.662 

2018 50.270 25.207 

2019 50.537 28.002 

2020 45.000 27.000 

Извор: Пакомак активности 2010 – 2020, 

http://www.pakomak.com.mk/PakomakSite/pdf/Broshura_2020.pdf, 25.12.2020. 

Со помош на Фондот за Иновации, Пакомак е првата македонска 

компанија која го воведува светскиот тренд во рециклирањето – 

повратни вендинг-машини за пластични шишиња и лименки. 

Целта е да се мотивираат граѓаните што поефикасно и побрзо да 

се вклучат во процесот на селективно одложување отпад, а со 

самото учество во процесот да бидат соодветно наградени со, 

т.н. „зелени поени“ кои може да ги користат за плаќање 

производи и јавни услуги (на пр.: комунални такси, билети за 

јавен превоз, паркинг и сл.). На почетокот, Пакомак ќе остави 

машини во неколку општини низ земјата, а долгорочниот план 

опфаќа поставување на машини на целата територија на 

Македонија. Проектот е наменет за сите граѓани, без разлика на 

http://www.pakomak.com.mk/PakomakSite/pdf/Broshura_2020.pdf
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возраста и социјалниот статус, а и системот на награди е 

приспособен за сите групи во општеството. Првиот прототип се 

очекува во првата половина на 2020 година. Повратните 

вендинг-машини на Пакомак ќе примаат пластични шишиња и 

лименки, истите ќе пресуваат и складираат. Преку посебна 

апликација на своите мобилни телефони, граѓаните кои го 

одлагаат овој тип отпад во ПВМ на Пакомак ќе собираат, т.н. 

„зелени поени“ со кои ќе може да плаќаат јавни услуги или 

производи во малопродажбата. Бизнис-моделот на Пакомак ќе 

вклучи мрежа од јавни институции, општини, производни 

компании и рециклатори на отпад, а во секој момент ќе има и 

податок колку парчиња амбалажен отпад се рециклирани, од кој 

бренд се тие и кој материјал. 

Исто така, системот на Пакомак ќе препознава кои граѓани се 

најеколошки совесни и рециклираат најмногу шишиња во текот 

на годината, со што се дава можност за добивање на 

дополнителни бенефити за тие совесни граѓани. 

Ваквиот систем има три предности: 

- Системот не мора да биде воведен во исто време 

на ниво на цела држава, туку може да оди општина 

по општина. Со тоа се намалува почетната потреба 

од големи инвестиции во неколку стотина машини 

одеднаш. 

- Граѓаните добиваат реална екстразаштеда (или 

приход), а не сопствените пари кои ги дале како 

депозит со купување на производот. Со тоа, 

неколку стотина илјади евра би се вратиле на оние 

граѓани кои имаат совесен пристап кон селекција 

на отпадот. 

- ОВМ на Пакомак ќе биде македонски производ со 

значително пониска цена од постојните светски 
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модели и пониска цена на одржување. Тоа го 

прави овој модел пристапен за помасовна 

употреба и побрзо покривање на целата 

територија на земјава. Материјалот собран во овие 

ОВМ е многу чист со можност за 100% 

рециклирање. 

Системот ќе биде одржлив и Пакомак веќе договара детали со 

општините, производителите и рециклаторите кои првично 

сакаат да бидат дел од системот. Проектот се развива заедно со 

ИНОФЕИТ при УКИМ, како партнер на Пакомак во овој проект 

поддржан од Фондот за иновации и технолошки развој. 

 

 

 

МАМАОРГАНА 

Мамаоргана е првата екосоцијална компанија во 

Македонија чија цел е промоција на циркуларна економија, 

родова еднаквост и креирање работни места за најранливите 

категории.  Компанијата е основана во 2017 година како 

компанија која собира отпад од храна, произведува органски 

ѓубрива и вработува претежно, самохрани мајки под социјален 

ризик. Ова социјално претпријатие промовира иновативен 

производ каков што нема на домашниот пазар, ниту во регионот. 

Исклучително се фокусирани на развој на производот, за кој 

добивале и награди од натпревари за стартапи. Последен таков 

натрпевар е „Startup Europe Awards“, на кој „Мамаоргана“ освои 

награда во категоријата „Best Job Growth“. Ѓубривото го добиваат 

од калифорниски црви, а во исто време создаваат и 

репроматеријал за супстрат кој пак е збогатен со природни 

минерали, вулкански камења кои служат за регулација на водата 

и воздухот внатре во почвата. Иновативноста е и во тоа што 
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секој, без оглед на тоа каде живее, со овој супстрат може да 

одгледува и произведува органска храна, а нема допир со земја 

(ниту со земјени површини) и нема предизвици како на пример, 

загадена почва. 

Социјалната мисија им е во две компоненти – вработување и 

зајакнување на самохрани родители, истовремено таргетирајќи 

го и општествениот проблем со пристап до здрава храна, вода и 

воздух, органско производство на храна и намалување на отпад. 

Дополнително, произведуваат и продаваат и билки кои го 

прочистуваат воздухот во внатрешни простории и екопесок за 

мачки. 

 

ВЕЗЕ ШАРИ 

Фармата Везе Шари се наоѓа во с. Требош, Тетово, и е 

еден од најголемите производители на свежи јајца во 

Македонија. Фармата започнала со работа во 2000 година, како 

заедничка германско-македонска инвестиција со целосно 

вградена германска технологија.  Везе Јашари е извозна 

компанија, а извозот во најголем дел е во Хрватска и во Грција. 

Како резултат на работата и околностите што се појавиле кога 

првите кокошки било потребно да бидат заменети со нови 

кокошки, фармата дошла до идеја да произведува производи од 

пилешко месо. Така започната е градба на објект Lecker во 2005 

година за производство на производи од месо, мелено месо и 

преработки од месо, додека со работа започнала кон крајот на 

2006 година. Во производниот процес се користат производи од 

верификувани производители и добавувачи на суровини, 

адитиви, зачини и материјали за пакување. За да се осигура 

безбедноста на производите, системот за управување со 

квалитет на Везе Шари и Lecker е сертифициран според 

стандардот ISO 22000: 2005 со имплементирање на HACCP и 
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HALAL системот со континуирана проценка на нивната 

ефикасност. 

Зголеменато производство на јајца и проширување на 

производствениот асортиман, компанијата се соочила со 

проблем околу отпадот што се создава во фармата за 

одгледување. Така, заедно со германските партнери дошле до 

решение да инвестираат во фабрика за производство на биогас 

од живинското ѓубре.  Во 2013 година започнала градбата на 

првата фабрика за биогас во Македонија, Електро Шари, за 

производство на електрична енергија од отпад од фармата Везе 

Шари и другите земјоделски отпадоци се користат како 

суровина. Капацитетот на објектот за производство на биогас и 

производство на електрична енергија е 1 мегават / час и 

произведува 8,760,000 киловат-часови годишно (слика 3). 

Електро Јашари отпадот не го третира како отпад, туку како 

обновлив извор на енергија од кој се обработува метанот, со 

горење на кој се добива електрична енергија и топлина. 
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Слика 3: Фабриката на Везе Шари за производство на 

електрична енергија од живински отпад 

 
Извор: Везе Jашари, https://vezesharri.mk/, 25.12.2020. 

Остатоците од ваквиот процес повторно се преработуваат  со 

крајна цел – 8000 тони органско ѓубриво годишно. Органското 

ѓубриво наречено Naturpur како производ, е одобрено и 

регистрирано во релевантните институции и поседува дозвола за 

извоз во земјите на Европската Унија кои ги исполнуваат 

највисоките меѓународни стандарди за здравје и квалитет и 

безбедност на животната средина. Содржината со органска 

материја, азот, фосфор, калиум, калциум, магнезиум и 

микроелементи, му дава на органското ѓубриво незаменливи 

универзални хранливи својства кои влијаат на можноста за 

подобрување на физичко-хемиските и биолошките својства на 

почвата. Органското ѓубриво се употребува како основно ѓубриво 

во сите видови земјишта и за сите видови на земјоделски 

култури, во ниви и заштитени подрачја, во овоштарство, 

лозарство, цвеќе, како и за оние земјоделски култури кои имаат 

вегетативен и продуктивен живот во текот на 3 – 4 месеци. 

 

https://vezesharri.mk/
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