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Потребно е соодветно структуирање на активностите во насока на подобрување на
можностите за вработување и поттикнување на жените активно да се вклучат во процесите за
креирање на работни места и зголемување на вработливоста.
Теоријата и практиката покажуваат дека претприемачите може да се создадат. Но, важно е
прашањето како тие може да се создадат на стратегиска основа и како да се создадат
претприемачи водени од можностите а не од потребата, со цел да се обезбеди одржлив
економски развој. 
Ентузијазмот за вклучување во претприемнички активности од страна на жените треба да се
охрабрува и развива на континуирана основа. 

Теренско истражување, спроведено на целен примерок составен од 661 испитаник кои
живеат во Општина Битола. 
Анализа на локалните политики, мерки и активности за унапредување на женското
претприемништво.
Изработка на модел и мерки кои ќе го поттикнат и поддржат женското претприемништво на
локално ниво. 

ВОВЕД И КЛУЧНИ НАОДИ

Локалната економија на Општина Битола се наоѓа во пост- приватизациски циклус и ги следи
трендовите на националната економија. Ваквите случувања резултираат со непродуктивност на
компаниите, но и невработеност. Во последните години претприемништвото добива на значење
како начин на поттикнување на можностите за вработување, зајакнување на економската
конкурентност и промовирање на локалниот и регионалниот развој. Интересен е фактот што
претприемништвото е усвоено како стратегиски пристап да се олесни економското учество кај
жените. Вклучувањето во претприемништвото овозможува да се зголеми самодовербата, да се
постигне економска независност и оттргнување од работ на сиромаштијата. Исто така, се
создаваат можности за вработување кои водат кон економски раст и развој. И покрај предностите
што ги нуди претприемништвото, се чини дека во Битола, сè уште на претприемништвото не се
гледа како на кариерна опција. 

Врз основа на идентификуваните предизвици, иницијативата дава препораки за подобрување на
тековната ситуација, како и вклучување на сите засегнати страни во развој на женското
претприемништвото во Битола. 

ЦЕЛ И МЕТОДОЛОГИЈА НА ЕВАЛУАЦИЈА

Иницијативата за развој на женското претприемништво на ниво на општина Битола има основна
цел зголемување на вработливоста на жените преку претприемништво и поттикнување на
претприемачкиот дух. 
Развојната методологија се состоеше од следните фази:
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Воведување на родов пристап во креирање на политики; 
Зголемување на учеството на жените и мажите во донесувањето на одлуки и пристапот до
ресурси во општина Битола; 
Родова еднаквост преку образование; 
Родова еднаквост преку култура; 
Родова еднаквост преку медиуми; 
Родова еднаквост преку здравство; 
Родова еднаквост преку социјална заштита; 
Родова еднаквост преку спорт; 
Родова еднаквост против родово основано насилство и трговија со луѓе; 
Родова еднаквост и економско јакнење на жената; 

ИНСТИТУЦИОНАЛЕН КОНТЕКСТ И РАМКА НА ЈАВНИ ПОЛИТИКИ

Општина Битола прави значителни напори за економско зајакнување на жените и создавање на
еднакви услови за еднакви можности меѓу мажите и жените, како и во делот на родово
буџетирање. Општина Битола во 2022 година има формирано Комисија за еднакви можности.
Општина Битола има усвоено Стратегија за родова рамноправност, Општина Битола-општина
без дискриминација.  Исто така, постои и Локален акциски план за економско јакнење на жените
во општина Битола 2016-2017 , како и Програма за еднакви можности за 2021 година. 
Буџетот на општина Битола има родова димензија бидејќи предвидува мерки и за мажите и за
жените и слободно може да се каже дека има родова одговорност. 

ОПИС НА КОНКРЕТНИТЕ ПОЛИТИКИ КОИ СЕ АНАЛИЗИРААТ ВО КОНТЕКСТ НА РОБ

На ниво на општина Битола постојат одредени локални политики и документи кои треба да се
обноват. Исто така, постои недостаток на локална стратегија за унапредување на женското
претприемништво. Општина Битола и Комисијата за ЕМ и недискриминација пристапи кон
изработка на програма за еднакви можности.

Програмата за еднакви можности 2021 ги има дефинирано следните области: 

Инвестициите кои се однесуваат на поддршка на женското претприемништво овозможуваат
постигнување на значителни ефекти за развој на жените на ниво на општина Битола, бидејќи
жените генерално се фокусирани кон инвестирање во здравјето, благосостојбата на нивните
семејства и образованието. 

 Достапно на страна: shorturl.at/hqtV5 
 Достапно на страна: shorturl.at/eikSY
 Достапно на страна: shorturl.at/gjkJ6 3



Постои потребата од актуелизација на женското претприемништво
Женското претприемништво ќе овозможи креирање на нови работни места. 

ОПФАТ , КОРИСНИЦИ, ЧИНИТЕЛИ

Во општина Битола, согласно податоците од АВРМ заклучно со 30.04.2022 година, вкупниот број
на невработени изнесува 5369, од кои жени се 2783. 

Во спроведеното теренско истражување, примерокот вклучуваше 661 испитаници кои живеат во
општина Битола. Од истражувањето се заклучи:

Мерките и активностите ќе се насочат кон целната група на жени од 18 до 49 години, од ранливи
категории на граѓани во општина Битола. 

Создавањето на жени претприемачи претставува сериозен предизвик и бара голема посветеност
од страна на креаторите на политики и едукаторите. Исто така, е потребно опкружување кое го
поддржува претприемништвото, иновациите и претприемничкото однесување. За таа цел се
наметнува потребата од формулирање на системско- стратегиски пристап за креирање и
поттикнување на претприемничка култура и претприемничко однесување кај жените во
функција на  развој на родовата еднаквост во Битола. 

БУЏЕТСКА АНАЛИЗА И ГЛАВНИ НАОДИ

На национално и на локално ниво сè повеќе станува актуелно прашањето за претприемништвото
и поттикнувањето на претприемачкиот дух посебно кај младите луѓе. Не изостанува ниту пак
актуелизирањето на социјалното претприемништво во чија основа не лежи создавањето профит
само по себе, туку и создавањето вредност кај ранливите категории на граѓани. Во тој контекст,
иницијативата, чија целна група се жените од општина Битола, вклучува предлог на приоритетни
области и мерки, каде акцентот е ставен на градење силна свест за претприемништвото и
претприемачкото учење, градење на култура ориентирана кон поддршка на претприемништвото
и иновациите, како и институционална поддршка за да можат овие млади луѓе да станат
конкурентни на пазарот на труд и да можат да ја изградат својата иднина без разлика на нивната
кариерна и професионална определба.

Предложени се три приоритетни области и тоа: 

1.Креирање поволна колаборативна средина за поттикнување и развој на женското
претприемништво - подразбира создавање на средина во која активно ќе се работи на развојот и
поттикннување на можностите за женско претприемништво. Преку воспоставување на работна
група од засегнати страни и назначување на одговорно лице кое ќе раководи со процесот, ќе се
креира системско- стратегиски и холистички пристап при усогласено делување во развојот на
женското претприемништво. Целта е да се анализираат постојните локални и национални јавни 
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Под-активност 1.1: Координирано делување на засегнатите страни за поддршка и развој на
женското претприемништво (е-платформа и активности за вмрежување, бази на податоци,
регистер на жени претприемачи). 
Под-активност 1.2: Формирање на координативно тело за поддршка и развој на женското
претприемништво. 

Под-активност 2.1.: Развој на тренинг модул за женско претприемништво.
Под-активност 2.2.:Изработка на менторска програма за женско претприемништво;
Под-активност 2.3.:Реализација на обуки за претприемачки вештини и водење бизнис; 

Под-активност 3.1.:Комуникациски активности за промоција на женското претприемништво; 
Под-активност 3.2.:Воспоставување на добри практики како натпревари, презентирање на
успешни приказни, промоции, настани поврзани со претприемништво и претприемачко
учење, волонтирање.

политики за женското претприемништво, ќе се има увид во моменталната состојба и ќе се
предложи развој на истите. На овој начин ќе се идентификуваат потребите за развој и
поттикнување на женското претприемништво и ќе се канализираат сите активности и програми. 

2.Развој на можности за претприемачко учење кај жените;
Жените претприемачи и потенцијалните жени претприемачи немаат воопшто или имаат
недоволно современи знаења да основаат сопствен бизнис, да раководат со бизнис како и да
размислуваат за подоцнежните фази за развој на бизнисот. Во таа смисла, се наметнува
потребата од дополнителни обуки, специјализирани советодавни услуги не само во почетната
фаза на бизнисот туку и во понатамошните фази. Исто така, се наметнува потребата и од
стекнување на нови знаења и вештини за водење и управување со сопствен бизнис. Постои и
можност од поврзување со академската заедница која ќе овозможи современи знаења и
истражувања за моделите на женското претприемништво, од почетник до успешна жена-
претприемач, од вработени до развој на сопствен бизнис. 

3. Иницијативи за подигнување на свеста за претприемништво кај жените;
Промоцијата на женското претприемништво претставува можеби најважниот приоритет во оваа
фаза на развој и поттикнување на женското претприемништво. Со подигнување на свеста за
важноста на женскиот потенцијал и потреби, се очекува да се создаде критична маса и да се
алоцираат потребните ресурси за потребните промени и поставување на женското
претприемништво во центарот на економскиот развој. 

Вкупниот буџет за родова еднаквост на општина Битола изнесува 2.050.000 денари. Износот од
717, 500 денари е 35% од вкупниот буџет за родова еднаквост. Сите овие финансии ќе бидат
искористени за реализација на предлог мерките и обезбедување поволни услови за развој и
поттикнување на женското претприемништво.  Постигнувањето резултати од секоја приоритетна
област претпоставува реализација на предлог мерките. Секоја предлог мерка вклучува
реализација на активности кои бараат финансиска поддршка.  
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Достапност на неформално образование за „меки вештини“ како и преквалификација и
доквалификација со цел да се обезбеди континуирана конкурентна работна сила; 

Првата приоритетна област подразбира координација меѓу засегнатите страни, изработка на е-
платформа, истражувања, како и активности за вмрежување. За реализација на оваа приоритетна
област потребни се 200 000 денари. Реализацијата на предлог мерките од приоритетната област 2
подразбира изработка на тренинг модул, менторска програма за женско претприемништво и
реализација на обуки. За реализација на оваа приоритетна област потребни 300 000 денари. 
Реализацијата на предлог мерките од приоритетната област 3 подразбира активности за
кампањи, реклами, настани и поддршка на жени во одредени иницијативи. 
За реализација на оваа приоритетна област потребни 217500 денари.

ДОБРИ ПРИМЕРИ, ДОМАШНИ И СТРАНСКИ ПРАКТИКИ

Во рамки на проект за децентрализација, Општина Битола во соработка со USAID, организираа
обука за жени од областа на комуникациски вештини, родова социјализација, родов буџет,
претприемништво, процедури за отварање на сопствен бизнис, тимско работење и изработка на
бизнис план. Најуспешните бизнис планови се финансиски поддржани од Општина Битола.
Општината за успешна реализација на овој проект издвои 300.000,00 денари финансиски
средства од буџетот на општината за 2007 год. за поддржување на успешни бизнис планови.

ЗАКЛУЧОК И ПРЕПОРАКИ

Жените во Битола, особено младите жени, се изложени на различни бариери, кои настанале под
влијание на различните стереотипи во поглед на изборот на образование и професија,
традиционалните улоги на жените, предрасудите и сл. Родовата нееднаквост се гледа и во
приоритетите во изборот на професија. Сè уште преовладува поделбата на „машки“ и „женски“
професии, иако се прават напори во унапредувањето на родовата еднаквост. 
Големата креативност и желба за промени имаат големо влијание на самоактивација на жените и
сé повеќе жените се одлучуваат да се занимаваат со некој облик на бизнис, односно,
претприемништво. 
Најчести облици во кои се јавува женското претприемништво се модата, храната, трговијата и сл.,
но, се наметнува потребата од поддршка од општината со цел да се поддржат жените во
претприемништвото. 
На локално ниво сè повеќе станува актуелно прашањето за претприемништвото и
поттикнувањето на претприемачкиот дух посебно кај младите луѓе од женски пол. Во тој контекст,
акцентот треба да се стави на градење силна свест кај жените за претприемништво и
претприемачкото учење, градење на култура ориентирана кон поддршка на претприемништвото
и иновациите, како и институционална поддршка за да можат жените да станат конкурентни на
пазарот на труд и да можат да ја изградат својата иднина без разлика на нивната кариерна и
професионална определба.Тоа може да се направи преку фокусирање на напорите кон: 
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Поттикнување на претприемачко образование и учење, студентска практика и
волонтерство, како модели за стекнување професионално искуство со цел побрза
интеграција на пазарот на труд;

Достапност на програми за микрофинансирање за жени кои сакаат да отворат свој сопствен
бизнис; 
 
Зголемување на свесноста кај жените дека претприемништвото  може да се научи и дека
претприемачите може да се создадат; 

Развој на концептот карактерно претприемништво (trait based approach of
entrepreneurship), каде што фокусот ќе биде ставен на индивидуалците и нивните лични
диспозиции, особини и карактеристики да станат претприемачи; 

Реализација на истражувања и студии на случај за динамиката на женското
претприемништво, претприемачкиот процес, претприемачкиот профил во Битола и
Република Северна Македонија; 

Формирање на локални партнерства за поддршка на потенцијални бизнис идеи и
потенцијални жени претприемачи; 

Промоција на концептот на социјално претприемништво и изработка на локална стратегија
за женско претприемништво, социјално претприемништво и младинско претприемништво; 

Креирање на колаборативна средина (меѓу-секторски групи од засегнатите страни) за
развој и поттикнување на претприемништвото кај ранливите категории на граѓани; 

Развивање на тренинг модули за женско претприемништво; 

Изработка на менторски програми и професионално советување на потенцијални жени
претприемачи; 

Организирање на обуки за претприемачки вештини и водење на бизнис;

Развивање на стратегиски пристап на локално ниво за економско активирање на жените; 
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Литература:

Општина Битола, Стратегија за локален развој на општина Битола 2014-2018, Битола, март 2014; 

Стратегија за родова рамноправност, Општина Битола-општина без дискриминација
Достапно на страна: http://www.bitola.gov.mk/wordpress/wp-
content/uploads/2016/03/%D0%A1%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%B3%D0%B
8%D1%98%D0%B0-%D0%B7%D0%B0-%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B0-
%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BD%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BD%
D0%BE.pdf

Локалниот Акциски план за економско јакење на жените во општина Битола 2016-2017
Достапно на страна: http://www.bitola.gov.mk/wordpress/wp-content/uploads/2016/12/Akciski-plan-
za-ekonomsko-jaknenje-na-zeni-vo-Opshtina-Bitola.pdf

Програмата за еднакви можности
Достапно на страна: https://www.bitola.gov.mk/wordpress/wp-
content/uploads/2021/02/%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%
B0-%D0%B7%D0%B0-%D0%95%D0%9C-2021-.pdf
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