
АППРМ Агенција за вработување на Република Македонија УНДП 

Изготвување на бизнис планови 
Кандидатите со најуспешни бизнис идеи продолжуваат во следниот чекор - поддршка за 
подготовка на бизнис план преку Ваучерскиот систем за советување на АППРМ. 

Ваучерскиот систем на советување претставува интегрален дел на програмата за самовработување.  

Сите кандидати кои се селектирани за учество во оваа фаза од проектот, односно во Ваучерскиот 
систем на советување, заедно со другите инволвирани страни, односно консултантот и 
Регионалниот центар на АППРМ, треба да почитуваат одредени процедури и исто така имаат свои 
права и обврски како што е наведено подолу: 

1. Обврски на советникот-организатор 

- Советникот-организатор од регионалниот центар има обврска да ги објасни на кандидатите 
деталите за вклучување во програмата на ваучерско советување како дел од Владината 
програма за самовработување, 

- Советникот – организатор, во соработка со АППРМ,на кандидатот  кој не избрал консултант му 
доделува консултант кој е регистриран во Каталогот на советници при АППРМ, 

- Советникот-организатор го издава ваучер (насловната страница и одредбите) кој се потпишува 
од страна регионалниот центар и му го предава на кандидатот, 

2. Права и обврски на кандидатите: 

- Кандидатот во соработка со советникот-организатор, за потребите на АППРМ, пополнува 
апликативна форма и ја потпишува, 

- Кандидатот добива ваучер во кои се наведени податоци за Регионалниот центар кои го издава, 
податоци за кандидатот, име и презиме на советникот со негови адресни податоци, како и 
видот и обемот на услугата која ја добива, 

- По добивањето на ваучерот кандидатот има обврска истиот да го чува се до завршување на 
советувањето, 

- Во текот на советувањето за изработка на бизнис план кандидатот има обврска да соработува 
со консултантот и да му дава податоци за предвидениот бизнис, 

- Доколку советникот не постапува согласно етичкиот кодекс кои го има прифатено, односно не 
ја извршува работата професионално и одговорно, кандидатот, во првите три дена од 
започнување на процесот на советување за изработка на бизнис план, има право да побара 
замена на консултантот,  

- За евентуална замена на советникот, кандидатот треба да се обрати до соодветниот 
регионален центар на АППРМ кој ја покрива општината од каде доаѓа кандидатот и да ги 
наведе причините за бараната замена на советникот, по што РЦ ќе му додели нов советник, 

- По завршување на советувањето и добивање на готовиот бизнис план, кандидатот има 
обврска да го потпише ваучерот и да го предаде на советникот, 

- За да се потврди завршената работа, од кандидатот се бара да се пополни формуларот за 
нивото на задоволство (Прилог 4 од ВСС) од целокупното работење на консултантот, кој се 
поднесува до претставникот на РЦ или на консултантот во моментот на предавање на 
потпишаниот ваучер, 

3. Обврски на советникот 

- Да ја испорача услугата согласно потпишаниот ваучер и описот на работните задачи,  

- Да оствари (задолжително) најмалку две средби со клиентот од кои еднаш задолжително на 
местото каде ќе се обавува дејноста на бизнисот, 

- Да спроведе работни задачи во време траење од 11 часови за изработка на бизнис план, 

- Да продуцира и поднесе продукт (бизнис план) за секоја работна задача, како и завршен 
извештај за работата (Прилог 2 од ВСС), 
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- Да го предаде на кандидатот (во хартиена и електронска форма) готовиот бизнис план, во текот 
на договорената временска рамка, 

- Да даде мислење за бизнис планот и кандидатот (Прилог 5 од ВСС) 

 

Доколку кандидатот не е во можност да присуствува во определениот термин на договорените 
средби со советниците, средбата може да се случи во соодветниот регионален центар на АППРМ 
до одреден датум утврден од страна на АППРМ и тоа на следните локации на регионално ниво: 

ИЗВЕДУВАЧ (ОДП) ЛИЦЕ ЗА КОНТАКТ ОПШТИНИ КОИ ГИ ПОКРИВА 

РЦ СКОПЈЕ - СКОПСКИ РЕГИОН 

Фондација за развој на мали и 
средни претприемништва 
ул. Ѓуро Стругар бр. 15а 
1000 КСопје 

Благојче Трифуновски 
Тел. (02) 3239 053 
Моб. 070 440 158 
Е-маил: recs@recs.org.mk 
 

Аеродром, Бутел, Гази Баба, Ѓорче 
Петров, Карпош, Кисела Вода, Сарај, 
Центар, Чаир, Шуто Оризари, Чучер 
Сандево, Сопиште, Студеничани, 
Зелениково, Петровец, Илинден, 
Арачиново,  

РЦ СТРУМИЦА - ИСТОЧЕН И ЈУГОИСТОЧЕН РЕГИОН  

Фондација за развој на мали и 
средни претпријатија 
ул. 11 Октомври бб 
2400 Струмица 
 

Марија Ташева 
тел/факс (034) 349 320 
Моб: 071 201 068 
Е-маил: rcsr@t-home.mk 
  

Струмица, Валандово, Босилово, 
Василево, Ново Село, Конче, Радовиш, 
Богданци, Дојран, Гевгелија, Штип, 
Карбинци, Зрновци, Чешиново-
Облешево, Кочани, Виница, М. 
Каменица, Делчево, Пехчево, Берово 

РЦ БИТОЛА - ПЕЛАГОНИСКИ РЕГИОН 

Фондација за развој на мали и 
средни претпријатија 
Бул. 1 Мај бб 
7000 Битола 

Гоце Петровски 
тел/факс (047) 228 153  
Моб. 075 677 304 
Е-маил: rcbt@t-home.mk  
 

Битола, Новаци, Ресен, Могила, Демир 
Хисар, Крушево, Кривогаштани, Прилеп, 
Долнени 

РЦ КУМАНОВО - СЕВЕРОИСТОЧЕН РЕГИОН  

Фондација за развој на мали и 
средни претпријатија 
ул. Илинденска бб 
1300 Куманово 

Димитар Ташевски 
тел/факс (031) 416 102  
Моб. 078 300 605 
Е-маил: razvojku@t-home.mk  
 

Куманово, Липково, С. Нагоричане, 
Ранковце, Крива Паланка, Кратово, 
Пробиштип, Свети Николе, Лозово 

ЕСА ОХРИД - ЈУГОЗАПАДЕН РЕГИОН 

Фондација за поддршка на 
претпријатија 
Булевар Туристичка бб  (п.фах 
129) 
6000 Охрид 

Елизабета Петанова 
тел (046) 250 238  
Моб. 070 261 012 
Е-маил: esaoh@t-home.mk   
 

Охрид, Струга, Вевчани, Дебарца, 
Дебар, Центар Жупа, Другово, 
Пласница, Вранешница, Македонски 
Брод, Кичево, Осломеј, Зајас 

ЕСА ТЕТОВО - ПОЛОШКИ РЕГИОН  

Фондација за поддршка на 
претпријатија 
ЈНА бр.18 
1220 Тетово 

Јакуп Абдиу 
тел    (044) 350 960  
Моб. 070 224 005 
Е-маил: esate@t-home.mk  
 

Тетово, Теарце, Јегуновце, Желино, 
Брвеница, Боговиње, Врапчиште, 
Гостивар, Маврово и Ростуша 

РЦ ВЕЛЕС - ВАРДАРСКИ РЕГИОН 

Фондација за развој на мали и 
средни претприемништва 
Ул. Димитар Влахов 57 
1400 Велес 

Анита Самарџиева 
Тел. (043) 212 130 
Моб: 075 326 667 
Е-маил: rcve@t-home.mk  

Велес, Чашка, Демир Капија, Неготино, 
Кавадарци, Росоман, Градско,  
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