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Признание

Публикацијата е подготвена во рамките на проектната програма „Зајакнување на Ромките преку засновање 
на социјално претпријатие“, поддржанa од Европската комисија во рамки на Оперативната програма за развој 
на човечки ресурси (2007-2013) „Социјална инклузија и вработување на локално ниво“ од Инструментот за 
претпристапна помош.

Овој прирачник исто така е направен во соработка со Групацијата СОС која е најголема групација на 
социјални претпријатија и промовирање на практиките на социјалната економија, не само во Франција, туку и во 
цела Европа. Во 2011 година, над 1 милион француски граѓани имале придобивки од нејзините услуги. Групацијата 
СОС има 10.000 вработени што работат во 44 социјални претпријатија и 300 организации во Франција и во други 
земји со обрт на средства од 750 милиони евра. Главни администратори на Групацијата СОС се три засновачки 
здруженија: Prévention et Soin des Addictions, Habitat et Soins, и Insertion et Alternatives. Групацијата СОС е наш 
партнер во проектната програма „Зајакнување на Ромките преку засновање на социјално претпријатие“, поддржан 
од Европската комисија. 

Преку својата мрежа, Групацијата СОС се занимава со сите форми на социјална сиромаштија, обезбедувајќи 
широк спектар активности со кои на многу иновативен начин се комбинираат функциите за застапување и 
обезбедување добра и услуги во полето на здравството, социјалната заштита, детските права, социјалната и 
професионалната инклузија, домувањето за работниците со ниски приходи, одржливиот развој и фер трговија. Со 
цел да може да управува со овие разновидни активности, Групацијата СОС е организирана во три различни оддели: 
социјални и здравствени услуги, образовни програми и бизниси со социјален интерес. Овие оддели добиваат 
поддршка од две организации: кооперативата за недвижен имот „Алтерна“ и групацијата со економски интерес (ЕИГ), 
„Алијанс жестион“. ЕИГ обезбедува вештини за професионален менаџмент на социјалните бизниси, овозможувајќи 
им да се концентрираат на нивните основни активности. Тоа вклучува: човечки ресурси, сметководство, 
комуникации, мобилизација на средства, право, финансии, маркетинг, купување итн. Важна карактеристика на 
бизнис-моделот на Групацијата СОС е да ги проширува своите активности преку сеопфатен и иновативен пристап. 
Токму заради тоа, Групацијата СОС постојано ги идентификува главните социјални потреби и успева да формулира 
пионерски решенија, користејќи метод што се состои од претворање на традиционалните бизнис-алатки во алатки 
за непрофитни и социјално-економски активности.

Извор: http://www.groupe-sos.org; http://www.associations.groupe-sos.org 

Ставовите на авторот изнесени во овој прирачник и не мора да се совпаѓаат со гледиштата на Европската комисија. 



4

Преглед на методологијата за изработка 
на прирачникот

Ана Филиповска, автор на овој прирачник специјализирала во областа на социјалната економија и 
социјалното претприемаштво на Универзитетот во Фиренца, Италија. Конкретно истражување има направено во 
Институтот за политичка економија „Карољ Полањи“ во Монтреал, Канада на темата: „Како развојот на социјалната 
економија води до подобар економски развој на една територија“. Има повеќе од 11 години работно искуство 
инвестирано во работата во невладин сектор и давање на конкретна поддршка и менторство за развој на социјални 
претпријатија на претприемачи во Република Македонија. Има издадено еден прирачник за млади во јануари, 2015 
година како поттик за младите претприемачи да влезат во социјалното претприемаштво.

Методологијата за изработка на овој прирачник е направена преку опсежно 
секундарно истражување во кое се вклучени:

- Идентификување и анализа на соодветни објавени публикации на тема: социјална 
економија и социјално претприемаштво како можност за поддршка и вработување 
на лица од ранливи категории. Публикации издадени од академски институции, 
граѓанскиот сектор, приватниот сектор и од меѓународни организации. Прегледани 
се материјали споделени на повеќе глобални мрежи на социјални претприемачи 
за да се соберат информации што ќе бидат интересни и корисни и ќе можат да 
се адаптираат за потенцијалните социјални претприемачи во Македонија што би 
работеле со лица од ранливи категории.

- Направена е соодветна анализа на моменталната правна регулатива и соодветно 
во прирачникот се дадени насоки како истата законска легислатива може да се 
искористи за формирање на социјални претпријатија што вработуваат лица од 
ранливи категории.

- Дополнително е направена анализа на податоци, на информации од публикувани 
материјали за можните финансиски механизми што социјалните претприемачи ќе 
можат да ги користат за засновање на социјални претпријатија.
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За што служи овој прирачник?

Овој прирачник е наменет за сите потенцијални социјални претприемачи што се заинтересирани да 
започнат социјален бизнис за вработување на лица од ранливи категории. Првенствено е наменет за 
невладини организации што даваат соодветни социјални, правни, здравствени услуги на лица од ранливи 
категории и се заинтересирани за економско зајакнување на тие лица или економска одржливост на 
организацијата и сакаат да засноваат социјални бизниси.

Овој прирачник ќе ви даде насока како да ја развиете соодветната економско-социјална мисија на 
организацијата, да ги насочите вашите човечки и финансиски потенцијали за засновање на социјално 
претпријатие што би отворило можност за вработување на лица од ранливи категории. Преку бизнис-
канвасот ќе имате можност да ја развиете вашата социјална претприемачка идеја, водејќи сметка за 
паралелно остварување на социјална и економска мисија на вашиот бизнис. Понатаму, ќе бидат детално 
образложени одредени делови на законската правна легислатива за да изберете најдобар начин како 
правно да го регулирате вашиот социјален бизнис. На крајот ќе бидат презентирани информации за 
можности за финансирање на вашиот социјален бизнис.

Засновањето на социјално претпријатие е предизвик зашто секогаш треба да внимавате на две многу важни 
компоненти во вашето работење: активностите што ќе ги реализирате за да ја остварите вашата општествена мисија 
и економските активности што се битни за да се гарантира одржливоста на вашиот социјален бизнис.  Најбитно е 
овој баланс да се воспостави подеднакво. Затоа искористете го прирачникот за одговор на поставените прашања 
што ќе ве водат низ процесот за развој на вашиот социјален бизнис. 

Доколку не сме одговориле на сите прашања што ќе си ги поставите во процесот на развој на вашето социјално 
претпријатие и не сме ја  задоволиле вашата љубопитност, на крајот од прирачникот препорачуваме корисна 
македонска и странска литература ако сте заинтересирани повеќе да прочитате. Дополнително ќе споделиме 
национални и меѓународни мрежи на социјални претприемачи во кои може да пристапите и да научите многу 
преку размената на искуства.
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Зошт 
социјално 
претпријатие?

Во македонската како и во странската терминологија ќе сретнете термини како „социјално претпријатие“, 
„општествен бизнис“, „претпријатие на заедниците“ како и термините „социјален претприемач“ и „социјално 
претприемаштво“што станаа општопознати во последните две децении. Социјалното претприемаштво не е нова 
појава. Корените на тоа што ние сега го нарекуваме социјално претприемаштво датираат од крајот на деветнаесеттиот 
век и се поврзани со подемот на посистематска и стратешка форма на добродетелство/милосрдие. Тоа  претставува 
„поместување од идејата за добродетелност/милосрдие како едноставно давање милостина на сиромасите, кон 
нешто што може да создаде трајни и системски промени“.  Често цитирани социјални претприемачи низ историјата 
се: Флоренс Најтингејл од Обединетото Кралство, основач на модерните институции за медицински сестри и Марија 
Монтесори, првата жена-лекар во Италија, креаторот на образовниот систем за деца „Монтесори“ во 1906 година. 
Во поново време, најпознати социјални претприемачи се: Мухамед Јунус, основач на банката Гремин и добитник 
на Нобеловата награда за мир за 2006 година; Џејми Оливер, светски реномиран готвач кој направи револуција 
во Англија и во Америка, промовирајќи здрава храна во училиштата; Викторија Хејл од Институтот за здравје 
OneWorld Health, која користи постојни, но напуштени фармацевтски истражувања за да овозможи нови лекови 
за најсиромашните луѓе во светот; Марк Цукерберг, основачот на Фејсбук, кој овозможува социјална конекција на 
милиони лица низ светот и многу други инспиративни социјални претприемачи. 
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Иако не постои една дефиниција за социјалното претприемаштво, во одделни земји има некоја 
неофицијална дефиниција. Ние нема да наведуваме дефиниции, туку општоприфатени критериуми за тоа како се 
дефинираат социјалните претпријатија.

За идентификување социјални претпријатија, најчесто ги користиме критериумите дефинирани од истражувачите од 
EMES.1  Според EMES, една организација треба да исполнува девет критериуми за да се смета за социјално претпријатие:

1. Константно производство и продажба на стоки или услуги;

2. Претпријатието е независно во однос на јавниот и приватниот сектор;

3. Претпријатието презема економски ризици за да оствари сопствени приходи;

4. Претпријатието вработува одреден, минимален број платени работници, но многу често и волонтери 
учествуваат во неговите активности; 

5. Деловните активности се извршуваат јасно, со цел да се постигнат социјални вредности и придобивки за 
заедницата или за маргинализираните групи;

6. Претпријатието е формирано и работи како резултат на организирана и солидарна активност;

7. Управувањето е засновано на принципот  „еден член - еден глас“;

8. Корисниците учествуваат во управувачката структура на социјалните претпријатија;

9. Постојат јасни правила и практики во врска со ограничената распределба на добивката.

Оваа дефиниција е комбинација од четири фактори што придонесуваат социјалното претприемаштво да се 
разликува од другите форми на претприемаштво. Социјалните претприемачи1:

- Водени од општествената и економската мисија. Тие се посветени на својата мисија за континуирано 
подобрување на социјалните вредности и на економската одржливост на социјалното претпријатие;

- Посветени претприемачи кои мора да бидат екстремно креативни во услови на редуцирани ресурси;

- Работат во рамките на претприемачки ориентирани организации што развиваат иновативност и отвореност;

- Работат во рамките на финансиски независни организации што планираат и спроведуваат стратегии 
на стекнат приход. Целта е да се примени саканата социјална вредност додека се остварува економска 
самоодржливост. Ова се постигнува со комбинација на социјалните и профитно ориентираните активности 
за самоодржување, намалување на зависноста од донации и владини финансиски средства,  и зголемување 
на потенцијалот за реализација на социјална вредност.

1  Bacq et al., 2011/Бак и соработници., 2011.
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1.1. Искуството во Македонија со 
социјално претприемаштво

Социјалното претприемаштво во Македонија е во првичните развојни стадиуми, но постојните социјални 
претпријатија покажуваат дека и кај нас има потенцијал за раст и развој на овој концепт. За разлика од Европа, 
каде што социјалната економија придонесува со околу 10% од БДП, а секое четврто новоотворено претпријатие е 
социјално, ние сме одвај на почетокот и се соочуваме со бројни предизвици.

За да се поттикне развојот на овој концепт на претпријатија, потребна е поголема едукација и менторство на 
сите засегнати во општеството што сакаат да засноваат социјални претпријатија. Потребни се посебни локални и 
национални политики што ќе овозможат:

- дефинирање на социјалното претприемаштво и идентификување критериуми за тоа што претставуваат 
социјалните претпријатија во македонски контекст;

- отстранување на сите законски пречки за дејствување преку креирање флексибилни механизми, можност 
за социјални иновации како и фискални и даночни бенефиции и

- добро осмислени, балансирани и сеопфатни локални и национални стратегии и програми за поттикнување 
и развој на социјалните претпријатија, имајќи ги предвид сите територијални предизвици и потреби.

Во Предлог-законот за социјално претприемаштво (Скопје, предлагач: 
Министерство за труд и социјална политика, јули,  2015 година) социјалното 
претприемаштво во Македонија се дефинира како: „социјалното 
претприемаштво кое има поширока општествена корисност која се 
согледува преку влијанието кое го има во поглед на нови вработувања, 
поттикнување и развој на социјални иновации, проактивност и 
мотивација кај луѓето за самостојно работење и самовработување. 
Социјалните претприемачи и социјалните претпријатија создаваат 
нови можности, нови облици на работа и дејствување, нови форми на 
организација на работа, производство, пласман и остварување приход 
односно профит кој повторно се користи за социјални цели.“ 
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1.2. Какви социјални претпријатија 
постојат во Југоисточна Европа

Примери на инспиративни социјални претпријатија што вработуваат лица од ранливи категории во регионот:

Социјално претпријатие во Хрватска што вработува жени со специјални потреби: - Акт Конто формирано во 2009 
година што овозможува сметководствени услуги на граѓански организации и спроведување финансиска обука како да 
управуваат и да менаџираат со финансиските средства. Сите вработени во претпријатието се жени со специјални потреби 
и нивниот профит го реинвестираат во едукација и јакнење на жени со специјални потреби и нивно вработување на 
пазарот на трудот во Хрватска. Секоја втора година овозможуваат нови вработувања за жени со специјални потреби. 

Повеќе информации може да видите на: http://act-konto.hr/wordpress/ 

Социјално претпријатие во Србија што вработува бегалци и внатрешнораселени лица: во рамките на приватната 
Групација Визијан формирано е социјалното претпријатие „Зелено и чисто“ - пакет за обезбедување услуги 
за чистење, градинарство и мали поправки. Таа се грижи за менаџментот, маркетингот, работата и финансиите, 
препознатливите брендови на сервисот, а вработените се бегалци и внатрешнораселени лица, но и припадници на 
други ранливи групи. Откако „Зелено и чисто“ ќе стане независно, основачот има намера да ја пренесе сопственоста 
на компанијата на вработените. Во моментов „Зелено и чисто“ е мала компанија со пет вработени лица. Добивката 
на Групацијата Визијан не се дели на основачите, туку се користи за отпочнување нови бизниси и понатамошна 
едукација на вработените за да ги подобрат своите професионални квалификации и да бидат поконкурентни на 
пазарот на трудот. Повеќе информации можете да најдете на: www.greenandclean.rs  или www.biziangrupa.rs.

Сoцијално претпријатие во Тирана, Албанија што вработува долгорочно невработени лица: дизајнирано од Пана (Design by Pana), 
создадено е во ноември во 2013 година. По деветмесечни истражувања и студии на локалниот пазар во Тирана, Пана заедно со 
татко и одлучила да заснова социјално претпријатие што ќе нуди решенија за ентериери, мебел и други декоративни додатоци 
– од фазата на дизајнирање, па сè до фазата на испорака, вклучувајќи ја и поддршката за потрошувачите. Вработува долгорочно 
невработени постари лица што немаат никаква можност за вработување на пазарот на трудот. Суровините што ги користат се: 
рециклирано дрво, стари палети и отпад. Трите принципи што ја опфаќаат нивната стратегија за социјално претпријатие се:

- да имаат сопствен дизајн и производство

- да вработуваат луѓе од маргинализираните групи

- да имаат екологистички пристап.
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Социјално претпријатие во Скопје, Р. Македонија што вработува жени од ранливи категории на семејства: 
социјалното претпријатие на невладината организација Нега плус има мисија да се подобри економската и личната 
благосостојба на жените Ромки, жените што се жртви на семејно насилство и жените што се социјално и економски 
маргинализирани во Скопје. Програмите им даваат поддршка на жените да го зголемат својот економски и локален 
ангажман преку градење и подобрување на нивните деловни и животни вештини, овозможувајќи им пристап на 
пазарите, за да заработат дополнителни приходи на достоинствен начин. Програмата е комбинирана од  социјални 
и претприемачки цели; посветена е на креативност, флексибилност и сигурни алтернативни форми на стекнат 
приход. ХЕРА - Асоцијација за здравствена едукација и истражување, во соработка со локални и меѓународни 
партнери создаде одржливо социјално претпријатие што ги поддржува и подобрува целите на Семејниот центар 
ХЕРА и дополнително создава финансиски бенефиции за жените што се жртви на семејно насилство. Програмата 
на социјалното претпријатие овозможува вработување за жените што се жртви на семејно насилство преку помош 
и квалитетна домашна нега на постари возрасни лица, што им овозможува да живеат посреќен и поздрав живот.

Социјално претпријатие во Косово што вработува жени Ромки: Sa-Punë е регистрирано како претпријатие во 2012 
година и неговите производи се произведени од жените од Ромските, Ашкали и египетските заедници во општините: 
Косово Поле, Исток и Пеќ. Линијата на еколошки производи вклучува рачно изработени сапуни со маслиново 
масло, чанти, свеќници, декоративни и тегли за бонбони, беџови од тапи, накит направен од рециклирана ролна 
хартија, ракотворби од волнена облека. Услов за партнерство и вработување на жените Ромки во ова социјално 
претпријатие е да ги мотивираат и редовно да ги испраќаат своите деца на училиште. Целиот профит од продажбата 
на еколошките производи се распределува на дваесет и една жена како партнери во социјалното претпријатие. 
Пред сè, главната цел на овој проект била да им овозможи на овие жени економски да зајакнат и да ги образуваат 
своите деца. Како резултат на напорната работа и посветеноста на жените Ромки во социјалното претпријатие се 
отвораат можности нивните деца да одат на училиште и да инвестираат во посветла иднина за себе. 

Повеќе информации може да најдете на:  http://kosovosapune.wordpress.com/ 
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Како   д 
невладина 
организација 

до социјално 

претпријатие
Развојот на социјално претпријатие, како и започнувањето со кој било нов бизнис, е возбудлив и активен 

процес што бара многу посветеност и време. Тоа бара многу напорна работа, но подеднакво треба да биде корисно 
и пријатно искуство. Читајќи го овој прирачник, ќе можете да ја развиете социјалната и економската мисија на 
вашето социјално претпријатие, ќе почнете да ги собирате и да ги анализирате потребните податоци и информации 
што ќе бидат потребни за да го подготвите моделот бизнис-канвас (МБК) за вашето социјално претпријатие. МБК 
ќе ви биде од особена важност во првата фаза, ако сте во потрага по инвестиции и/или поддршка да засновате 
ваше социјално претпријатие. МБК може да биде и корисна референтна точка на која ќе може да продолжите да 
се повикувате во текот на целиот процес на развој – со цел да проверите дали вашето социјално претпријатие 
напредува како што сте планирале. Во продолжение, ќе имате многу вежби што ќе ги направите како дел од планот 
за формирање на социјалниот бизнис во рамките на вашата организација.
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2.1. Визија и дефинирање на економските 
и социјалните цели за формирање на 
социјално претпријатие

Социјалните и економските цели треба да произлезат од заедницата на лицата што сакате да ги поддржите. 
Ова ќе го илустираме со следниов пример:

ХЕРА, aсоцијација за здравствена едукација и истражување, во соработка со локални и меѓународни партнери 
го отвори првиот Семеен центар за психосоцијална поддршка на жртви на семејно насилство во Скопје. По 
првата година од работата на центарот направена е анализа и констатирано е дека повеќето жени што се жртви 
на семејно насилство се долгорочно невработени и поради нивната финансиска зависност од сопругот не 
можеле да го напуштат и да си го заштитат семејството. Во разговорот со жените во центарот и разгледувањето 
на потенцијални можности за нивна економска незавизност, една од нив го сподели своето лично искуство: 
економски се осамостоила како негувателка на стари лица за да си го прехрани семејството и да го остави 
насилниот сопруг. По направената евалуација на вештините што ги имаат жените во центарот заеднички беше 
договорено да добијат бесплатна професионална обука за палијативна грижа на стари лица и со тоа економски 
да се осамостојат.

ХЕРА, во консултација со заедницата со која работи преку Семејниот центар, ја поставува својата 
економска и социјална мисија, но најпрвин со комуникација и водство на лицата од ранливите категории ги 
дефинира социјалните и економските цели на социјалното претпријатие:

Социјална мисија: Социјалното претпријатие на невладината организација ХЕРА, Нега плус има мисија да ја 
подобри економската и лична благосостојба на жените Ромки, жени што се жртви на семејно насилство и жените 
што се социјално и економски маргинализирани во Скопје.

Економска мисија: програмата на социјалното претпријатие овозможува вработување на жени што се жртви 
на семејно насилство преку помош и квалитетна домашна нега на постари возрасни лица, што им овозможува да 
имаат посреќен и поздрав живот.

Со програмите им се дава поддршка на жените да го зголемат својот економски и локален ангажман 
преку градење и подобрување на нивните деловни и животни вештини, овозможувајќи им пристап на пазарите, 
со цел да заработат дополнителни приходи на достоинствен начин. Во програмата се комбинираат  социјални и 
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претприемачки цели; со посебен акцент на креативноста, флексибилноста и на сигурни алтернативни форми за 
стекнување приход. 

Социјалната и економската мисија на едно социјално претпријатие треба да произлезат од заедницата што 
сакаме да ја поддржиме и да ја зајакнеме. Социјалната мисија треба да одговара на потребите на засегнатите 
лица, а економската мисија треба да одговара на нивните вештини, знаења, познавање на конкретни економски 
активности, но и потребите на една територија за да се развие одржливо социјално претпријатие.

За да започне со дефинирање на социјалната и економската мисија вашата организација треба да ги 
одговори следниве прашања:

Вашата организација: На пример: ХЕРА Нега Плус 

Кој е проблемот што сакате да го решите во една 
заедница?

Невработеноста кај жени Ромки 

Дефинирајте ја социјалната мисија ? Економско зајакнување на жени Ромки преку нивно 
вработување во палијативна грижа на стари лица

За кои економски активности вашата организација 
има соодветен капацитет да ги развие?

Професионални услуги за грижа на стари лица

Кои вештини и капацитети ги има вашата 
организација и /или заедница за да може да ги 
спроведе дефинираните  економски активности ?

Жените Ромки ги имаат сите предзнаења за чистење, 
готвење и нега.

ХЕРА располага со свои организациски капацитети 
за поддршка на самото социјално претпријатие.

Кое е одржливото решение што ќе го понудите на 
претходно дефинираниот проблем?

Систематско градење на капацитети на жените Ромки 
со професионална едукација во палијативна грижа 
на стари лица и нивна доквалификација. Нивно 
вработување преку  социјалното претпријатие со 
што се стекнуваат со економска независност во 
иднина.
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2.2. Анализа на пазарот

Ако веќе ја дефиниравте вашата социјална и економска мисија согласно со ресурсите со кои располагате, 
дополнително ќе треба да направите мало истражување колку вашите економски и социјални активности може да 
придонесат за одржливост на социјалното прептријатие. 

Ќе направите една мала проценка и анализа на следниве параметри за да ја оцените одржливоста, 
влијанието на идејата за социјален бизнис во општеството, можноста  за стекнување профит и потребата и 
достапноста на вложениот труд како инвестиција во социјалното претпријатие.

Во полето на идеи за социјални бизниси ќе ги образложите сите потенцијални идеи што мислите дека со 
ресурсите, што претходно сте ги идентификувале во вашата организација и/или заедница, ќе можете да ги развиете.

Секоја ваша идеја ќе ја оцените со оценка од 1 до 5 (1 најниска, 5 највисока) за да одредите која од овие идеи 
би била најсоодветна според петте наведени параметри вашата организација да се развие во социјален бизнис.

Идеи за 
социјални 
бизниси

Влијание Вложен 
труд

Приход и 
профит

Долгорочна 
одржливост

Вкупно

Идеја 1

Идеја 2

Идеја 3

Идеја 4

Идеја 5
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1. Влијание – какво е влијанието што вашата идеја ќе ја има врз заедницата што сакате да ја поддржите. Дали тоа 
влијание ќе придонесе за развој, за економска независност или друга бенефиција до крајните корисници.

2. Вложен труд – со каков човечки и интелектуален капацитет располагате за спроведување на приложените бизнис 
идеи. Дали располагате со доволно соодветен кадар за реализација на социјалните и економските цели. Оценувањето треба 
да го направите за секоја идеја посебно од 1 до 5.

3. Профит – дали економските активности што планирате да ги реализирате ќе донесат соодветен приход за да се 
покријат трошоците што ќе произлезат при реализација на економските и социјалните цели. Дали вашата идеја ќе овозможи 
профит кој ќе може да се инвестира за проширување на активностите и за одржливост на вашиот социјален бизнис?

4. Долгорочна одржливост – дали вашата идеја придонесува за покривање на незадоволени потреби. Дали вашата 
идеја е доволно иновативна долгорочно да ги задоволи тие потреби со ресурсите со кои располага?

Идејата за социјален бизнис на која ќе ставите најмногу поени е победничка, и истата треба понатаму да ја разработите  за 
да се развие во соодветен бизнис план.

2.3. Развивање на бизнис-канвас

Моделот бизнис-канвас (МБК) е развиен од Алекс Остерволдер и Ив Пињер, а во неговото создавање учествуваа 
470 практичари од целиот свет. МБК нуди едноставен, визуелен канвас на една страна, на кој можеме да осмислуваме, да 
внесуваме иновации и да разговараме за бизнис-модели. Користењето на МБК во социјалното претприемаштво е многу 
корисно, особено во почетните истражувачки фази како и во фазите на развој и иновации.

Управувањето со социјалното претпријатие не значи само додавање бизнис вештини во областа на социјалното 
влијание. Балансирањето на социјалната (еколошката, културната или економската) мисија со намера да се тргува 
и управува со бизнисот, бара пакет вештини што е поголем од збирот на секој сет вештини поединечно. Освен тоа, 
повикувањето на социјалното влијание во рамките на работењето не е секогаш без трошоци, така што потребно е да се 
земат предвид вештините за создавање социјално влијание како и потребните трошоци, при создавањето на исплатлив и 
одржлив бизнис-модел. На пример: ако се фокусирате на резултатот од вработување жени Ромки што долг период биле 
невработени, тогаш треба да бидете многу претпазливи при изборот на бизнис--моделот за обука и поддршка на лицата. 
Изборот на моделот, покрај останатите предизвици поврзани со клучните активности, односите со клиентите и клучните 
ресурси, може да доведе до зголемување на трошоците. Можеби ќе треба да ги истражите и можностите за пристап 
до приходи за реализација на нетрговски дејности за покривање на трошоците што ќе произлезат од општествената 
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мисија како што е квалификацијата и/или доквалификацијата на лица од ранливи категории за да можат да работат на 
конкретните работни места што ќе ги креирате. Можеби, остварените приходи нема да ги покријат платите на помошните 
работници. Сепак, тоа не значи дека не може да се развие исплатлив бизнис-модел. Потребно е да сфатиме дека 
социјалните претпријатија имаат бизнис-модели што малку се разликуваат од оние на обичните претпријатија – всушност, 
социјалните претпријатија се посебни и инклузивни бизниси зашто секогаш работат со лица од ранливи категории.

За социјалните претпријатија, МБК не треба само да обезбеди можност за осмислување на работата, туку и 
можност за утврдување на социјалниот ефект што сакате да го постигнете. И најважно, јасно да се увиди дали постои 
симбиоза меѓу нив, како се натпреваруваат, и кои се можностите за усогласување. Реалноста за социјалните претпријатија 
е дека тие не може да работат ако бизнис-моделот не функционира на финансиски план зашто тогаш немаме бизнис.. 
Истото ќе се случи ако генерираме приходи од економски активности, а немаме усогласени социјални цели. Во тој 
случај не постои социјална содржина, туку само претпријатие. Затоа балансот на социјалната и економската мисија кај 
социјалното претпријатие е пресуден за нивната одржливост.

Начинот да се претстави ова со МБК е да се направи разлика меѓу двете страни на социјалното претпријатие: „социјалниот 
аспект“ и „економското влијание“.

Елементи за изработка на МБК за социјално претпријатие:

КЛУЧНО 
ПАРТНЕРСТВО 

Мрежа на набавувачи 
и партнери што 
го овозможуваат 
работењето на 
социјалното 
претпријатие 

КЛУЧНИ 
АКТИВНОСТИ

Најважните работи што 
треба да се преземат 
за социјалното 
претпријатие  да 
функционира 

ПРОПОЗИЦИЈА НА 
ВРЕДНОСТ

Производи и услуги 
што создаваат вредност 
за одреден сегмент на 
потрошувачи -  она што 
ги тера потрошувачите да 
продолжат да ги користат 
производите и услугите 

ОДНОС СО 
ПОТРОШУВАЧИ

Видови односи меѓу 
социјалното претпријатие 
и одредена група на 
потрошувачи  

СЕГМЕНТИРАЊЕ НА 
ПОТРОШУВАЧИ

Различни групи луѓе или 
организации што се цел на 
социјалното претпријатие 

ГЛАВНИ РЕСУРСИ

Најважните средства 
и ресурси (физички, 
интелектуални, 
човечки, финансиски) 
што се потребни за 
работата на социјалното 
претпријатие 

КАНАЛИ

Начин на комуницирање 
на  социјалното 
претпријатие со 
групите потрошувачи  
за  испорака на 
пропозицијата на 
вредност 

СТРУКТУРА НА ТРОШОЦИ

Сите направени трошоци за време на работата на социјалното претпријатие 

ПРИХОДИ

Готовината која  социјалното претпријатие ја генерира од 
секоја група на потрошувачи 
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1. КЛУЧНО ПАРТНЕРСТВО

Партнерствата се однесуваат на мрежа на набавувачи, партнери, 
поддржувачи, кокреатори и поборници што се потребни за социјалното претпријатие 
да ги оствари своите комерцијални и социјални цели. Претпријатието може да 
има активна мрежа на поддржувачи што ги промовираат производите/услугите, а 
тие се од витално значење за зголемување на бројот на  потрошувачи. Исто така, 
претпријатието може да има мрежа на партнери што нудат дополнителна вредност 
на социјалниот ефект. Дополнително, тие можат да го поддржат вработувањето на 
невработени лица или можат да помогнат за подобрување на социјалното влијание 
на претпријатието преку механизам за специјална франшиза и тука може да влезат 
невладините организации, фондации, национални и интернационални донатори, 
владини институции, универзитети и сл. 

Има различни мотиви за партнерство во зависност од тоа дали партнерството е фокусирано на трговија, социјален 
ефект или и двете.

Прашања Одговор

1. Кои партнерства се од клучно значење за 
постигнување на комерцијалните цели?

2. Кои партнерства можат да ни помогнат 
за реализација, зајакнување и за 
зголемување на социјалните цели?

3. Каква мотивација го одржува 
партнерството?

4. Како да го структурираме партнерството? 
Како да ја покажеме вредноста на нашето 
партнерство меѓу нас и на другите?
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2. КЛУЧНИ АКТИВНОСТИ

За да испорачате вредност на вашите клиенти потребно е да дефинирате и  да реализирате клучни 
комерцијални и социјални активности во вашето социјално претпријатие. 

Утврдувањето на социјалните и економските активности се од пресудно значење за утврдување на главните 
продукти/услуги што ќе ги испорачате до крајните засегнати страни од економска и општествена гледна точка. 

Прашања: Одговор:

1. Кои се клучните 
комерцијални активности што 
планирате да ги развиете?

2. Кои се клучните активности 
што се потребни за 
реализација на социјална 
вредност?

3. Какви преклопувања 
постојат меѓу овие две групи 
активности?

4. Кои се комплементарните 
активности? Дали постојат 
начини за зголемување 
на ефикасноста на овие 
комплементарни активности?

5. Дали постојат конфликтни 
активности? Како можеме да 
се справиме со нив?
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3. ПРОПОЗИЦИЈА НА ВРЕДНОСТ

Истражувањето на бизнис-моделот за социјалното претпријатие го започнуваме со прашањето:

Каква додадена вредност 
креираме во социјалното  

претпријатие 

При користење на МБК често тргнуваме од купувачите, бидејќи тие се причината за работата. Артикулирањето 
на социјалната вредност што се стремиме да го постигнеме е првиот чекор во осмислувањето на социјалното 
претпријатие. Сепак, едно социјално претпријатие не може да постои само преку создавање на социјална вредност! 
„Претпријатието“, исто така, мора да создава и „комерцијална вредност“, а тоа се производите или услугите што ги 
продава на пазарите. Многу често, социјалните претпријатија имаат две пропозиции на вредност:

-Пропозиција на социјална вредност (социјалната вредност што се нуди и тоа што ја прави привлечна за 
потрошувачите);

-Пропозиција на комерцијална вредност (производите и услугите што се нудат задоволуваат одредени потреби кај 
потрошувачите).

Во раните фази на осмислување социјално претпријатие особено корисно може да биде издвојување на 
пропозицијата на комерцијална вредност од пропозицијата на социјална вредност. Тие се секако поврзани, но 
поединечното разгледување може да помогне да се согледа нивниот однос кон различните групи потрошувачи.

Најверојатно, пропозициите на комерцијалната и социјалната вредност ќе бидат меѓусебно зависни, но една може 
да има поголема важност за одредена група потрошувачи од друга.

На пример: ако владините финансиери или филантропите се наши клиенти, тогаш тие би биле многу повеќе 
заинтересирани за пропозицијата на социјална вредност отколку за комерцијалната. Од друга страна, ако работиме 
со трговија на мало, нашите потрошувачи може, но не мора да бидат заинтересирани за пропозицијата на социјалната 
вредност. На крајот на краиштата, ако дејноста на социјалното претпријатие е успешна од финансиска гледна точка, 
тогаш нашата комерцијална пропозиција на вредност мора да издржи паралелна пропозиција на социјалната 
вредност. Може најуспешно да ја остваруваме дефинираната социјална мисија, но во социјално претпријатие тоа 
не е доволно ако услугата или производот што го продаваме е лош.

?
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Некои социјални претпријатија пропозицијата на комерцијална вредност ја земаат здраво за готово. Замислете 
дека само поради тоа што правите добро, корисниците ќе се туркаат за производите и услугите. За жал, ова е 
погрешна претпоставка. Без разлика колку е добра и етички исправна вашата пропозиција на социјална вредност, 
ако пропозицијата на комерцијална вредност не е привлечна за вашите потрошувачи, ќе изгледа како да водите 
непрофитна организација. За социјалното претпријатие, е важно како ќе ја презентира пропозицијата на вредност 
пред потрошувачите. За некои е видлива само пропозицијата на комерцијална вредност. Пропозицијата за 
социјална вредност е составен дел, но едноставно не е видлива. Затоа е важно, таа да се презентира на начинот на 
кој ќе го привлече вниманието на потрошувачите.

Начинот на кој се споделуваат социјалните вредности со потрошувачите може да биде многу важен дел и треба да 
бидете сигурни дека социјалната вредност игра важна улога кај потрошувачите при донесувањето на одлуката за 
купување.

Прашања: Одговори:

1. Каква вредност им нудиме на потрошувачите? 
Зошто тие постојано се враќаат?

2. Која е врската меѓу вашите пропозиции на 
комерцијална и социјална вредност?

3. Колку е видлива или истакната вашата 
пропозиција на социјална вредност?  Кој ја 
вреднува и кој би ја финансирал вашата
пропозиција на социјална вредност?  Кој ја 
разбира?

4. Како ги објаснувате/мерите вашите пропозиции 
на вредност (комерцијална и социјална)?

5. Дали споделувате приказни кои го илустрираат 
значењето на социјалното влијание како дел од 
вашиот маркетинг?

6. Дали ги објавувате извештаите за евалуација на 
социјалното влијание?  

7. Дали се потпирате на вашата комерцијална 
вредност за промовирање на вашето 
претпријатие, а социјалниот ефект се подразбира?
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4. СЕГМЕНТИРАЊЕ НА ПОТРОШУВАЧИТЕ

Во социјалното претпријатие треба да има најмалку две различни групи потрошувачи:

- Потрошувачи што сакаат да купат производи и услуги (односно комерцијални потрошувачи); 

- Потрошувачи што сакаат да ја поддржат социјалната мисија (т.е. социјални потрошувачи).

Разбирањето на овие два клучни сегменти на потрошувачи е од суштинско значење за да се разбере бизнис-
моделот на социјалното претпријатие.

Кога социјалните претпријатија користат МБК за дискусија и за потребите на проектирање, корисно би било да 
прават разлика меѓу комерцијалните и социјалните потрошувачи поради следниве причини: 

-Некои социјални претпријатија не се фокусирани на пазарот, бидејќи тие се премногу насочени кон остварување 
на своите социјални цели. Меѓутоа, без разгледување на комерцијалните потрошувачи, претпријатието никогаш 
нема да оствари профит за покривање на социјалните цели.

-Понекогаш социјалните претпријатија може да претпоставуваат колку е важно социјалното влијание за 
потрошувачите, заборавајќи да ги исполнат и комерцијалните вредности со ист квалитет.

-Разбирањето на различните сегменти на потрошувачи може да помогне при иновирање на бизнис-идејата за 
исполнување на комерцијалните и социјалните цели.

Управувањето на социјалните претпријатија е малку посложено отколку управувањето на традиционалните 
комерцијални претпријатија, бидејќи социјалниот ефект не е секогаш бесплатен. Потрошувачите не секогаш 
разбираат што точно купуваат (на пр. дека со плаќање на услугата/производот придонесуваат за постигнување 
на социјалниот ефект). Се разбира, во некои случаи не е неопходно за потрошувачите да го разберат тоа или да се 
запознаени со социјалното влијание (особено ако производот/услугата зборува сама за себе). Но во други социјални 
претпријатија, промоцијата на социјалното влијание може да биде важна, и на тој начин да дојдеме до поголеми 
трговски приходи за покривање на  трошоците што ќе произлезат од социјалните активности.

И во двата сегменти на потрошувачи треба да најдеме начин како од еднократни потрошувачи да направиме 
редовни потрошувачи. Ако сакаме социјалните потрошувачи да станат редовни потрошувачи, тогаш потребно е тие 
да придонесуваат за поголем ефект отколку еднократно да донираат. Ние треба ефикасно да ја осмислиме нашата 
пропозиција на вредноста, на начин со кој ќе им се помогне да се посветат и да станат редовни клиенти, како и да 
ги искористат можностите за приклучување и кон мрежата на комерцијални потрошувачи.
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Прашања: Одговори:

1. За кого и какви вредности 
создаваме?

2. Кои се нашите комерцијални 
потрошувачи и зошто тие би 
продолжиле да бидат наши 
клиенти?

3. Кои се нашите социјални 
потрошувачи и што бараат од 
нас (и колку се подготвени да 
платат за тоа)?

4. Колку е важна врската меѓу 
нашите производи/услуги 
и нашето влијание врз 
потрошувачите? Дали тие се 
подготвени да платат повеќе 
за социјалниот ефект? Кој 
друг би платил/би можел да 
плати за социјалниот ефект?

5. Кои се нашите редовни 
потрошувачи? Кокреатори? 
Партнери?

6. Дали нашите финансиери се 
потрошувачи, партнери или 
и едното и другото?

7. Какови вредности и 
комерцијална понуда би ги 
натерале потрошувачите 
да останат редовни 
потрошувачи на подолг 
период?
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5. ОДНОСИ СО ПОТРОШУВАЧИТЕ

Во областа на социјалното претприемаштво, односите со потрошувачите се од витално значење. Потрошувачите 
се заинтересирани за пропозицијата на вредноста од чиста деловна перспектива и ние треба да се стремиме да ги 
задржиме по таа основа. Сепак, некои може да „се заљубат“ во социјалното претпријатие, откако ќе станат свесни за 
„додадената вредност“ што ја носи социјалниот ефект со продажбата.

Друг интересен начин да им се пријде на потрошувачите е изградување лојалност кај нив, а со тоа и да се утврди 
што значи таа во однос на социјалното влијание. За многу социјални претпријатија зголемувањето на мрежата на 
клиенти значи дека тие, исто така, го зголемуваат својот потенцијал за остварување на социјалната мисија.

Прашања: Одговори:

1. Каков однос сакаат нашите 
потрошувачи? Дали се, или 
дали би се заинтересирале 
за вашата социјална 
мисија?

2. Каква промоција може 
да спроведеме ако на 
потрошувачите им се 
допадне социјалното 
влијание на вашето 
социјално претпријатие?

3. На што треба да внимаваме 
за да ги задржиме нашите 
потрошувачи?

4. Дали е односот со 
комерцијалните и со 
социјалните потрошувачи 
различен?

5. Што да направиме за 
да ги засакаат и нашите 
производи/услуги?
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6. ГЛАВНИ РЕСУРСИ

Главните ресурси се материјалните и нематеријалните средства; тие овозможуваат вашиот бизнис-модел да 
биде оперативен. Во случајот со социјалното претприемаштво, ова се однесува на ресурсите што го овозможуваат 
комерцијалниот модел, како и на ресурсите што го овозможуваат остварувањето на социјалниот ефект. Во табелата 
подолу дадени се потребните комерцијални ресурси, (според Остерволдер и Пињер, 2009) како и ресурсите за 
социјален ефект. Потребно е социјалното претпријатие да одлучи дали се потребни овие ресурси во социјалниот 
бизнис, или дали може да се склучат партнерства преку кои ќе се овозможи достапност до овие ресурси. 

Се разбира, при засновањето, социјалните претпријатија, како и многу други бизниси, можеби нема да ги имаат 
сите потребни ресурси за целосно да ги остварат своите комерцијални или социјални цели.  Тоа, секако, претставува 
процес. Меѓутоа, социјалните претпријатија задолжително треба да ја сфатат важноста од обезбедување пристап до 
клучните ресурси што се потребни за остварување на комерцијалните и на социјалните цели – како и однапред да 
се планира колку е потребно за нивниот развој и одржување. Исто така, важно е да се пронајде најдобриот начин 
за пристап до потребните ресурси, капиталот и вмрежувањата што се потребни за овој процес.

Ресурси што ќе одговорат на 
економската мисија 

Ресурси што ќе одговорат на социјалната мисија

Физички ресурси Објекти, инфраструктура, згради, 
возила, системи, мрежи за дистрибуција 

Специјална опрема и инфраструктура, системи, 
пристапност до зградите

Интелектуални 
ресурси 

Брендови, знаење, системи за 
управување со контакти, партнери, 
деловно знаење и вештини

Знаење и вештини за социјалното влијание, бесплатна 
партнерска поддршка

Човечки ресурси Луѓе, персонал, партнери Активисти, волонтери, донатори, мрежи на поддршка, 
универзитети

Финансиски ресурси Готовина, кредитни линии, пристап до 
финансии 

Пристап до фондови за покривање на трошоците за 
социјален ефект

Социјални ресурси Методи и мрежи за процена и евалуација на социјалниот 
ефект, сите останати средства потребни за остварување на 
социјалниот ефект 
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Прашања: Одговори:

1. Какви физички, 
интелектуални, 
човечки и 
финансиски ресурси 
се потребни за 
извршување на 
комерцијалните 
активности во 
вашето социјално 
претпријатие?  

2. Какви физички, 
интелектуални, 
човечки, финансиски 
и социјални ресурси 
се потребни за 
остварување на 
социјалниот ефект 
во вашето социјално 
претпријатие?  

3. На кој начин 
недостатокот од 
комерцијални 
ресурси може 
да влијание врз 
остварувањето на 
социјалните цели и 
обратно?

4. Дали сите 
ресурси потребни 
за социјално 
претпријатие треба 
да се сместени во 
самото претпријатие, 
или до нив може да 
се пристапи преку 
партнерства?
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7. КАНАЛИ ЗА КОМУНИКАЦИЈА

Пронаоѓањето начини како да се пристапи и да се комуницира со потрошувачите и да им се помогне да 
ја оценат и да ја разберат пропозицијата на вредноста е клучен дел за отворање бизнис-можности во социјалните 
претпријатија. Остерволдер и Пињер, (2009), издвоиле пет фази што се важни во процесот на проектирање 
и негување на ефективните канали во рамките на претпријатијата. Тие се подеднакво важни и за социјалните 
претпријатија, но има и неколку дополнителни прашања што треба да се разгледаат во овој процес:

Прашања од 
Остерволдер 
и Пињер 

Свесност 

Како да ја 
зголемиме свеста 
за производите/
услугите што ги 
нудат социјалните 
претпријатија? 

Евалуација

Како да им 
помогнеме на 
клиентите да ја 
оценат нашата 
организација? 
Пропозиција на 
вредност?

Продажба

Како да ги 
поттикнеме 
клиентите 
да купуваат 
специфични 
производи/
услуги? 

Презентација

На кој начин 
да им ја 
испорачаме  на 
потрошувачите 
пропозицијата на 
вредноста? 

Поддршка

Како да обезбедиме 
корисничка 
поддршка по 
купувањето/
користењето на 
производот/услугата? 

Ваш одговор
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Дополнителни 
прашања за 
социјални 
претпријатија 

На кој начин 
социјалното 
претпријатие 
се издвојува на 
пазарот?  Дали е 
потребно да се 
зголеми свеста за 
произодите/услугите 
и за социјалниот 
ефект? Ако е 
потребно, на кој 
начин? На кој начин 
би ја истакнале 
нашата работа, а не 
само нашите цели? 

Како да им 
помогнеме 
на клиентите 
да го оценат 
социјалниот 
ефект? Кои докази 
и случаи треба да 
ги споделуваме? 
Зошто 
потрошувачите 
би купувале од 
нас? Дали сме 
во директна 
конкуренција со 
комерцијалните 
претпријатија? 
Ако сме, зошто 
потрошувачите би 
нè избрале нас?

Како 
потрошувачите 
дознаваат за 
нас и како ни 
приоѓаат? Дали 
директната 
продажба преку 

Како можеме да го 
зголемиме бројот 
на механизми за 
достава? Дали 
има поефикасни, 
поефективни или 
поиновативни 
начини за 
испорака 
на нашите 
производи/
услуги? Како 
можеме 
поефикасно да 
ги поврземе 
потрошувачите 
преку 
механизмите за 
испорака?

Дали е потребно 
да го повториме 
пристапот до 
потрошувачите со 
цел тие повторно 
да купуваат од нас? 
Какова  поддршка 
или информации 
за производите/
услугите/социјалниот 
ефект им се потребни 
на потрошувачите 
по купувањето? Како 
да се осигураме 
дека потрошувачите 
ќе почнат да ги 
претпочитаат 
социјалните 
претпријатија?

Ваш одговор
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8. СТРУКТУРАТА  НА ТРОШОЦИТЕ

За структурата на трошоците на социјалните претпријатија треба подеднакво да се земат предвид и 
комерцијалните, оперативните и производствените трошоци како и трошоците за реализација на социјалната 
мисија. За повеќето социјални претпријатија тоа значи вклучување на трошоците за водење на бизнисот и некои 
дополнителни трошоци што се потребни за остварување на социјалниот ефект. Социјалниот ефект многу ретко е 
бесплатен; во спротивно секое претпријатие би било социјално претпријатие. Ако вработувате лица што долг период 
биле невработени, трошоците за дополнителна обука, трошоците за поддршка поради намалена продуктивност и 
слаби резултати треба да бидат вклучени во структурата на трошоците. Постојат и трошоци што дополнително ќе се 
појават и нив ќе ги подмирите за да го реализирате социјалниот ефект.

Слично на тоа, ако управувате со социјално претпријатие што има цел да им обезбеди долгорочен опстанок на 
локалните компании и земјоделци со  спроведување земјоделски модел поддржан од страна на локалната 
заедница, тогаш треба да размислите и за трошоците што се вклучени во постигнувањето на ова социјално влијание 
по принципот – кои од овие трошоци комерцијалните претпријатија не сакаат да ги покриваат? Со други зборови, 
кои трошоци ги спречуваат комерцијалните претпријатија да купуваат од локалните фарми и од земјоделците. На 
што е заснован вашиот бизнис?  

Следна важна активност што треба да се направи за да се оствари социјален ефект е да се мапираат деловните 
процеси и потребните ресурси. Ова може да се направи визуелно, преку мапирање на деловните процеси 
и сите активности што се преземаат за да им се овозможи вредност на потрошувачите и со истражување 
на трошоците поврзани со секоја од активностите. Потоа се додаваат потребните ресурси за извршување 
на активностите, заедно со дополнителните ресурси што се потребни за реализација на социјалниот ефект.

Оперативни трошоци:

- Инвентар;

- Простории во кои ќе се врши економската и социјалната дејност; 

- Плати за вработените;

- Опрема, механизација и алати;



29

- Комунални трошоци;

- Комуникација и поштенски трошоци;

- Осигурување;

- Канцелариски материјал;

- Промоција/маркетинг;

- Банкарски трошоци и камати;

- Возила/транспорт;

- Сметководствени и професионални надоместоци;

- Даноци;

- Амортизација;

- Законски и трошоци за усогласување.

Трошоци што произлегуваат од остварувањето на социјалната мисија:

- Трошоци за поддршка и учество (дополнителни трошоци за персоналот);

- Трошоци за работа (лиценци, дозволи, униформи);

- Провизиски трошоци (за отсуства, боледувања);

- Обука на вработените и на волонтерите;

- Дополнителни трошоци (на пр. намалена продуктивност, трошоци за вработување и континуирана обука 
на вработените); 

- Трошоци за прибирање финансии;

- Трошоци за оценување на социјалниот ефект.
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Прашања: Одговори:

1. Кој е социјалниот ефект што 
сакате да го постигнете со 
социјалното претпријатие 
(и која е разликата меѓу 
вашиот идеален и реалниот 
ефект)?

2. Кои активности треба 
да ги преземете за да го 
постигнете овој ефект?

3. Колкави се трошоците 
за реализација на овие 
активности?

4. Кои ресурси се потребни 
за постигнување на 
социјалниот ефект? Колкави 
трошоци повлекуваат овие 
ресурси?
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9. ПРИХОДИ

 Приходите им овозможуваат на социјалните претпријатија да работат и да  остваруваат социјален ефект, 
но тие, исто така, може да бидат извор на многу расправии и напнатост пред сè поради различните приходи што 
се влеваат во социјалното претпријатие. Изворот на приходи кај социјалните претпријатија треба да биде поврзан 
со целта и примената во самото претпријатие, социјалните поволности што ги генерира, како и придонесот за 
градење исплатливост и одржливост.
По дефиниција, социјалното претпријатие најголемиот дел од приходите ги остварува преку комерцијални 
активности. Тоа е она што го прави социјално ПРЕТПРИЈАТИЕ. Сепак, тоа исто така, мора да оствари и социјален 
ефект, што го прави СОЦИЈАЛНО претпријатие.

Да ги разгледаме приходите остварени од спроведување на економските активности. Во осмислувањето социјално 
претпријатие задолжително е да ги истражиме бизнис-моделите што се соодветни кај комерцијални претпријатија. 
Значи, ако сакаме да засноваме социјално претпријатие, треба да направиме истражување на пазарот и да ја 
утврдиме исплатливоста на ваквиот бизнис. Колкава добивка може да се очекува? Разбирањето на комерцијалната 
реалност на еден бизнис може да биде многу корисно при осмислувањето на социјалното претпријатие за кое 
сакаме да остварува профит и дополнително да има социјален ефект. Ако има мал потенцијал за остварување 
профит на комерцијален бизнис во одреден сектор и локација, тогаш и едно социјално претпријатие во истиот 
сектор и на истата локација нема да биде во можност да генерира доволно профит за да ги покрие и трошоците од 
социјалниот ефект. Нереално е очекувањето едно социјално претпријатие да работи успешно во сектор во кој нема 
поголеми извори на приходи или ако нема суштински иновации на бизнис-моделот. 

Како што покажува и истражувањето во делот за структурата на трошоците, социјалниот ефект никогаш не е или 
многу ретко е бесплатен. Не е доволно да се биде свесен за потенцијалните приходи што може да бидат остварени 
преку работата; потребно е да се направи процена на трошоците поврзани со социјалниот ефект што се остварува.

Социјалниот ефект и комерцијалната страна на социјалното претпријатие треба да се разгледуваат како два 
одделни системи што се во симбиоза.  Комерцијалното работење на кое се темели социјалното претпријатие мора 
да ја постигне фазата на исплатливост како и одржливост, во која ќе остварува доволно приходи од комерцијалните 
активности за да ги покрие своите оперативни трошоци, но и да оствари добивка.   

Системот за социјален ефект треба да се разгледува низ призмата на социјалната вредност што се остварува. Треба 
искрено и отворено да процениме дали оваа социјална вредност, всушност, може да се „продаде“ - дали нашите 
комерцијални или социјални потрошувачи ќе платат за неа и со тоа ќе генерираат приход. Ако социјалната вредност 
привлече приход сама по себе, тогаш социјалното претпријатие може да ја достигне фазата на независен прилив на 
средства што е поврзан со пропозицијата на социјалната вредност.
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Кога симбиотскиот однос меѓу двата система не функционира, се јавуваат проблеми. На пример, ако некој 
неисплатлив комерцијален модел вештачки се одржува со привремено финансиран систем за социјален ефект. 
Или, кога системот за социјален ефект е проектиран на начин со кој не се остварува реалниот или потребниот 
ефект, дури и кога комерцијалниот модел работи континуирано.

Социјалните претпријатија се фокусирани на приходот што произлегува од реализиран социјален ефект и приход 
остварен од спроведени комерцијални активности. 

Прашања: Одговори:

1. Кои се приходите 
што се генерирани 
од комерцијалните 
активности од приходите 
генерирани преку 
социјалниот ефект?

2. Дали сме ги 
истражилесоодветните 
комерцијални компании 
во избраниот сектор за да 
го избереме соодветниот 
бизнис-модел, што 
до одреден степен би 
ни помогнало да ги 
предвидиме трошоците за 
социјалниот ефект?

3. Кои трајни извори 
на приход може да 
се генерираат преку 
остварување на социјалниот 
ефект  и какво значење тоа 
би имало за нас?
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Правна рамка 
која може да се искористи 
за засновање на 
социјално 
претпријатие 
во Македонија 



34

3.1. Избор на најдобра законска рамка  
за вашето социјално претпријатие 

За да се разбере правната, институционалната и политичката рамка во Македонија, 
важно е да се има предвид поимот „социјално претпријатие“како и концептите на социјалната 
економија што не се дефинирани во ниедна правна рамка. Но, сепак, има можност постојната 
правна легислатива да се искористи за формирање на социјални претпријатија.

И покрај недостатокот на солидна концептуална, правна, институционална и политичка рамка, социјалните 
претпријатија со години се развиваат во различни правни форми според: Законот за заштитни друштва, Законот за 
задругите, Законот за здруженијата на граѓани и фондациите, Законот за трговските друштва итн. Се среќаваат и 
како друштва со ограничена одговорност.  

Подолу накратко се опишани сите закони што можат да бидат правно искористени за формирање на социјални 
претпријатија во постојната правна легислатива во Македонија.

Во изминатиот период имаше јавна дебата за Предлог-законот за социјално претприемаштво. Анализата на 
работната верзија на Законот покажа дека ќе го поттикне развојот на социјалното претприемаштво; статусот и 
управувањето на организациите и лицата што ги водат, ќе бидат регулирани. 

Сепак, имаше мислења дека Законот нема да одговори на потребите на ранливите групи и ќе биде злоупотребуван од 
профитните и/или непрофитните субјекти поради фискалните бенефиции што се нудат. Тој веќе беше злоупотребен. 

Во останатите земји во Европа, (Италија, Франција, а подоцна и Хрватска) праксата покажала дека е потребно 
прво да се формира маса на социјални претпријатија согласно со потребите на територијата на која дејствуваат, па 
подоцна да се направи соодветен закон.

Во земјите во Европа, што се успешни во развојот и поддршката на социјалните претпријатија, регулирањето на 
законската легислатива доаѓа по 10-20 години пракса во социјалното претприемаштво.

Различни форми на социјални претпријатија може да се креираат во рамките на постојната македонска законска 
легислатива. Подолу во скратена форма се презентирани  овие хетерогени и фрагментирани рамки што можат да 
се искористат како основа за правно регулирање на социјалните претпријатија.
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За засновање на социјални претпријатија може да ја користите следнава законска легислатива:

Бр. Македонски закони Придобивки Предизвици

1. Законот за 
здруженија и 
фондации

Целата добивка треба да 
се инвестира во социјална 
мисија

Инвеститорите не се мотивирани да инвестираат ако нема 
распределба на остварената добивка

2. Законот за 
трговските друштва

Инвеститорите се 
мотивирани да инвестираат 
зашто може да добијат дел од 
добивката 

Како ќе се направи распредалбата на добивката, колку 
проценти ќе се инвестираат во социјалната мисија

3. Законот за 
земјоделски 
задруги

Со здружувањето се 
заштедуваат многу од 
фиксните трошоци кај 
социјалните претпријатија

Заедничкото работење може да биде предизвик за многу 
засегнати страни во социјалните задруги 

Дополнителни закони што може да ги користите да ви ја олеснат работата во социјалното 
претпријатие

4. Законот за 
волонтерство

Може да се искористи во 
првата фаза на развој на 
социјалното претпријатие 
додека не се обезбедат 
доволни ресурси за да се 
платат ангажираните лица 

Доколку социјалното претпријатие за одредено време 
не оствари одредени приходи самите волонтери ќе се 
демотивираат за подолгорочен ангажман

5. Законот за донации 
и за спонзорства во 
јавните дејности

Може да се искористи за 
финансирање на активности 
поврзани со социјалната 
мисија

Користењето на донации и спонзорства бара дополнителен 
ангажман и време 
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6. Законот за локална 
самоуправа

Може да предвиди одредени 
бенефиции за социјалните 
претпријатија, како бесплатен 
простор, финансирање 
на одредени социјални 
активности како поддршка на 
лица од ранливи категории 
во заедницата 

Самата регулатива да биде рестриктивна во поддршката 
само на одредени економски сектори и предодредена 
ранлива група

7. Законот за 
социјална заштита

Може да предвиди одредени 
бенефиции за социјалните 
претпријатија, како 
финансирање на одредени 
социјални активности 
како поддршка на лица 
од ранливи категории во 
заедницата

Самата регулатива да биде рестриктивна во поддршката на 
предодредена ранлива група

Останати национални документи на кои може да се повикате 

8. Националната 
стратегија за 
вработување (2015) 
и Календарот за 
активни мерки 
(2014)

Може да искористите дел од мерките за нововработените во 
вашите социјални претпријатија

Има одредени 
пенали доколку не се 
испочитуваат мерките 

9. Оперативен план за 
спроведување на 
активните мерки за 
вработување 2012-
2013 во Македонија 
(Министерство за 
труд и социјална 
политика) 

Може да искористите дел од мерките за нововработените во 
вашите социјални претпријатија

Има одредени 
пенали доколку не се 
испочитуваат мерките
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10. Програмата за 
конкурентност, 
иновации и 
претприемаштво 
(Министерство за 
економија)

Може да искористите дел од мерките доколку имате 
иновативен концепт

Поголем административен 
товар на самото социјално 
претпријатие 

11. Акционен план за 
вработување на 
младите, Преглед 
на напредок (2013) 
(Министерство за 
труд и социјална 
политика) 

Може да искористите дел од мерките за  нововработените во 
вашите социјални претпријатија

Има одредени 
пенали доколку не се 
испочитуваат мерките

12. Програма за 
субвенционирање 
за вработување на 
лица-корисници на 
социјална помош 
(Министерство за 
труд и социјална 
политика, 2013) 

13. Акционен план 
за намалување на 
сивата економија 
во Македонија 
за 2014 година 
(Министерство за 
труд и социјална 
политика)
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Законот за здруженија и фондации2  е донесен во 2010 година, по значителен притисок од 
граѓанското општество. Само по усвојувањето на новите измени во Законот, здруженијата добија можност за 
вршење на економски активности за остварување приход во комерцијална смисла, отворајќи можности за развој 
на социјалното претприемаштво. Законот забранува распределба на добивката. Законот за здруженија предвидува 
засновање здруженија за да се постигне или подобри некоја заедничка или општа цел или интерес, што не е 
забранета со Уставот или со закон. Здружението не може да се заснова со цел остварување добивка, бидејќи тоа е 
спротивно од дефиницијата за здруженија, како непрофитни организации. Сепак, ова не значи дека здружението 
не смее директно да учествува во економската дејност како дополнителна дејност заради остварување приход 
и добивка што ќе се вложи во основните статутарни цели на здружението за негова одржливост. Покрај тоа, 
здружението може да заснова социјално претпријатие што врши економски активности во која било индустриска 
гранка во согласност со законот.

Законот за трговски друштва3  не е прилагоден на потребите на социјалните претпријатија, но главно 
го уредува регистрирањето и активностите на компаниите во различни правни форми. Во пракса социјалните 
претпријатија често се регистрираат како  друштво со ограничена одговорност што истовремено е и најчестата 
форма на профитабилните компании. Овој тип може да биде соодветен за социјални претпријатија доколку се 
вклучени статутарните ограничувања за распределба на добивката. Овој закон е важен извор на регулативата за 
социјалните претпријатија, имајќи предвид дека и многу други прописи се повикуваат на одредбите од овој закон. 
Сепак, треба да имаме на ум дека по дефиниција компаниите имаат чисто лукративни цели (остварување добивка). 
Според овој закон, друштво со ограничена одговорност е трговско друштво во кое едно или повеќе физички или 
правни лица учествуваат со по еден влог во однапред договорена основна главнина на друштвото. Друштвото 
со ограничена одговорност одговара за своите обврски со целиот свој имот. Член на друштвото со ограничена 
одговорност не сноси одговорност за обврските на претпријатието исклучиво поради членството, туку еден член 
ќе биде одговорен до висината на својот влог.

Законот за земјоделските задруги4  претрпе многу измени и е во согласност со законите на европските 
земји во однос на целите на соработка, правата и обврските на членовите и разбирањето на основните поставки на 
функцијата. Во оригиналната верзија на Актот од 2002  година5 задругата е дефинирана како здружение на лица, што 
извршуваат земјоделско производство и обезбедуваат подобри услови за извршување на работата. Новите измени 
во 2013 година ја проширија и квалитативно (суштински и еволутивно) ја збогатија дефиницијата, воведувајќи 
ги човечките ресурси, интересите, мотивацијата и потребите. Првата промена е во перцепцијата на задругата – 
таа се дефинира како доброволно здружување на земјоделски стопанства за остварување на своите економски, 
социјални, културни и други интереси и потреби при извршување на земјоделски работи. 

2  Службен весник на РМ: http://www.slvesnik.com.mk/Issues/623772ADC92FEE42A1DB496E1E190648.pdf 
3  Службен весник на РМ бр. 28, линк: http://www.slvesnik.com.mk/Issues/706D22FCDEF64EC9BEE378864925814F.pdf 
4  Службен весник на РМ бр. 116 /2010 и 2/2013
5  Службен весник на РМ бр. 11/2002
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Со дополнителни измени се дефинирани правата и обврските во согласност со принципот „еден член-
еден глас“ и се воведуваат принципи што ги дефинираат „добрите бизнис-правила“ на работа: отвореност, 
транспарентност, редовно информирање и обука на членовите, соработка со други групи и одржлив развој што 
одговараат на принципите и раководењето кај социјалните претпријатија.

Законот за волонтерство6 е донесен во 2007 година, ја признава волонтерската работа како релевантно 
работно искуство при вработување, трошоците поврзани со волонтерската работа се ослободени од персонален 
данок на доход, и се задржуваат правата при невработеност за невработените лица што волонтираат. Овој закон 
има за цел да го поттикне волонтерството и е од големата корист за граѓанските организации и непрофитниот 
сектор. Целта на овој закон е да се создаде нова правна рамка за стимулирање на поволна средина за волонтирање. 
Ова е дел од Стратегијата за развој и промовирање на волонтерството (2010), Националниот совет за развој на 
волонтерството (2011) и Стратегијата за соработка на Владата со граѓанскиот сектор (2012-2017).

Законот за донации и спонзорства во јавните дејности (во април 2006 г. и дополнителните 
измени донесени во 2008 и 2011 г.)7 Овој закон обезбедува поволности за компании и поединци што 
поддржуваат граѓански организации што промовираат и реализираат активности од јавен интерес. Законот 
пропишува усогласување на домашните и странските донатори: ако донираат во активности од јавен интерес, 
тогаш имаат можност за ослободување од ДДВ. Сепак, мал број компании соработуваат со граѓанските организации 
со оглед на последните истражувања направени од страна на професионални организации/агенции. Подетални 
информации може да прочитате во анализата на Законот за донации и спонзорства во јавните дејности изработена 
од организацијата Конект во соработка со Европскиот центар за непрофитно право (ЕЦНЛ) од Будимпешта8.

Законот за локална самоуправа9 предвидува граѓанска иницијатива, собири на граѓани и други форми 
на граѓански активизам. Во овој закон, сè уште не постојат никакви развиени практики за социјална економија. 
Финансиската поддршка од локалната самоуправа за социјални активности на граѓанските организации е 
незначителна. Постојат одредени случаи каде што локалната заедница ги поддржува ризичните групи (долгорочно 
невработени, жени, Роми, стари лица, итн.). 

Друг релевантен закон за развој на социјалните претпријатија е Законот за социјална заштита10 кој 
им овозможува (но не и на фондациите) да вршат одредени услуги за социјална заштита ако се регистрирани за 
такви услуги. (за поединци, семејства и групи на граѓани со социјален ризик) и услуги за развој и промоција на 
волонтерството во заедницата.

6  Службен весник на РМ бр. 85/07 и 161/08, (прочистен текст): http://www.mtsp.gov.mk/content/pdf/zakoni/precisten_tekst_volonterstvo.pdf 
7  Службен весник на РМ бр. 47/2006; 86/2008 и 51/2011
8  Упатство за спроведување на законот за донации и спонзорства во јавните дејност: http://donirajpametno.mk/wp-contentuploads/2015/06/
Broshura-impl.guide_MKD.pdf 
9  Службен весник на РМ бр. 5 од 29. 1. 2002 год.
10  Службен весник на РМ  бр. 148 од 29. 10. 2013 год., (прочистен текст): http://mtsp.gov.mk/WBStorage/Files/socijala_precisten_nov.pdf 
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Како што беше споменато претходно, не постојат документи што директно се однесуваат на развојот 
на социјалното претпријатие. Сепак, би можело да се напомене дека некои документи (стратешки програми 
или мерки) беа поврзани со социјалната економија. Националната стратегија за намалување на сиромаштијата 
и социјалната исклученост (2010-2014) вклучува елементи на социјална економија преку препознавање 
социјални групи со висок ризик од сиромаштија и ги набројува факторите што влијаат врз сиромаштијата и 
социјалната исклученост. Исто така, некои од мерките наведени во Стратегијата може да обезбедат поволни 
услови за социјалната економија: зајакнување на претприемаштвото преку создавање на зони за вработување 
како инкубатори, локални и регионални агенции за развој што го олеснуваат пристапот до материјалните 
ресурси за економски активности, советодавни услуги на граѓанските организации како првични даватели 
на услуги во областа на социјалната инклузија. Други документи што се релевантни за развојот на социјалната 
економија се: Националната агенда за општествена одговорност на претпријатијата во Република Македонија, 
подготвена од Националното координативно тело за општествена одговорност на претпријатијата, Националната 
стратегија за вработување (2015) и Календарот за активни мерки (2014), Оперативен план за спроведување 
на активните мерки за вработување (2012-2013) во Македонија (Министерство за труд и социјална политика), 
Програмата за конкурентност, иновации и претприемаштво (Министерство за економија); Акционен план за 
вработување на младите, Преглед на напредок, 2013 г. (Министерство за труд и социјална политика); Програма 
за субвенционирање за вработување на лица што користат социјална помош (Министерство за труд и социјална 
политика, 2013); Акционен план за намалување на сивата економија во Македонија за 2014 година (Министерство 
за труд и социјална политика). Средствата што се користат за создавање на работни места и стимулирање на 
претприемаштвото обично се дистрибуираат централно.

3.2. Финансирање

Изработка на инвестициски план што ќе ви помогне да пресметате 
колку капитални инвестиции се потребни за засновање на 
социјалниот бизнис.

За да го направите инвестицискиот план потребно е да направите 
соодветна калкулација на постојаните и тековните средства.
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Постојани средства Тековни средства

Карактеристики: Карактеристики:

‐долгорочност во употребата (над една година)

‐повеќекратна употреба

‐постепеност во трошењето

‐подложни се на економска (морална) застареност

- Тековните средства се трошат еднократно при 
нивната употреба.

- Прават кружно движење (пари – стока – пари) во 
покуси временски  интервали (до една година)

Видови Видови

1. Материјален вид: 

- Земјишта од стопански карактер, ниви, пасишта, 
акумулации

- Стопански згради,

- Орудија за работа: машини, крупен алат, опрема

- Долгорочни насади

- Основно стадо: стадо, рој, јато

- Транспортни средства за воздушен, железнички, 
патен, вертикален  (лифтови) превоз

2. Нематеријален вид:

-  Патенти, лиценци, трговски марки, жигови

- Основачки вложувања: научно‐истражувачки и 
инвестициони проекти

- интеркаларна камата  

1. Парична форма:

- каса, жиро-сметки, девизни сметки

2. Стокова форма:

- материјали (суровини, гориво, мазиво, 
канцелариски материјали, ситен инвентар, резервни 
делови, амбалажа, автогуми)

- недовршено  производство, готови производи, 
трговски стоки

3.  Преодна форма:

- побарувања од купувачите, обврски кон 
набавувачите



42

Вежба: Изработка на инвестициски план за социјално претпријатие:

Постојани средства:

Кои од овие постојани средства одговараат на 
социјалниот бизнис што ќе го засновате?

Што поседува твојата организација и/или има намера 
да инвестира 

1. Земјишта од стопански карактер, ниви, пасишта, 
акумулации

2. Стопански згради, објекти, канцеларии

3. Машини, крупен алат, опрема

4. Долгорочни насади

5. Основно стадо: стадо, рој, јато

6. Транспортни средства за воздушен, железнички, 
патен превоз

Тековни средства 

1. Каса, жиро-сметки, девизни сметки

2. Материјали (суровини, гориво, мазиво, 
канцелариски материјали, ситен инвентар, 
резервни делови, амбалажа, автогуми)

3. Недовршено  производство, готови производи, 
трговски стоки

4. Побарувања од купувачите, обврски кон 
набавувачите
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Извори на расположливи средства за финансирање на едно социјално претпријатие:

Извори на средства:

Сопствени  основачки вложувања од инвеститори или сопствени средства со кои располага организацијата, а 
сака да ги инвестира во развој на социјално претпријатие

Туѓи  задолжување кај банките или кај набавувачите на средства

Неповратни средства Грантови, донации, мобилизација на финансиски средства, граѓански донации преку интернет 

Класификација на можни механизми за финансирање на социјални претпријатија:

Финансиска структура на моето социјално претпријатие

Дали ќе можам да ја повратам финансиската инвестиција?

ДА НЕ

Дали можам да покријам дел од 
инвестицијата

Дали можам да покријам дел од 
инвестицијата

ДА НЕ ДА НЕ

еквити капитал -грантови

-еквити капитал

-неповратни средства 

-Кредити со каматна стапка

-Кредити  без каматна стапка

неповратни средства 
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Карактеристики на финансиските механизми за социјални претпријатија:

Финансиски 
механизми

Услови Импликации врз социјалното претпријатие 

Грантови Најчесто роковите за 
имплементација се кратки, а 
финансиите се ограничени

1. Има одредени предуслови за добивање на грантот

2. Високи трошоци за време на аплицирањето

3. Ниска флексибилност за имплементација на 
претприемаштво

Кредити 1. Утврдена временска рамка за 
исплата

2. Плаќање на камата

1. Бизнис-моделот треба да е многу добар за да овозможи 
враќање на кредитот

2. Висока флексибилност и можност за претприемачки 
потфати

Еквити капитал 1.Нема временска рамка за исплата

2.Плаќање на дивиденди на 
инвеститори согласно со профитот 
остварен 

1. Социјалните инвеститори имаат контрола и права брз 
социјалното претпријатие 

2. Договорена распределба на профитот со социјалниот 
инвеститор 

Образложение:

1. Грантовите се традиционална форма на финансирање посебно на граѓански организации што имаат 
амбиција и можност да креираат социјален бизнис како поддршка на одредена ранлива категорија. 
Финансиите се од национални фондации, меѓународни организации и финансиски здруженија што се 
заинтересирани за целите и целната популација што ја покриваат организациите-апликанти. Кај грантовите 
финансиите се строго ограничени и се планирани за да ги исполнат однапред дефинираните приоритети 
на донаторите.

2. Нема флексибилност парите да се употребат за претприемачки активности и да се преземе ризик. Иако 
овие донации се неповратни, не вклучуваат покривање на капитални инвестиции што се од голема важност 
за социјалните претпријатија во првата фаза на формирањето. На крајот, овие грантови се даваат на краток 
рок, а социјалното претпријатие има потреба од долгорочно финансирање.



45

1. Еквити капиталот е финансиски инструмент кој социјалните инвеститори го сметаат за поголем ризик 
поради можноста социјалното претпријатие да не остварува профит. Така инвеститорот не може да си 
ги поврати средствата. Социјалниот инвеститор вложува одреден капитал во социјалното претпријатие 
во замена за учество во сопственоста и добивање на дивиденда од остварениот профит. Правата за 
сопственост секако се регулираат со договор меѓу социјалниот инвеститор и социјалниот претприемач.

1. Кредитите ги овозможуваат банките и финансиските институции. Одредени земји како Канада, имаат 
посебни краткорочни и долгорочни кредити без каматна стапка. Условот е социјалното претпријатие да 
ја врати само основицата во одредениот рок. Поголемиот број банки во светот имаат долгорочни кредити 
за капитални инвестиции за претпријатија, а тука се вклучени и социјалните претпријатија. Треба да се 
внимава социјалното претпријатие да има добро развиен бизнис-модел, да има дополнителен месечен 
профит за да ја врати главнината и каматата. Предноста е што тука веднаш го тестирате вашето социјално 
претпријатие, и моделот, и неговата финансиска одржливост на долг рок, и сите ваши напори ќе ги насочите 
тоа да функционира за да може навремено да ги плаќате обврските. За недостаток се смета ако планот за 
исплатата на кредитот не успее.   
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Поимник

БДП – бруто домашен производ.

Влијание – влијанието што го има вашата идеја врз заедницата што сакате да ја поддржите. Дали тоа влијание ќе 
придонесе за развој, за економска независност или друга бенефиција до крајните корисници.

Грантови – традиционална форма на финансирање посебно на граѓански организации.

ЕИГ –  групацијата со економски интерес.

Еквити капитал – финансиски инструмент за финансирање на социјални претпријатија.

EMES –  мрежа на етаблирани универзитетски истражувачки центри и индивидуални истражувачи чија цел била 
постепено да изградат Европски корпус од теоретско и емпириско знаење, плуралистичка дисциплина и методологии 
за концептот „социјално претприемаштво“.

Извори на средства – расположливи средства за финансирање на едно социјално претпријатие.

Kомерцијални потрошувачи –  потрошувачи што сакаат да купат производи и услуги. 

Кооператива или задруга –  според дефиницијата на Меѓународната алијанса на кооперативите од 1995 година, 
поимот кооператива значи „автономно здружение на лица здружени на доброволна основа со цел заеднички да ги 
остваруваат економските, социјалните и културните потреби и аспирации преку претпријатие што е во заедничка 
сопственост и демократски управуваат со него“.

МБК – моделот бизнис-канвас 

Невладини организации – дефиницијата „невладина организација“ обично се однесува на организации што се 
независни од владиниот и приватниот сектор и како такви се препознаени како трет сектор во општеството.

Постојани средства – средства кои се долгорочни во употребата над една година и се карактеристични за 
повеќекратна употреба, постепеност во трошењето и се  подложни  на економска (морална) застареност.

Пропозиција на комерцијална вредност – производите и услугите што се произведуваат и продаваат кои 
задоволуваат одредени потреби кај потрошувачите.
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Пропозиција на социјална вредност – социјалната вредност што се нуди и тоа што ја прави привлечна за 
потрошувачите.

Профит – финансиска добивка, заработка изразена во пари. Остаток по одбивањето на сите оперативни  трошоци. 
Ако приходите се поголеми имаме добивка, ако пак приходите се помали од вкупните трошоци, тогаш имаме загуба.

Социјална економија – овој пристап укажува дека главната цел на организациите кои припаѓаат во овој домен е да 
им служат на членовите на заедницата наместо да остваруваат профит.

Cоцијални потрошувачи – потрошувачи кои сакаат да ја поддржат социјалната мисија во социјалното претпријатие. 

Социјално претприемаштво  – поимот „социјално претприемаштво“се појавил во деведесеттите години од 
минатиот век во англосаксонските земји. Опфаќа широк спектар на активности и иницијативи, вклучувајќи социјални 
иницијативи во профитните бизниси, институционални субјекти што имаат експлицитна социјална цел, односи и 
практики кои носат социјални придобивки, претприемачки трендови во непрофитните организации и потфати 
развиени во јавниот сектор. Таквите иницијативи може да бидат преземени од поединци, непрофитни организации, 
јавни агенции или непрофитни организации во партнерството со профитни претпријатија и поединци во обид да се 
балансира корпоративната заработувачка со заложбата за општествена одговорност.

Социјални претпријатија – водени од општествена и економска мисија. 
Според Иницијативата за социјален бизнис на Европската комисија (SEC(2011) 
1278), социјалното претпријатие е еден од главните чинители  во социјалната 
економија чија главна цел е да има социјално влијание, а не да остварува профит 
за сопствениците или акционерите. Работи главно со обезбедување добра и услуги 
за пазарот, на претприемачки и иновативен начин и го користи профитот главно за 
постигнување на социјалните цели. Се управува на отворен и одговорен начин и во 
тоа се вклучени самите вработени, потрошувачи и други странки кои се засегнати 
од неговите комерцијални и општествени активности.

Тековни средства – се средства на претпријатието што се трошат еднократно 
при нивната употреба. Прават кружно движење (пари – стока – пари) во покуси 
временски  интервали  најмногу до една година.
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Користена  и препорачана литература за 
социјално претприемaштво:

Странска литература Македонска литература

1. Mendell, M. and R. Nogales (2009), Social Enterprises 
in OECD Member Countries: What are the Financial 
Streams?, in A. Noya (ed.), The Changing Boundaries of 
Social Enterprises, OECD, Paris.

2. Водич за развој на социјални претпријатија во 
Република Македонија, автор: Зоран Стојковски, 
публикуван во април 2016 година

3. Mendell, M. (2010), Improving social inclusion at the 
local level through the social economy: designing an 
enabling policy framework, OECD CFE/LEED (2010)13

4. Анализа на состојбите и предизвиците за развој 
на социјално претприемаштво во Република 
Македонија, издавач: Фондација „Фридрих Еберт“, 
канцеларија во Скопје, www.fes.org.mk; http://library.
fes.de/pdf-files/bueros/skopje/12619.pdf 

5. Noya, A. (ed. ) (2009), The Changing Boundaries of 
Social Enterprises, OECD, Paris

6. Европска комисија, Генерален директорат за 
вработување, социјални прашања и еднакви 
можности,  ракописот е завршен во март 2013 
година

7. Noya, A. and E. Clarence (eds. ) (2007), The Social Econ-
omy: Building Inclusive Economies, OECD, Paris.

8. Предлог-законот за социјално претприемаштво 
(Скопје, предлагач: Министерство за труд и 
социјална политика, јули  2015 година)

9. The Canadian Social Enterprise Guide please reference 
“Enterprising Non-Profits: www.enterprisingnonprofits.ca” 

10. What will Social Enterprise look like in Europe by 
2020? Published by British Concil

www.britishcouncil.org/europe/our-work-in-eu-
rope/social-enterprise
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Мрежи на организации во социјалната 
економија и социјалното претприемаштво

Социјална економија во Европа извор:

http://www.socialeconomy.eu.org/

Претставничка институција за социјалната економија на ниво на ЕУ. Целта и е да ги промовира 
социјалните и економските придобивки од социјално-економските претпријатија и организации, 
да ја унапредува улогата и вредностите на сите учесници во социјалната економија во Европа.

Европската конфедерација на 
кооперативите и други претпријатија 
во сопственост на вработените 
(CECOP), извор: http://www.cecop.coop/ 

Европска конфедерација на кооперативите и други претпријатија во сопственост на 
вработените што се активни во индустријата, услужниот сектор, занаетчиството. Членки се 25 
национални федерации од 16 земји-членки на ЕУ.

Кооперативи Европа

http://www.coopseurope.coop/ 

Мрежа на задруги во Европа, во која се претставени 91 членка од 35 европски земји од сите 
бизнис-сектори што го промовираат бизнис-моделот на кооперативи во Европа.

Европска федерација на етички и 
алтернативни банки - ФЕБЕА

извор: http://www.febea.org/home.php 
http://www.ethicalbankingeurope.com/ 

Европска мрежа на организации во кои членуваат 25 етички и алтернативни банки, 
штедилници и кооперативи за кредитирање, компании за социјални инвестиции и фондации, 
која обезбедува платформа за размена и споделување искуства и за создавање алатки што ќе 
поттикнат зголемување на иницијативите во полето на алтернативното финансирање.

Европски центар за фондации
извор: http://www.efc.be 

Европско здружение на над 230 фондации и корпоративни фондови. Неговата цел е да се 
зајакне независниот финансирачки сектор на европската филантропија.

Ашока (Ashoka)

извор: www.ashoka.org 

Ашока е меѓународна непрофитна организација која ги поддржува водечките социјални претприемачи 
преку поддршка за развој на бизнисот и олеснување на пристапот до финансиски средства. Ашока во 
моментов работи во 70 земји низ целиот свет (во 17 земји-членки на ЕУ) и ја поддржува работата на 
над 2. 000 (225 во ЕУ) социјални претприемачи, избрани како „Стипендисти на Ашока“.

Креативна лабораторија Грамин 

извор: http://www.grameencreativelab.com 

Заеднички потфат меѓу Центарот Јунус од Бангладеш и ЦИРЦ одгoворност, консултантска фирма 
за корпоративна општествена одговорност во Германија, со мисија да се забрза социјалниот 
бизнис преку зголемување на свеста, развивање на капацитетите на социјалните претприемачи 
и советување на јавните и корпоративните инвеститори во формирањето заеднички потфати и 
финансиски инструменти за создавање и развој на социјални претпријатија.
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Европски мрежи што 
обезбедуваат споделување добри 
практики за поддршка и развој 
на социјалното претприемаштво

Европска мрежа за социјална 
интеграција на претпријатијата– 
ЕНСИЕ, Извор:

http://www.ensie.org/ 

Европска платформа за претставување, одржување и развој на мрежите и федерациите на 
претпријатијата за социјална интеграција

Мрежа на социјалното 
претприемаштво– СЕН

Извор: http://www.socialecon-
omy.pl/ 

Мрежа за учење промовирана од раководните власти на Европскиот социјален фонд 
од девет земји-членки и региони на ЕУ, преку која се разменува знаење и искуства и се 
споделуваат добри практики со цел да се развие средина за сеопфатна поддршка за 
социјалните претпријатија преку средства од ЕСФ.

Европска мрежа на градови и 
региони за социјална економија 
– РЕВЕС

Извор: http://www.revesnetwork.
eu/ 

Во мрежата РЕВЕС членуваат над 50 локални и регионални власти и територијални 
организации од социјалната економија од девет земји-членки што промовираат развој на 
социјалната економија и се залагаат да извлечат корист и да го споделат своето искуство 
и експертизата преку мрежата. Дополниетлно оваа мрежа ги претставува и промовира 
заедничките вредности на нејзините членови пред европските институции.

Здружението за креативен 
развој „Слап“ од Хрватска

Извор: http://www.pomakonline.
com/ 

Здружението за креативен развој „Слап“ од Осиек е организација што се занимава со развојни 
проекти за поттикнување на социјалното вработување, општествено-одговорно работење, 
меѓусекторската соработка, а преку својот тренинг-центар работи на одржливоста на 
организациите на граѓанското општество. Во 11-те години работа, успешно се спроведени 
серија проекти. Во моментов „Слап“ работи на спроведувањето на осум проекти финансирани 
од различни компоненти на претпристапните фондови ИПА на Европската Унија.

СОС Групацијата од Франција 

Извор: http://www.groupe-sos.
org; http://www.associations.
groupe-sos.org 

Преку својата мрежа, Групацијата СОС се занимава со сите форми на социјална сиромаштија, 
обезбедувајќи широк спектар на активности со кои на многу иновативен начин се 
комбинираат функциите за застапување и обезбедување добра и услуги во полето на 
здравството, социјалната заштита, детските права, социјалната и професионалната инклузија, 
домувањето за работниците со ниски приходи, одржливиот развој и фер трговија.


