
Извори за финансирање на мал и среден бизнис во Македонија-  
програми, фондови и финансиски институции   

. 

1. БАНКИ  

 
Халк банка 

 
НЛБ Тутунска банка  

Адресa: Св.Кирил и Методиј 54, 
1000 Скопје 

Адресa: ул.Мајка Тереза 1, 
1000 Скопје 

Тел.: + 389 (0)2 3240 800 Тел.: +389 (0) 2 15 600 
Факс: +389 (0)2 3296 330 Факс: +389 (0) 2 15 600 
 www.halkbank.mk  www.nlbtb.com.mk 

 
Алфа банка 

 
Еуростандард банка 

Адресa: ул.Даме Груев 1, 
1000 Скопје 

Адресa: ул.Никола Кљусев 6, 
1000 Скопје 

Тел.: +389 (0) 2 3251 900 Тел.: +389 (0) 2 3140 210 
Факс: +389 (0) 2 3251 900 Факс: +389 (0) 2 3140 210 
 www.alphabank.com.mk  www.eurostandard.com.mk 

 

 
Капитал банка 

 
Комерцијална банка 

Адресa: ул.Фили Втори Македонски 3/6, 
1000 Скопје 

Адресa: ул.Орце Николов 3, 
1000 Скопје 

Тел.: +389 (0) 2 3102 500 Тел.: +389 (0) 2 3168 168 
Факс: +389 (0) 2 3102 500 Факс: +389 (0) 2 3168 168 

 www.capitalbank.com.mk  www.kb.com.mk 

 
Охридска банка 

 
Поштенска банка 

Адресa: ул.Орце Николов 54,  
1000 Скопје 

Адресa: ул.Никола Кљусев 6, 
1000 Скопје 

Тел.: +389 (0) 2 3167 600 Тел.: +389 (0) 2 3140 210 
Факс: +389 (0) 2 3167 600 Факс: +389 (0) 2 3140 210 
 www.ob.com.mk  www.postbank.com.mk 

 

 
ПроКредит банка 

 
Стопанска банка 

Адресa: ул.Јане Сандански 109а,  
1000 Скопје 

Адресa: ул.11 Октомври 7,  
1000 Скопје 

Тел.: +389 (0) 2 2446 000 Тел.: +389 (0) 23295 295 
Факс: +389 (0) 2 2446 000 Факс: +389 (0) 23295 295 
 www.procreditbank.com.mk  www.stb.com.mk 
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ТТК Банка 

 
УНИ банка- Универзална инвестициона банка 

Адресa: ул.Народен Фронт 19А, 
1000 Скопје 

Адресa: ул.Максим Горки 6  
1000 Скопје 

Тел.: +389 (0) 2 3236 400 Тел.: +389 (0) 2 3111 111 
Факс: +389 (0) 2 3236 400 Факс: +389 (0) 2 3111 111 
 www.ttk.com.mk  www.unibank.com.mk 

 

 
Централна кооперативна банка 

 
Зираат банка 

Адресa: ул.1732 ,2,  
1000 Скопје 

Адресa: Св.Кирил и Методиј 54, 
1000 Скопје 

Тел.: +389 (0) 2 3249 300 Тел.: + 389 (0)2 3240 800 
Факс: +389 (0) 2 3249 300 Факс: +389 (0)2 3296 330 
 www.ccbank.mk  www.ziraatbank.com.mk 

 
Шпаркасе банка Македонија 

 
Македонската банка за поддршка на развојот 

Адресa: Ул.народен фронт бр. 17 
1000 Скопје 

Адресa: ул.Димитрие Чуповски 26,  
1000 Скопје 

Тел.: +389 (0)2 3225 991 Тел.: +389 (0) 2 3115 844 
Факс: +389 (0)2 3225 992 Факс: +389 (0) 2 3115 844 

 www.sparkasse.mk  www.mbdp.com.mk 

 

2.ВЛАДИНИ ПРОГРАМИ 

  
 Агенција за вработување на РМ, Проект самовработување , ул.Васил Ѓоргов 43,1000 Скопје  

контакт телефон (02) 3298 297. http://avrm.gov.mk/ 

 Министерство за економија, Програма за конкуретност, иновации и претприемништво, 

ул.Јуриј Гагарин бр.15,1000 Скопје,тел.02 3084470 

http://www.economy.gov.mk/dokumenti/sektorski_programi/4142.html 

 Одделение за соработка со невладини организации при Генерален секретаријат на Владата 

на РМ 

http://www.nvosorabotka.gov.mk/index.php?option=com_content&task=view&id=20&Itemid=34 

 

3.ДОНАТОРСКИ ПРОГРАМИ  

 Европска банка за обнова и развој - Програма за поддршка на мали бизниси,  

Адреса: Соравиа Центар, 7ми спрат, Филип Втори Македонски бр.3, 1000 Скопје,  

http://www.ttk.com.mk/
http://www.unibank.com.mk/
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      Тел: + 389 02/3297 800    http://www.ebrd.com/pages/country/fyrmacedonia.shtml 

 

- Финансиски продукти ( кредити, сопственички инструменти, гаранции) 

- Објави за набавки 

- Бизнис совети (локални и меѓународни консултанти) 

- Трговски финансии (Програма за олеснување на трговијата )  

 

 Македонска банка за поддршка на развојот - Кредитна линија за мали и средни 

претпријатија 

              Адреса: ул. "Димитрие Чуповски" бр. 26, 1000 Скопје , Р. Македонија, тел. 389-2-3115-844; 

+389-2-3114-         

              840, Сектор за кредитирање-локали:115,224,123,225,204,209 www.mbdp.com.mk  

1. КРЕДИТИРАЊЕ 

- кредит за поддршка на извозот - обртни средства за подготовка на производство наменето за извоз 
и обртни средства за премостување на периодот од направениот извоз до наплатата на средствата 
од странскиот купувач; 
- кредит за мали и средни претпријатија - трајни обртни средства и инвестиции од различни извори: 
ИКЛ-револвинг, МБПР, ЕИБ, ЕИБ-револвинг; 
- кредит за поддршка на земјоделството и агроиндустријата - примарно производство, преработка и 
извоз - преку комерцијалните банки или директно преку МБПР; 
- кредит за микро компании - микро и мали трговски друштва, индивидуални претприемачи, 
занаетчиски дуќани, приватни трговци, тезги на пазар и други микро и мали стопански субјекти; 
- кредит за енергетика - енергетска ефикасност и обновливи извори на енергија; 
- кредит за намалување на невработеноста - создавање и одржување на работни места и 
самовработување со кредитирање; 
- кредит со гарантна шема - микро, мали и средни трговски друштва кои немаат доволно 
обезбедување при аплицирање кај деловните банки; 
- кредит за сместувачки капацитети - инвестиции за микро, мали и средни претпријатија со седиште 
во РМ за купување, изградба и адаптација на мали сместувачки капацитети до 70 легла со стандард 
не поголем од три ѕвезди; 
- кредит за старечки домови и градинки - микро, мали и средни претпријатија со седиште во РМ за 
изградба и опремување на установи за стари лица и детски градинки; 
- кредит за општините во РМ - за реализација на проекти од ИПА компонента за прекугранична 
соработка. 

  
2.  КРЕДИТНО ОСИГУРУВАЊЕ на: 

         - домашни побарувања (пред и по испорака) и 
-  извозни побарувања (пред и по испорака) 
 - од комерцијални и политички ризици. 

               3.     ФАКТОРИНГ - е најнов производ кој е единствен на финансискиот пазар во РМ. 

              Адреса: ул. "Димитрие Чуповски" бр. 26, 1000 Скопје , Р. Македонија, тел. 389-2-3115-844; 

+389-2-3114-         

http://www.ebrd.com/pages/country/fyrmacedonia.shtml
http://www.mbdp.com.mk/


              840, Сектор за кредитирање-локали:115,224,123,225,204,209 www.mbdp.com.mk  

 

 Македонска развојна фондација за претпријатија – ул.Никола Парапунов 41 а Скопје, 

Тел: +389 2 3088 988,   http://mrfp.org.mk/mk/ 

-  Програма за финансиски услуги,  

-  Промоција на претприемништво -  Истражување и Глобален монитор 

 - Развој на претприемништво-  Претприемач на годината и Претприемачки настани 

-  Партнерства за развој на мали претпријатија 

o                  Поддршка на стратешките планови 
o                  Промоција на женско претприемништво 
o                  Пат кон кариера 
o                  Кон алтернативен туризам 
o                  Општествена одговорност на претпријатија 

- Организации во кои членуваме: 

o Светската асоцијација за истражување на претприемништвото (ГЕРА) 
o Сојуз на микрофинансиски организации (МФО) 
o Граѓанска платформа на Македонија (ГПМ) 
 

-  Наши веб страни:    

 Глобален мониторинг на претприемништвото - www.gem-macedonia.org.mk 

 Општествена одговорност на претпријатијата - www.oop.mk 

 

 НЦРИПУ -Национален центар за развој на иновациите и претприемачкото учење-  

               дизајниран како Центар отворен за иновативни, технолошки-базирани и профитно 

ориентирани идеи 

             http://www.ncdiel.mk/IndexEn.asp 

 CEED Macedonia- дел од меѓународна мрежа на претприемачки центри кои функционираат 

во Југоисточна Европа. Се занимава со инвестициски менаџмент  ,  

       ул.Загребска 28 Б 2/1, 1000 Скопје, РМ 

Тел: +389 2 3079 611, 2 3079 191, 2 3061 333, Факс: +389 2 3079 612    

      E-mail: ceed@ceed-macedonia.org 

       http://ceed-macedonia.org/who-we-are/ 

 CEFE Macedonia - ЦЕФЕ Македонија-  Младинска организација, Бизнис услуги, 

Образование за возрасни    
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       https://www.facebook.com/CEFEMacedonia?fref=ts         

 ЕРАЗМУС за млади претприемачи-Европска бизнис мрежа,финансиска подршка, размена 

на знаење 

       Програма за прекуграничната размена  која им  дава шанса на новите или потенцијални 

претприемачи                            

        да учат од искусни претприемачи во водење на малите бизниси во други земји-учеснички. 

      http://www.erasmus-entrepreneurs.eu/ 

 YES - Стратегија за млади претприемачи –  http://www.young-entrepreneurs.eu/ 

       Целта на YES проектот е да придонесе кон европската конкурентност и да се забрза 

регионалниот економски развој преку промовирање на претприемачкиот начин на размислување 

на следната генерација. 

 

 Европска фондација за претприемништво – Акцелератори, семинари, натпревари 

http://www.europreneurs.org/ 

 EIP- Програма за претприемништво и иновации- Пристап до финансии, бизнис услуги за 

МСП, подршка на меѓународно вмрежување и размена на најдобри практики 

       http://ec.europa.eu/cip/eip/index_en.htm 

 Финансирање –Заеми и грантови од Европската Унија - http://www.eubusiness.com/funding 

 

4.Фондови за стартап компании 

 JEREMI  –Иницијатива на ЕУ за подршка на малите и средни претпријатија 

      http://ec.europa.eu/regional_policy/thefunds/instruments/jeremie_en.cfm 

 ELEVEN  –Фонд кој нуди обука и програма за менторство во замена за удел во компаниите 

што ги подржува -  http://11.me/about-eleven/ 

 LAUNCHUB -  Фонд со седиште во Софија-БГ, кој инвестира во дигитални стартап компании 

во Југоисточна Европа -   http://launchub.com/ 

 START LABS – Фонд кој нуди средства до 50.000 усд и ги поврзува фирмите со ментори и 

инвеститори од Западна Европа и САД - http://startlabs.rs/ 

 TERES – Инвестирање во земји надвор од ЕУ зоната и претпристапните земји 

Инвестирање во компании со висок потенцијал од различни сектори и технологија 

Актуелен интерес за инвестирање во гасоводни услуги, интернет и мобилна телефонија, 

софтвер,игри, образование и енергетска ефикасност 

https://www.facebook.com/CEFEMacedonia?fref=ts
http://www.erasmus-entrepreneurs.eu/
http://www.young-entrepreneurs.eu/
http://www.europreneurs.org/
http://ec.europa.eu/cip/eip/index_en.htm
http://www.eubusiness.com/funding
http://ec.europa.eu/regional_policy/thefunds/instruments/jeremie_en.cfm
http://11.me/about-eleven/
http://launchub.com/
http://startlabs.rs/


Градење на единствена финансиска платформа за развој на бизнисот во недоволно 

развиените но сепак ветувачки региони. http://www.teres-capital.com/ 

5.Мрежи на институции за поддршка 

Постојат повеќе институции за поддршка на почетниците во бизнисот на национало, регионално и 

локално ниво. 

5.1 АГЕНЦИИ ЗА ПОДРШКА НА ПРЕПТРИЕМНИШТВОТО И МАЛИТЕ БИЗНИСИ 

⌂ Агенција за промоција на претприeмништвото во РМ, 

       кеј Димитар Влахов 4,1000 Скопје,тел. 02 3120 132 , www.apprm.gov.mk 

 Изградба на поволно економско опкружување и законска регулатива 
 Создавање и развој на институционална инфраструктура за поддршка и развој на 

претприемништвото и   
 конкурентноста во малото стопанство 
 Спроведување и координација на државната и меѓународната поддршка за микро, малите и средни 

бизниси 
 Промоција на претприемништвото преку нефинансиски и финансиски форми на поддршка 
 Спроведување на Програмата за мерки и активности за поддршка на претприемништвото и 

создавање на             
  конкурентност во малото стопанство на Република Македонија 

⌂ Североисточен плански регион- Куманово 

       ул.Илинденска бб,1300 Куманово,тел.031 424 878, www.northeastregion.gov.mk ,                     

⌂ Младен Протиќ 

Раководител на Центарот 

Mob: 071/321-177 

Email:mladen@northeastregion.gov.mk                                                                                                             

Атина Мургашанска  

Пом. Раководител на Центарот 

Mob: 071/321-170      Email: atina@northeastregion.gov.mk  

                                                                                                                                                                                                    

⌂ Регионална фондација за поддршка на МСП- Куманово 

        ул. Илинденска бб 

       1300 Куманово, ,www.apprm.gov.mk 

        Директор Димитар Ташевски 

        тел/факс (031) 416 102 и 437 050 

        Моб 078 300 605 

       Е-маил: razvojku@t-home.mk 

http://www.teres-capital.com/
http://www.apprm.gov.mk/
http://www.northeastregion.gov.mk/
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