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I OS Стопанската комора на Македонија 
ПРВА комора и ПРВА институција во РМ 

со новиот стандард ISO 9001:2015

Групацијата за пазарите во рамки на Стопанската комора на Македонија алармира 
дека има уште многу малку време до примена на Закон за трговија на зелените пазари. 
Имено, на 31 декември 2019 година истекува времената мерка за одложена примена 
на Законот за трговија на зелените пазари, која беше донесена во февруари годинава. 
Со одложувањето на примената требаше да се овозможи преоден рок во кој ќе се 
усогласат одредени различни ставови по членови од Законот.

-Во меѓувреме, во отсуство на дијалог со надлежните институции, не се усогласени 
ставовите во однос на спорните членови од Законот, ниту се исполнети обврските 
кои произлегуваат од него во делот на носење на подзаконските акти и дефинирање 
на функционалноста на коморскиот систем. Сето ова укажува на неподготвеност за 
примена на Законот за трговија на зелените пазари  со почеток од наредната година, 
во својата првична верзија како што и беше донесен, - посочи Даниела Михајловска 
Василевска од Стопанската комора на Македонија.

 ЗАКОНСКОТО РЕГУЛИРАЊЕ 
НА ЗЕЛЕНИТЕ ПАЗАРИ

ПРЕС КОНФЕРЕНЦИЈА
ПОКРОВИТЕЛИ 
НА СТОПАНСКАТА КОМОРА НА МАКЕДОНИЈА

ПРЕМИУМ Покровители 

СИЛВЕР Покровители СТАНДАРД Покровители 
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Групацијата на пазари во рамки на Здружението на комуналните дејности при 
Комората, во текот на годината одржа неколку последователни состаноци околу 
градењето став на Групацијата по Законот за трговија на зелените пазари кој е со одложена 
примена до 01.01.2020 година. При тоа, на прес-конференцијата беше посочено дека 
согласно примената на актуелната законска регулатива за функционирање на зелените 
пазари, членките на Групацијата констатираат дека: трговијата на зелените пазари е 
веќе регулирана со 11 законски решенија (трговијата на зелените пазари е регулирана 
со: Законот за трговија на зелените пазари, кој е во фаза на одложена примена, Законот 
за комуналните дејности, Законот за трговија, Законот за забрана и спречување на 
вршење на нерегистрирана дејност, Законот за данокот на  личен доход, Законот за 
данокот на додадена вредност и други, како и со повеќе подзаконски акти меѓи кои 
Правилникот за минимално технички услови за деловните простори и простории во 
кои се врши трговија и Одлуката за определување на стоките кои можат да се продаваат 
на посебно организирани делови на зелените пазари.

Имајќи го предвид претходното, врз основа на посочената регулатива и досега врз 
работата на зелените пазари се спроведува надзор од страна на Државниот пазарен 
инспекторат, Државниот санитарен и здравствен инспекторат, Агенцијата за храна и 
ветеринарство, Управата за јавни приходи и Министерството за внатрешни работи 
(Сектор за јавен ред и мир).

Оттаму, членките на Групацијата констатираат дека се доведува под знак прашање 
потребата од функционирање на посебен Закон за трговија на зелените пазари.

Дополнително, Михајловска Василевска на прес-конференцијата посочи дека  
постои простор за подобрување на одредени сегменти во делот на обезбедување  
легитимации за трговците на зелените пазари, како и во делот на придонесите од 
задолжително и социјално осигурување кои истите би ги плаќале, но не смее да е на 
штета и да предизвика дополнителни оптоварување на закупците на тезги на зелените 
пазари.

Во врска со претходните укажувања, Стопанската комора на Македонија најави 
интензивни средби по кои ќе се понудат конкретни решенија, со цел надминување на 
посочениот проблем.

Даниела Михајловска Василевска 

ПРЕС КОНФЕРЕНЦИЈА

Како и повеќето дејности и во секторот енергетика проблемот со недостиг 
од квалификувана работна сила се позиционира како клучен со кој се соочуваат 
фирмите од Здружението на енергетиката при Стопанска комора на Македонија. Во 
таа насока, се иницираат предлози како да се надмине овој проблем, од кои клучно е 
вклучување на бизнисот во креирањето на уписните политики и наставните програми 
во образованието.

Членките на Здружението на енергетиката, на седница расправаа и за стратешките 
правци за развој на Комората кои се во насока со современите потреби и барања 
на бизнис заедницата и кои треба да создадат додадена вредност за компаниите, т.е. 
нивниот бизнис да стане поуспешен. Колку се поуспешни компаниите - членки, толку 
ќе биде позначајна позицијата на Комората во застапувањето и претставувањето на 
интересите на членките, посебно во креирањето на мерките на економската политика, 
- истакна главниот советник на Управниот одбор на Стопанската комора на Македонија, 
Зоран Јовановски.

Перо Авакумовски

НЕДОСТИГ ОД СТРУЧЕН КАДАР ПРОБЛЕМ И 
ЗА ФИРМИТЕ ОД СЕКТОРОТ ЕНЕРГЕТИКА
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ОД ПРЕТСЕДАТЕЛОТ ОД ПРЕТСЕДАТЕЛОТ

челичната индустрија се соочуваше со повеќе предизвици на глобалните пазари поради што 
поставените квоти имаат ограничувачки ефект на потенцијалите за зголемување на извозот 
на засегнатите компании.

- Македонската челична индустрија  најголем дел од извозот го реализира на европскиот 
пазар, како главно комерцијално одредиште на оваа индустриска гранка која историски 
и географски припаѓа на пазарот на Европската унија, и на пазарот веќе се чувствуваат 
последиците не само кај директно засегнатите компании, туку и на сите поврзани компании во 
ланецот на снабдувањето, со што негативните последици повеќекратно се мултиплицираат, 
посочи Митко Кочовски, претседател на Здружението на металургијата.

На седницата, Зоран Јовановски, главен советник на Управниот одбор на Комората за 
економски прашања говореше за стратешките правци за натамошното делување и работење 
на Комората, во насока на нејзино стратешко позиционирање и трансформација во комора 
на иднината, преку традиционалните активности што во основа претставуваат вмрежување 
и претставување на членките и преку специфични активности што го прошируваат 
класичниот коморски ангажман и Комората ја ставаат во улога на консултант, во согласност 
со современите потреби и барања на бизнис заедницата, кои треба да создадат додадена 
вредност за компаниите од членството во Комората.

Наташа Јаневска, самостоен советник во Комората, ги презентираше наодите 
произлезени од анализи изработени од Комората во областа на образованието и работната 
сила. Посочено беше дека 80% од активните баратели на работа се долгорочно невработени, 
главно поради фактот што нема усогласеност на вештините и компетенциите, што резултира 
со нефлексибилен образовен систем кој не одговара на барањата на бизнис заедницата. Од 
аспект на компаниите, учеството на бизнис секторот во модернизирањето на образовните 
програми е од особено значење поради нивната стручност и потребно е да се зголеми во 
проценти бројот на стручни предмети за сметка на општообразовните. Од големо значење 
е и уписната политика која не ги следи потребите на стопанството и не е усогласена со 
потребите по секторите, недостига соработка помеѓу училишните центри и локалните 
работодавачи, а спорен е и феноменот на товарање гимназиски паралелки во стручните 
училишта и образување кадри со општообразовни знаења.

На средбата беше дискутирано и за важноста на практичната обука на работно место 
која мора да биде составен дел на стручното образование, и компаниите беа запознаени со 
активностите кои Комората ги презема на ова поле.

Д-р Татјана Штерјова

Металургијата, како една од носечките гранки на македонската економија треба да биде 
континуирано поддржувана, беше еден од заклучоците од седницата на Здружението на 
металургијата, која беше одржана во Стопанската комора на Македонија на 21.10.2019 година. 
Директното учество на производството на основни метали во националниот БДП е повеќе 
од 5,7% додека индиректно, металургијата учествува со повеќе од 33% во националниот БДП. 
Имајќи ги предвид овие параметри, беше заклучено дека е неопходно брзо дејствување 
на надлежните државни органи, во однос на сите прашања кои може да имаат влијание на 
конкурентноста и продуктивноста на компаниите.

На средбата се дискутираше и за ефектите од воведените заштитни мерки за увоз на 
одредени челични производи во ЕУ, кои се применуваат од февруари 2019 годна, со 
времетраење од три години.  Посочено беше дека воведените ограничувања на увозот 
во ЕУ, во отсуство на други алтернативни решенија создаваат сериозни проблеми пред 
договарањето на комерцијалните зделки на подолг рок и ги доведуваат во прашање 
започнатите и предвидените инвестициони вложувања, особено имајќи предвид дека со 
воведените мерки, квотите се определени врз основа на просечниот увоз во ЕУ од сите 
земји за претходните 3 години (2015/2016/2017), кои опфаќаат временски период во кој 

ЗАСИЛЕНА ПОДДРШКА ЗА МЕТАЛУРГИЈАТА 
- ЕДЕН ОД СТОЛБОВИТЕ НА МАКЕДОНСКАТА 

ЕКОНОМИЈА
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ОД КОМПАНИИТЕ ОД КОМПАНИИТЕ

Здружението на градежништвото, индустријата на градежни материјали и неметалите 
одржа седница на која ги поддржа активностите кои Стопанската комора на Македонија ги 
презема во доменот на образованието со цел обезбедување стручни кадри приспособливи 
на потребите на бизнисот, при што градежните компании изразија интерес како Здружение 
активно да се вклучат во имплементацијата на краткорочните мерки за обезбедување 
квалификуван кадар, додека Комората ќе продолжи долгорочно да делува во насока 
на надминување на јазот помеѓу кадрите кои во моментот ги продуцираат образовните 
институции и квалификациите кои му се потребни на стопанството.

М-р Наташа Јаневска, самостоен советник во Комората, ги презентираше резултатите од 
анализите изработени од Комората во областа на образованието, посочувајќи дека 80% од 
активните баратели на работа се долгорочно невработени, главно поради фактот што нема 
усогласеност на стекнатите вештини и компетенции и побарувачката на пазарот на труд. Во 
таа насока се дискутираше и се истакна потребата од пропишување соодветни критериуми 
за упис во стручното и високото образование и рационализација на стручните училишта 
земајќи ги предвид локалните и регионалните потреби на бизнисот.

На седницата беше даден осврт и на актуелните состојби во градежниот сектор, предлозите 
на компаниите за унапредување на законските прописи кои го засегаат работењето во 
секторот, а се дискутираше и за стратешките правци за натамошното делување на Комората, 
како и за планираните активности од едукативен и информативен карактер на Здружението 
на градежништвото, индустријата на градежни материјали и неметалите во следниот период.

-Деловните тенденции во градежништвото во првото полугодие на 2019 година наспроти 
истиот период лани се позитивни, со остварен 
пораст на градежништвото во БДП од 4,9 %. 
Во компарираниот период, пораст бележи 
бројот на издадени одобренија за градење од 
11,8 %, предвидената вредност на објектите 
од 4 %, како и вредноста на договорени 
градежни работи од 28 % (во периодот 
јануари – јуни 2019 година договорени 
биле градежни работи во вредност од 
48,9 милијарди денари) и вредноста на 
извршените градежни работи (во периодот 
јануари - јуни оваа година извршени биле 
градежни работи во вредност од 10,08 
милијарди денари). Сепак, потребно е да 
се согледаат и резултатите по завршување 
на второто полугодие за да може да се даде 
целосен приказ на состојбите во секторот 
за оваа година, да се сумираат заклучоците 
на Здружението и да се дадат препораки за 
натамошно делување и унапредување на 
деловниот амбиент на компаниите, - истакна 
Андреа Серафимовски, претседател на Здружението на градежништвото, индустријата на 
градежни материјали и неметалите.

М-р Зоран Јовановски, главен советник на Управниот одбор на Комората за економски 
прашања, говореше за стратешките правци за натамошното делување и работење на 
Комората, во насока на нејзино стратешко позиционирање и трансформација во Комора 
на иднината. – Економските околности и бизнис амбиентот се менуваат постојано што бара 
приспособување и континуирано надградување на економските субјекти, вклучително и 
на Комората. - Традиционалните коморски активности за вмрежување и претставување на 
членките ќе продолжат и понатаму, а опсегот на делување на Комората ќе се прошири и 
преку специфични активности кои Комората ја ставаат во улога на консултант за потребите 
на компаниите што треба да придонесе за унапредување на деловното работење и креирање 
на додадена вредност за членките, - истакна Јовановски.

КОМПАНИИТЕ КРАТКОРОЧНО, КОМОРАТА 
ДОЛГОРОЧНО ДА ГО РЕШАВА ПРОБЛЕМОТ 

СО НЕДОСТИГ ОД КАДАР 
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Здружението на информатичко-комуникациските технологии при  Стопанската комора 
на Македонија, на  24.10.2019 година, одржа редовна седница за измените и дополнувањата 
на Статутот на Стопанската комора на Македонија и за Анализата за стручен кадар по мерка 
на бизнисот и опис на специфични квалификации во ИКТ-секторот, а се расправаше и за 
значајни прописи од областа, како Предлог-стратегија за заштита на потрошувачи, Предлог 
на закон за изменување и дополнување на Законот за филмската дејност, Нацрт-закон за 
безбедност на мрежи и информациски системи, а притоа се отвори дискусија и за подготовка 
на нова ИКТ-стратегија.

Членките на Здружението ја поддржуваат трансформацијата на Комората и измените 
на Статутот во насока на одржување на традиционалните активности што во основа 
претставуваат вмрежување и претставување на членките и специфичните активности што го 
прошируваат класичниот коморски ангажман и Комората ја ставаат во улога на консултант. 
Се нагласи дека особено е важно овозможување интерно вмрежување на членките во рамки 
на Комората, соработка со домашните институции, но и со вмрежување на регионално ниво 
преку Коморскиот инвестициски форум (КИФ) и со бизнис дијаспората.

Како консултант, Комората треба да се фокусира на извозните активности, да се обезбеди 
рамноправно учество на бизнисот во донесувањето прописи од интерес на економијата и 
да влијае на носителите на економските политики во врска со преговарачкиот процес со ЕУ.

Одливот на кадрите, посебно високостручните лица, е процес што постојано се следи 
во секторот и побарува конкретни решенија. Потребна е постојана дискусија и дијалог со 
носителите на политиките од оваа област во државата, признавање на дополнителните трошоци 
за образование и даночни олеснувања, недекларативни определби за високостручниот 
кадар што остварува најголема дополнителна вредност во нашето стопанство. Системот 
на образование и реалните потреби на стопанството не треба да функционираат како два 
одвоени света, туку образованието треба да обезбеди релевантност на образовните програми 
со економските потреби, бидејќи недостатокот на стручен кадар е ограничувачки фактор за 
економски раст и инвестиции. Добрите успешни приказни од една страна и  вложувањето 
на државата во најдобрите и успешни ученици во стручното образование треба да бидат 
основа за уписот на ученици во стручните училишта.

За оптоварувањето на стопанството, посебно на членките на Здружението, се нагласи 
дека стопанството е под постојан притисок на оптоварувања во своето работење, со 
постојните законски решенија во Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги и 
Законот за филмски фонд, како и најавата на нови здруженија за авторски и сродни права, со 
тарифници, во кои се наведени големи проценти на зафаќања од приходите од редовното 
работење на компаниите-членки на  Здружението и на другите сектори на стопанството.

Присутните укажаа дека овие високи зафаќања од тековниот приход секогаш се на товар 
на компаниите кои редовно ги подмируваат законските обврски. Но, овие и нетарифните 
оптоварувања се дополнителен товар што се појавува во нередовни процедури и не се 
испочитувани тековни законски решенија и постапки.

Компаниите заклучија дека ќе настапуваат заеднички, аргументирано и со факти за 
изнаоѓање реални и применливи законски решенија, ќе ги актуелизираат своите ставови 
на прес-конференции, ќе бараат странски експерти, ќе прават компаративни анализи за 
состојбите во земјите од опкружувањето, ќе продолжат и со интензивни контакти во текот 
на идниот период со ресорните министри, се` до конечното донесување на прифатливи 
законски решенија за компаниите.

Лазо Ангелевски

СТОПАНСКА КОМОРА НА ИДНИНАТА

ОД КОМПАНИИТЕ ОД КОМПАНИИТЕ
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ПОСЕТИПОСЕТИ

Стопанската комора на Македонија, беше домаќин на презентацијата „Паметни граници за 
беспрекорна трговија, патувања и транспорт“ која се реализира во соработка со Царинската 
управа на Република Северна Македонија, како дел од Конференцијата на Светската царинска 
организација (СЦО) – „ПИКАРД“ (Партнерство во царинското истражување и развој), која 
деновиве се одржува во Скопје.

-Презентацијата на концептот на Паметни граници ја акцентира улогата на царинските 
управи во поддршката на Агендата за одржлив развој на ОН за 2030 година. Со создавање 
на рамноправен терен за сите засегнати страни преку поедноставени, стандардизирани и 
усогласени процедури, да се обезбеди навремена испорака на суровини до индустријата, 
намалување на нелојалната конкуренција во локалните заедници и отворање можности на 
маргинализираните заедници да пристапат до нови пазари. Концептот на Паметни граници е 
насочен кон охрабрување на членките на СЦО да навлезат во подрачјето на технологијата за да 
најдат решенија што би го олесниле протокот на луѓе, стоки и транспорт на границите, следејќи 
ги водечките принципи за Паметни граници: безбедност, мерливост, автоматизираност, 
управување со ризици и технологии. Практичната примена на овој Концепт значајно 
ќе придонесе за осетно подобрување на квалитетот и брзината на поедноставување на 
царинските постапки, а бенефитите од тоа ќе се почувствуваат преку забрзан прекуграничен 
проток на стоките, забрзан економски раст на националните економии, - изјави д-р Јелисавета 
Георгиева-Јовевска, потпретседател на Стопанската комора на Македонија.

-Стопанската комора на Македонија, како најбројна бизнис асоцијација во земјата, 
имајќи ги предвид препораките  за реализација на „европската агенда“, активно е вклучена 
во активностите за подобрување на бизнис опкружувањето, конкурентноста, иновативноста, 
научно-технолошкиот развој и слично, давајќи го својот соодветен придонес во таа насока и 
преку Коморскиот инвестиционен форум (КИФ), - заклучи д-р Јелисавета Георгиева-Јовевска.

- Ни претставува огромна чест и задоволство што можеме да го угостиме д-р Микурија, 
кој е на чело на Светската царинска организација од 2009 година и верувам дека искуството 
кое ќе биде споделено ќе влијае кон зголемување на конкурентноста на македонските 
економски оператори не само на регионално ниво, туку и на глобално ниво, - изјави м-р Ѓоко 
Танасоски, директор на Царинската управа на Република Северна Македонија.

Д-р Кунио Микурија, генерален секретар на Светската царинска организација, изјави дека 
добрите односи кои треба да ги гради царината со бизнисите е од особена важност. Тој пред 
присутните ја претстави Светската царинска организација како репрезент на 183 царински 
управи низ целиот свет коишто опфаќаат околу 98% од глобалната трговска размена.

Во насока на презентирање на концептот на Паметни граници (SMART Borders) д-р 
Микурија се повика на нивното мото кое гласи: „Границите не` делат, а царината не` спојува“, 
потенцирајќи го значењето од модерна и функционална царина која во ера на глобализација 
треба да биде во тек со барањаta и потребите на реалниот сектор. Акцентот д-р Микурија го 
стави на клучните елементи на кои се базира концептот на Паметни граници, нагласувајќи ја 
важноста од користењето на големите податоци (big data) за аналитички потреби кои можат 
да дадат многу појасна слика за електронската трговија, важноста од автоматизирањето на 
процесите, безбедноста и елиминирање на ризиците, обезбедување мерливост и користење 
на новите технологии.

Во своето обраќање д-р Микурија исто така посочи дека Северна Македонија има 
направено голем напредок во користењето на технологијата со цел да се олесни царинското 
работење, а со тоа и да се подобрат условите за водење бизнис.

Денешната презентација претставува продолжение на успешната соработка на 
Стопанската комора на Македонија со сите релевантни институции, се’ со цел креирање 
подобри услови за делување на реалниот сектор, преку либерализација на прекуграничната 
трговска размена на стоки, капитал и проток на луѓе во насока на создавање единствена 
зона на економска соработка во регионот и пошироко.

Стопанската комора на Македонија, како најстара и најбројна бизнис асоцијација во 
земјата, репрезент на повеќе од 15.000 членки, постојано ги следи економските трендови 
и иницијативите кои произлегуваат од реалниот сектор. Комората е активен поддржувач и 
промотор на активностите кои придонесуваат за подобро позиционирање на домашните 
компании на регионалниот и глобалниот пазар.

Михајло Донев  

ПРОМОВИРАН КОНЦЕПТОТ НА ПАМЕТНИ 
ГРАНИЦИ ЗА БЕСПРЕКОРНА ТРГОВИЈА, 

ПАТУВАЊА И ТРАНСПОРТ

ПОСЕТИ
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ПОСЕТИПРЕЗЕНТАЦИИ

Регионалната соработка е незаобиколен фактор за зајакнување на стабилноста, 
конкурентноста и економскиот капацитет на регионот на Западен Балкан, истакна 
претседателот на Стопанската комора на Црна Гора Властимир Голубовиќ на конференцијата 
за економија на тема „Синергијата – клуч за успех на регионот“ која Комората на Црна 
Гора ја организира во соработка со Коморскиот инвестициски форум, пред повеќе од 600 
стопанственици, претставници на меѓународни организации, државни органи, научна и 
стручна јавност. Голубовиќ потенцираше дека само силната регионална економска соработка 
и соединувањето на ресурсите можат да создадат синергиски ефект кој може забрзано 
да ја промени економската слика на регионот во согласност со европските стандарди. 
Сепак, стопанската соработка во регионот се уште е под оптималното ниво. Реалноста на 
здружувањето и заедничкото работење во регионот се наметнува како реалност на новото 
време, за да можеме да го намалиме заостанувањето во продуктивноста и конкурентноста 
на стопанствата од земјите од Западен Балкан, за што побрзо да се достигне технолошки 
напредната Европа. Регионот треба да ги унапреди и хармонизира инвестициските политики, 
и да продолжи да се промовира како единствена инвестициска дестинација.

- Стопанствениците од регионот на Западен Балкан имаат јасна определба за зајакнување 
на деловните врски со своите колеги од регионот, свесни за потребата за фокусирање кон 
иднината во која економскиот развој и квалитетот на живот се апсолутни приоритети. Затоа, 
во име на Коморскиот инвестициски форум Ве повикувам да ги обединиме нашите ресурси, 
безрезервно да отвораме нови перспективи за соработка и заеднички да одлучуваме за 
развојот на ова подрачје. Само со конкретни резултати и успешни заеднички проекти можеме 
на дело да ја покажеме подготвеноста да ја зајакнеме европската перспектива на регионот – 
потенцираше Голубовиќ.

Во рамките на конференцијата, фокус е ставен на прашањата за зелена економија, 
енергетска и транспортна инфраструктура, туризам, управување со водните ресурси и 
дигитализацијата се дел од темите на кои ќе се дискутира на панелите на конференцијата.

Во рамки на конференцијата, се одржа седница на Управниот одбор на Коморскиот 
инвестициски форум, на која помеѓу останатото, беа договорени оперативните активности 
за имплементација на две проектни активности, кои КИФ ќе ги реализира во следниот 
период, насочени кон обезбедување на поддршка за интернационализација на компаниите 
од регионот со поддршка на Европската Унија, и директно финансирање за унапредување 
на инфраструктурата во образовните институции во партнерство со компаниите, за 

реализирање на практична работа во образованиот процес. Двата проекти кои ќе почнат 
оперативно да функцнионираат во наредните два месеци ќе донесат директни придобивки 
за компаниите од регионот на Западен Балкан, а за деталните информации околу нивното 
спроведување ќе се информираат директно од своите национални комори. Оваа најава ја 
даде и пред претставниците на медиумите претседателот на Управниот одбор на КИФ Марко 
Чадеж, кој меѓу другото ја искористи приликата во име на сите 6 комори повика непречено 
да се продолжи процесот на интегрирање на земјите од регионот на Западен Балкан во 
Европската Унија.

- Европските институции не мора да не слушаат нас како комори, но треба да го 
испочитуваат гласот на 21 милион европски компании, кои се дел од асоцијатцијата на 
европски комори – Еурочембрс, кои повикаа да не се стопира процесот на отварање на 
пристапните приговори со Северна Македонија и со Албанија, но и да се придвижи процесот 
за одобрување на визна либерализација за Косово, со оглед дека се исполнети сите технички 
услови, и овие земји јасно покажаа дека нивната позиција е дека припаѓаат на европскиот 
простор.

На конференцијата се дискутираше и за зајакнувањето на регионалната соработка, во 
насока на обезбедување на полесен проток на стоки, услуги и капитал. Посочено беше 
дека постојните резултати покажуваат дека неопходно ќе биде да се развие нов модел 
на економски раст, кој ќе биде придружен со длабоки и структури реформи, со фокус на 
четири клучни области – уредување на пазарот на труд и обезбедување на квалификувана 
работна сила; развиваање на дигиталната, енергетска и транспортна инфраструктура; 
унапредување и структурирање на деловното опкружување во насока на привлекување на 
повеќе странски инвестиции; како и зголемување на надворешнотрговската размена помеѓу 
земјите од Западен Балкан. При тоа, идентификувани се четири сектори кои може да донесат 
поконкурентен раст – земјоделско-прехрамбениот сектор, металургијата, машинството и 
автомобилската индустрија.

Д-р Татјана Штерјова

ЕКОНОМСКАТА ИНТЕГРАЦИЈА НА ЗАПАДЕН 
БАЛКАН Е КЛУЧ ЗА ПРОСПЕРИТЕТ

ПРЕЗЕНТАЦИИ
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ПОСЕТИОБРАЗОВАНИЕ

Европската недела на вештини, што се одржа минатата недела во Финска, само уште 
еднаш (по којзнае кој пат), потврди дека во оваа земја се функционира беспрекорно. Луѓето 
се љубезни и учтиви. Земја која има многу малку природни суровини, сконцентрирана на 
знаењето како единствен ресурс кој ја извадил од економската сиромаштија. Одвојува 5,7% 
од БДП за образование, истражувања и научен развој. За споредба, тоа е 35% повеќе од 
одвојувањето што го прави нашата земја во однос на БДП. Земја со стратегија за постигнување 
еднаквост и квалитет во образованието. Земја во која образованието е бесплатно (трошоците 
поврзани со училиштето, исхраната, екскурзиите, превозот, како и сите потребни училишни 
помагала се покриени од страна на државата) и се заснова на резултати, ефикасност 
и ефективност. Образовниот систем не ги стимулира децата да учат механички и да го 
повторуваат наученото, туку да истражуваат, мечтаат и да иновираат. Затоа резултатите на 
меѓународното ПИСА тестирање покажуваат дека децата од Финска се на самиот врв или 
блиску до него на сите тестирања спроведени до сега.

Дали сето ова се должни на развиената свест на луѓето или на можноста за 
приспособување на образованието на реалните потреби? Која е целта на образовниот 
систем во Финска?

· Првенствено да обезбеди еднаков пристап до квалитетно образование за сите деца. 
Секое дете да добие бесплатно образование и квалитетен наставник.

· Да ја поттикне можноста децата да се развијат како уникатни личности преку изработка 
на индивидуален план за секое дете. Тоа значи развивање на компетенции, социјални и 
интерактивни вештини, грижа за потребите и интересите на другите луѓе и позитивен став 
кон другите култури и различните средини.

· Да ја поттикне љубопитноста, самоиницијативноста, имагинативноста, креативноста, 
иновативноста и претприемачкиот дух кај учениците.

· Да ја развие способноста кај учениците за разбирање на прочитаното и примена 
на истото во секојдневниот живот. Тоа значи наместо изучување поединечни предмети, 
учениците ги проучуваат настаните и феномените во интердисциплинарен формат.

· Да се стекнат со натпреварувачки вештини и да им се всади идејата за успех. Наставникот 
ги стимулира учениците да истражуваат, откриваат и да создаваат свои информации за да 
бидат подготвени за предизвиците на животот.

· Да се поттикнат учениците за самостојно продлабочување на знаењето преку 

истражување.

· Да им помогне на учениците да го развиваат другарството помеѓу себе, а тоа поттикнува 
развивање на трансверзалните вештини.

· Да ја подигне свеста кај учениците и возрасните за позитивен однос кон работата. Во 
финскиот вредносен систем нема работа која е „под нечие ниво“.

· Да се подготват сите деца за работа, да се едуцираат вешти работници, за придонес 
кон заедничкото добро и активно граѓанство. Учениците имаат доволно знаења за да најдат 
работа веднаш по матурирањето и не им треба дополнително практично искуство.

· Да ги поттикне учениците да ги развиваат стручните вештини преку практична обука во 
компаниите. Тоа значи, покрај теоријата се реализира и обука на работно место. Стопанската 
комора на Финска е вклучена во стручното образование и обука и ги охрабрува компаниите 
да земат се` поголем број ученици на пракса, иако свеста за овој процес кај работодавачите е 
многу голема. Со тоа се овозможува врската помеѓу задачите на работното место и барањето 
на квалификации.

· Да овозможи развивање на чувство за одговорност кај ученикот за да ги постигне 
работните задачи потребни за работното место.Тоа значи градење на вештини кај 
ученикот, разбирање на вештините од страна на работодавачот и користење на вештините 
за вработување. Стручното образование и обука нуди силна стручна компетентност и 

ФИНСКА ЗЕМЈА НА ЗНАЕЊЕТО

ОБРАЗОВАНИЕ
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обезбедува вештини за живот и за работа.

· Да овозможи право на вработување и унапредување преку можноста за доквалификација 
и преквалификација. Тоа значи идентификување на вештините и унапредување на истите. 
Системот за финансирање на стручно образование и обука ги наградува давателите на 
образование за нивните резултати, ефикасност и ефективност на нивните активности. 
Фокусот на финансирање е на завршените квалификации, вработување на носителите на 
квалификации или уписи на понатамошни студии по образованието.

Клучната улога за успех во образовниот процес ја има наставникот. Во Финска мора 
да има завршено магистерски студии и лиценца за наставник за да може да предава. 
Професијата наставник е ценета професија во ранг со професијата лекар или адвокат. За да 
се биде наставник потребни се високи оценки, а само најдобрите од оние кои имаат високи 
оценки можат да станат наставници, односно работници со знаење (Knowledge workers). 
Поминуваат строги приемни испити за упис на факултет и само 10% од пријавените успеваат 
да се запишат на факултетот кој трае пет години - три години додипломски и две години 
мастер студии. Наставникот има обврска постојано да ги усовршува своите вештини.

Но веднаш се наметнува прашањето: зошто вака не функционира образовниот систем и 
во нашата земја? Прашањето би го разложила на неколку работи што треба да ги направиме:

1. да се обезбеди стабилен и одржлив систем на финансирање;

2. хармонизирана законска регулатива;

3. реформа на факултетите за стекнување квалификација наставник;

4. промена на пристапот во наставата, на пристапот на подучување и учење за видливост 
на вештините и компетенциите;

5. квалитетна практична обука во компаниите;

6. професионална ориентација и кариерно советување на учениците;

7. следење на учениците по нивното завршување и процентот на вработување на 
учениците по нивното завршување;

8. поттикнување на процесот на доквалификација и преквалификација кај младите и 
возрасните;

9. јакнење на системот на образованието на возрасните и неформалното образование;

10. вработување и напредување во кариера според системот на вредности.

Само ако доследно се пристапи кон реализација на активностите и започнат реални 
структурни реформи со партнерски однос помеѓу Владата, образовните институции, 
Комората и работодавачите може да се има надеж за квалитетно образование кое приближно 
би наликувало на финското образование. Дотогаш, мора да сите да работиме на исполнување 
на целта. 

ОБРАЗОВАНИЕ РЕГИОНАЛНИ КОМОРИ
СТОПАНСКА КОМОРА 

НА МАКЕДОНИЈА  
ECONOMIC CHAMBER 

OF MACEDONIA

ISO
9001
Quality 
Management

bsi.

FS 549642

ИЗВЕШТАЈ 
ЗА БОНИТЕТ

Нарачајте

за унапредување
и заштита

на Вашиот бизнис!
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КОМОРСКИ ИНВЕСТИЦИСКИ ФОРУМ (КИФ)

Околу 20 милиони компании - членки во коморите кои се дел од „Eurochambers“ 
минатата недела се изјаснија дека деловната заедница на Западен Балкан веќе ја гледаат 
како дел од европската економија и сакаат економиите на Западен Балкан да станат дел 
од ЕУ што е можно поскоро. Оваа јасна порака, Европската комора ја испрати до новиот 
Европски парламент и Европската комисија, како најдобра поддршка за проширување 
на ЕУ на Западен Балкан и кон активностите на Коморскиот инвестициски форум (КИФ).

Во официјалниот документ, во кој најголемата европска деловна асоцијација 
ги истакнува своите ставови и препораки за интернационализација на европската 
економија, како еден од нејзините клучни приоритети, ги наведува идните постапки 
и градењето релации со најголемите играчи на меѓународната економска сцена, како 
што се Кина, САД, но и латиноамериканските  и  африканските земји, а посебен акцент 
е ставен на соработката со економиите од Западен Балкан.

„Eurochambers“ којашто брои 46 национални и 1.700 регионални и локални стопански 
комори од цела Европа, во порака до европските институции, го поздрави позитивниот 
моментум и напредокот во процесот на проширување на ЕУ на Западен Балкан и 
заедно со Коморскиот инвестициски форум на ЗБ 6, повика за поголема поддршка 
на малите и средни претпријатија од регионот во процесот на дигитализирање на 
нивните бизниси, подоброто користење на потенцијалот за иновации, олеснување 
на пристапот до финансии и приспособување кон правилата и стандардите на ЕУ, за 
да можат што поскоро да уживаат конкретни придобивки од процесот на европска 
интеграција.

Во исто време, „Eurochambers“ и Коморскиот инвестициски форум, официјално 
ја повикаа новата Европска комисија да ги спроведе досегашните договори и да 

м-р Сања Николова,
стручен соработник  
во Стопанската комора на Македонија

ПОВИК ОД ЕВРОПСКАТА 
БИЗНИС ЗАЕДНИЦА: 

ПРОШИРУВАЊЕ НА ЕУ НА 
ЗАПАДЕН БАЛКАН

воспостави заедничка 
деловна платформа за 
континуирана соработка 
на европските институции 
со деловната заедница на 
Западен Балкан, којашто 
преку јавно-приватен дијалог 
ќе се осврне на прашања 
релевантни за економијата, 
како што се трговските 
олеснувања, забрзувањето на 
прекуграничните процедури, 
поконкурентен статус на 
услужните индустрии на ЗБ 
6 , подобар пристап до ЕУ-
фондовите и др.

Официјалното соопштение на „Eurochambers“ ја истакнува важноста на 
активностите за унапредување на стручното оспособување и учење преку работа, 
преку имплементација на дуалното образование засновано врз најдобрите практики 
на ЕУ. „Eurochambers“ и Коморскиот инвестициски форум предлагаат дополнително 
зајакнување на механизмите за поддршка на деловните активности во Западен Балкан, 
во согласност со практиките на развиените земји, односно коморите на развиените 
земји, како и поамбициозен развој на претпристапните програми и механизми 
предвидени со европските структурни и инвестициски фондови и Европскиот фонд 
за стратешки инвестиции, вклучувајќи и проширување и подобрување на рамката за 
инвестиции во приватниот сектор на Западен Балкан. Овие предлози се пред се` во 
насока на подобрување на пристапот до финансиски средства за малите и средни 
претпријатија од регионот, со висок потенцијал за раст и развој.

Ставот на „Eurochambers“ е дека коморите од  Западен Балкан треба да бидат 
вклучени во различни технички комитети на Европската унија и работните групи на 
Европската комисија, особено оние што покриваат економски и финансиски прашања, 
како и оние коишто се занимаваат со прашања од областа на деловните стандардизации.

Сето ова, како што е наведено во официјалниот документ, ќе помогне да се намалат 
трошоците на бизнис заедниците од земјите на ЗБ 6 и дополнително да се зајакне 
конкурентноста на регионот.

КОМОРСКИ ИНВЕСТИЦИСКИ ФОРУМ (КИФ)
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за МСЕ.
Според меѓународните стандарди 

едно средство може да се обезвредни 
„доколку и само доколку, надоместливиот 
износ на средството е помал од неговата 
сметководствена вредност...“, додека 
средство може да се отпише „...кога не 
се очекуваат идни економски користи 
од неговата употреба или отуѓување.“ 
Вообичаени причини за отпис на средствата 
се скапи или непоправливи дефекти 
предизвикани од објективни причини и 
виша сила, технолошка застареност на 
опремата и сл.

Доколку се разгледа пропишаната одредба во Законот за данокот на добивка која се однесува 
на даночен третман на трошоците за амортизација во контекст на дефинициите во претходно 
наведените меѓународни стандарди, може да се забележи отстапување. Имено, инсистирањето 
на примена на амортизациски стапки кои се пропишани во номенклатурата често доведува до 
зголемени даночни трошоци на македонските компании за сите средства кои се амортизираат со 
поголема стапка од стапката објавена во Номенклатурата на средства за амортизација.

Ваквиот пристап е дестимулирачки за компаниите, особено за друштва кои се дел од 
меѓународни групации кои ги применуваат МСС, а во рамките на кои се утврдуваат посебни стапки 
на амортизација, реално и објективно утврдени согласно животниот век на секое од средствата.

Согласно ММС компаниите имаат право да го одредат векот на употреба на средството и да 
го одредат методот на амортизација. Можноста секоја компанија да го одреди векот на употреба и 
методот на амортизација означува примена на конкретни стапки за амортизација дефинирани на 
ниво на компанија, или доколку компанијата е дел од групација, на ниво на групација.

Дополнително, одредување на исти амортизациски стапки за сите индустрии е несоодветно, 
бидејќи различни категории на средства имаат различен животен век во различни бизнис сектори 
(на пример: машини за производство во автомобилската индустрија немаат ист животен век како 
машини за производство во текстилната или прехранбената индустрија).

Бидејќи даночниот третман на амортизацијата на средствата го отежнува работењето и го 
ограничува и усложнува финансиското известување на компаниите, потребно е да се разговара 
за измени во Законот за данокот на добивка во насока на создавање основ за пропишување на 
Номенклатура за амортизација во целост усогласена со предвидените методи на амортизација од 
МСС и МСФИ (праволиниски метод, метод на опаѓачко салдо и метод на единици на производство). 
Потребно е регулативата да соодветствува со реалните состојби и да предвидува можност за избор 
на методи на амортизација, како и стапки кои би соодветствувале со  искористеноста на средствата 
во периодот на нивна експлоатација. Секако, во оние ситуации кога отписот значајно би влијаел врз 
утврдувањето на даночната основа и износот на самиот данок законодавецот и во ваквото решение 
може да предвиди одредби со кои би се спречила злоупотреба на можностите за обезвреднување 
и отпишување на основните средства.

ДАНОЦИ И ЦАРИНИДАНОЦИ И ЦАРИНИ

Покрај останатите даночни одредби за кои постојат реакции на компании - членки на Стопанската 
комора на Македонија, во насока на тоа дека истите создаваат проблеми во нивното работење се 
и одредбите од Законот за данокот на добивка („Службен весник на Република Македонија”, број 
112/14, 129/15, 23/16, 190/16 и 248/18).

Конкретно, со член 9-а од Законот за данок на добивка се пропишува дека непризнаени расходи 
за даночни цели се и трошоците за амортизација на ревалоризираната вредност на материјалните и 
нематеријалните средства. Трошоците за амортизација на материјалните и нематеријалните средства 
се признаваат како расход во даночниот биланс до износот пресметан на набавната вредност на 
средствата со примена на амортизациските стапки утврдени со Номенклатурата на средствата за 
амортизација.

Исто така, овој член од Законот пропишува дека одбраниот метод на амортизација се применува 
до конечна амортизација на поединечното средство или група средства. Амортизирано средство 
или група средства не можат повторно да се вклучат во пресметка на амортизација при утврдување 
на основата за оданочување. Доколку средствата не можат понатаму да се користат за да може 
преостанатата сегашна вредност да се амортизира во целина (независно од пропишаниот век на 
траење) и истата да влезе како расход при утврдување на основата за оданочување потребно е да 
се достави барање до Управата за јавни приходи и таа да даде согласност за истото.

Во Законот стои дека Владата на Република Македонија ја утврдува Номенклатурата на 
средствата за амортизација и годишните амортизациски стапки, како и начинот на пресметување на 
амортизацијата, односно отписот на вредноста на материјалните и нематеријалните средства.

Укажувањата на компаниите се во насока дека номенклатурата се` уште не е донесена, а 
претходно донесената номенклатура не соодветствува со точките од 60 до 62 од Меѓународниот 
сметководствен стандард 16 (кој се однесува на недвижности, постројки и опрема) и точките 17.22 
и 17.23 од Одделот 17 од Меѓународниот стандард за финансиско известување (МСФИ) за мали и 
средни ентитети (МСЕ).

Обезвреднувањето и отпишувањето на основните средства се регулирани со МСС стандард 16 
(кој се однесува на недвижности, постројки и опрема) и Меѓународниот сметководствен стандард 
36 (кој се однесува на обезвреднување на средства), како и со Одделот 17 и Одделот 27 од МСФИ 

Анета Димовска, самостоен советник
во Стопанската комора на Македонија

ДАНОЧЕН ТРЕТМАН НА 
АМОРТИЗАЦИЈАТА
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НОВИ 

ПРОПИСИ 

22.10.2019
ИЗВЕСТУВАЊЕ ЗА ПОЧЕТОК НА ПРОЦЕСОТ ЗА 

ПОДГОТОВКА НА ПРЕДЛОГ-ЗАКОН ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ 
И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ПАСИШТАТА

Согласно Известувањето на Министерството 
за земјоделство, шумарство и водостопанство со 
измените на Законот се воведуваат нови постаки 
за давање на пасиштата во државна сопственост на 
користење, кои се спроведливи и соод ...

22.10.2019
ПРЕДЛОГ – ЗАКОН ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И 

ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА СТРУЧНО 
ОБРАЗОВАНИЕ И ОБУКА

Со Предлог – законот се уредува дека Владата 
на Република С.Македонија со одлука ги определува 
регионалните центри за стручно образование и 
обука од редот на постојните општински средни 
училишта во кои се остваруваат нас ...

24.10.2019
ПРЕДЛОГ - ЗАКОН ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И 

ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА САНИТАРНАТА И 
ЗДРАВСТВЕНАТА ИНСПЕКЦИЈА

I. Во членот 4 со кој се уредува областа на 
санитарно-хигиенската и епидемиолошката заштита, 
се менуваат одредени одредби и се доуредува дека 
Државниот санитарен и здравствен инспекторат 
врши надзор особено над:- здравст ...

24.10.2019
ПРЕДЛОГ ЗАКОН ЗА ДОНИРАЊЕ НА ВИШОК 

ХРАНА
I.Со Предлог - законот за донирање на вишок 

храна се уредува системот на донирање на вишок 
храна, организација на системот на донирање на 
вишок храна, операторите со донирана вишок 
храна, условите и постапката при донира ..

22.10.2019
ДОНЕСЕНИ НОВИ ПОДЗАКОНСКИ АКТИ НА 

ЗАКОНОТ ЗА ДАНОКОТ НА ДОБИВКА, ОБЈАВЕНИ 
ВО „СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РСМ“ БР. 216 ОД 18 

ОКТОМВРИ 2019 ГОДИНА:
I. Врз основа на член 39 став (5) од Законот 

за данокот на добивка („Службен весник на 
Република Македонија“ бр. 112/14, 129/15, 23/16, 
190/16 и 248/18), министерот за финансии, донесе- 
Правилник за формата и содржината ...

24.10.2019
ДОНЕСЕН НОВ ПОДЗАКОНСКИ АКТ НА ЗАКОНОТ 

ЗА ДАНОКОТ НА ДОБИВКА, ОБЈАВЕН ВО „СЛУЖБЕН 
ВЕСНИК НА РСМ“ БР. 217 ОД 21 ОКТОМВРИ 2019 
ГОДИНА

Врз основа на член 39 став (5) од Законот 
за данокот на добивка („Службен весник на 
Република Македонија“ бр. 112/14, 129/15, 23/16, 
190/16 и 248/18), министерот за финансии, донесе- 
Правилник за формата и содржината на ...

24.10.2019
ДОНЕСЕН НОВ ПОДЗАКОНСКИ АКТ НА ЗАКОНОТ 

ЗА ТУТУН, ПРОИЗВОДИ ОД ТУТУН И СРОДНИ 
ПРОИЗВОДИ*, ОБЈАВЕН ВО „СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА 
РСМ“ БР. 217 ОД 21 ОКТОМВРИ 2019 ГОДИНА

Врз основа на член 51 став 6 од Законот за 
тутун, производи од тутун и сродни производи* 
(„Службен весник на Република Северна 
Македонија“ бр. 98/19) министерот за економија, 
донесe- Правилник за формата, содржината и на ...

24.10.2019
ИЗМЕНИ И ДОПОЛНУВАЊА НА ПРАВИЛНИКОТ 

ЗА ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА НА ОБРАСЦИТЕ ЗА 
УПИС ВО ТРГОВСКИОТ РЕГИСТАР И РЕГИСТАР НА 
ДРУГИ ПРАВНИ ЛИЦА, ОБЈАВЕНИ ВО„СЛУЖБЕН 
ВЕСНИК НА РСМ“ БР. 217 ОД 21 ОКТОМВРИ 2019 
ГОДИНА

Врз основа на член 23 став 2 од Законот за 
едношалтерскиот систем и за водење на трговскиот 
регистар и регистар на други правни лица 
(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 
84/05, 13/07, 150/07, 140/08; 17/11 , 53/ ... 

НОВИ ПРОПИСИ
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СТОПАНСКА КОМОРА НА МАКЕДОНИЈА
ECONOMIC CHAMBER OF MACEDONIA
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САЕМИ, СЕМИНАРИ, ФОРУМИ И ПРЕЗЕНТАЦИИ ВО 
ОРГАНИЗАЦИЈА НА СТОПАНСКАТА КОМОРА НА МАКЕДОНИЈА
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СЕМИНАРИ, ФОРУМИ, ПРЕЗЕНТАЦИИ

 Стопанската комора на Македонија, на 29 октомври 2019 година, организира еднодневна 
работилница на тема: „Подготовка на интерен акт за дисциплинска постапка и услови и правила 
за нејзино спроведување, ефектуирање на конкурентска забрана и конкурентска клаузула, 
други основи за престанок на работниот однос“. Работилницата ќе биде особено насочена кон 
севкупно информирање на слушателите за важноста од подготовката и примената на интерен 
акт за дисциплинска постапка. Воедно, ќе бидат детално и практично разработени сите аспекти 
на дисциплинската постапка, почнувајќи од условите и методите за нејзино спроведување, сé до 
последователните дејствија по нејзиното заклучување.
 Во насока на заокружување на правната поставеност на дисциплинската постапка, која е 
предвидена при прекршување на работниот ред и дисциплина од страна на работникот, покрај 
тој основ, ќе бидат разгледани и другите причини за откажување и престанок на договорот за 
вработување.
 Дополнително, ќе се анализираат правата и обврските на работникот и работодавачот, 
а особено внимание ќе се посвети на понудување одговор на сите прашања поврзани со 
конкурентската забрана и конкурентската клаузула и нивното ефектуирање во деловното работење.

Предавачи:
- Александар Гоџо, предавач и тренер на обуки и семинари од сите области на правото со екстензивно 
искуство во застапување и решавање на спорови пред домашни и меѓународни форуми, меѓу 
кои ICSID при Светската банка во Вашингтон и Европскиот суд за човекови права - ECHR. Член на 
Постојаниот арбитражен суд, член на групата за стратешко застапување при МЗМП, коавтор на 
Прирачникот за правнички вештини, национален тутор на HELP-Програмата на Советот на Европа. 
Активен учесник во истражувачки проекти и проекти за јакнење на капацитетите на судството;
- Викторија Спасовска-Симоноска, правен консултант, предавач на обуки, семинари и конференции 
со особен фокус на тематики од деловното и трудовото право.

Анита Митревска
Телефон: ++ 389 2 3244057
Факс: ++ 389 2 3244088
Е-адреса: anita@mchamber.mk
Контакт центар: (02) 15015 

Михајло Донев
Телефон: ++ 389 2 3244056
Факс: ++ 389 2 3244088
Е-адреса: Mihajlo@mchamber.mk
Контакт центар: (02) 15015

ПОДГОТОВКА НА ИНТЕРЕН АКТ ЗА 
ДИСЦИПЛИНСКА ПОСТАПКА И УСЛОВИ И 

ПРАВИЛА ЗА НЕЈЗИНО СПРОВЕДУВАЊЕ

29.10.2019 година 
(вторник)

10:00-16:00 часот
Стопанска комора на 
Македонија, сала 1 на 

5-ти кат

СЕМИНАРИ, ФОРУМИ, ПРЕЗЕНТАЦИИ

ЕВИДЕНЦИЈА НА МАТЕРИЈАЛНО-
МАГАЦИНСКО РАБОТЕЊЕ 

30-31.10.2019 година 
(среда-четврток)

 10:00 – 15:00 часот
Стопанска комора на 

Македонија, сала 4 на 5-ти 
кат

Стопанската комора на Македонија, на 30 и 31 октомври 2019 година, организира 
двoдневен семинар на тема: „Eвиденција на материјално-магацинско работење“. Семинарот 
е наменет за  вработени кои се дел од финансиското и магацинското работење и кои би го 
дополниле потребното знаење - едните во делот на магацинското, а другите во делот на 
материјалното работење. Ако оваа соработка е целосна, компанијата би имала значително 
подобро работење, односно би се намалил ризикот од евентуални кусоци во магацините и би 
се надминала ситуацијата на нецелосно познавање на магацинско-материјалното работење, 
а сметководителите и магационерите ќе станат вистински тимски соработници, разбирајќи 
се и соработувајќи меѓусебно. А несакните ситуации? Лесно би се справиле со истите, кои 
понекогаш се јавуваат од секаков вид во магацинското работење.

Предавачи:
- Мери Каровска, дипломиран економист со уверение за овластен сметководител 

издадено од ИСОС. Таа е предавач на семинари, работилници на различни теми, со посебен 
акцент од областа на сметководството и банкарството. Исто така, има искуство и како 
надворешен соработник и предавач во центрите за едукација „Achieve Global“ потоа „Link 
Across“ и Американ колеџ, Организацијата за заштита на потрошувачите на Македонија, 
Информиран корисник. 

- Владимир Ѓорѓиев,  менаџер со долгогодишно работно искуство во магацинско 
работење и логистика („Дрога“ - Колинска, „Виндија“, „ИТД Дистрибуција“, „Аптив“) и искуство 
во работење со повеќе различни ЕРП системи во делот на магацинското работење (HELIX, 
SAP, Microsoft Navision, MIS, CFMA), како и дефинирање на процесни статуси на документи во 
работењето (приеми, испратници, профактури, фактури). 

Анита Митревска
Телефон: ++ 389 2 3244057
Факс: ++ 389 2 3244088
Е-адреса: anita@mchamber.mk
Контакт центар: (02) 15015 

Михајло Донев
Телефон: ++ 389 2 3244056
Факс: ++ 389 2 3244088
Е-адреса: Mihajlo@mchamber.mk
Контакт центар: (02) 15015
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СЕМИНАРИ, ФОРУМИ, ПРЕЗЕНТАЦИИ

 Целта на семинарот е правилна примена на легислативата со која се уредува пресметката за 
надоместоци на трошоци поврзани со работата низ призма на даночна регулатива и веродостојна 
сметководствена документација.
 На семинарот присутните ќе научат како  правилно да ги применуваат законските одредби 
од оваа област со што ќе се избегне ризикот од изрекување глоба при инспекциски надзор, во 
судска постапка, при економско вештачење и правилно делегирање на одговорностите во правниот 
субјект со интерни акти.
 Предавачи:
 - м-р Симонида Георгиевска, овластен сметководител и судски вештак од областа на материјалното, 
сметководственото и финансиското работење, сопственик и раководител на Секторот за финансиски 
и сметководствени работи во Друштвото за даночен консалтинг „КАУНТ“ ДООЕЛ - Скопје, со 
20-годишно работно искуство во областа на даночниот менаџмент, сметководството и деловното 
планирање, магистер по економски науки од областа на сметководството на тема: „Хармонизација 
на финансиското известување во Република Македонија базирано на МСФИ и МСФИ за МСЕ“;
- м-р Иван Јаневски, правен консултант со положен правосуден испит и одговорен во делот за 
изработка на плати во Друштвото за даночен консалтинг „КАУНТ“ ДООЕЛ - Скопје, магистер во делот 
на работни односи и човечки ресурси, со долгогодишно искуство во невладиниот сектор; судско 
практицирање во областа на работните односи;
 - м-р Билјана Патлиџанковска, овластен сметководител и раководител на Секторот за организациски 
работи во Друштвото за даночен консалтинг „КАУНТ“ ДООЕЛ - Скопје, со 17-годишно работно искуство 
во областа на административното  и благајничкото работење, магистер по економски науки;
 - Ивана Петковска, дипломиран економист на отсек Сметководство и ревизија, овластен 
сметководител и судски вештак од областа на материјалното, сметководственото и финансиското 
работење, вработена во Сметководствено друштво „ТИВАНИ-Компани“ на позиција раководител 
на Сектор за финансиски и сметководствени работи и даночен консалтинг со 11 години работно 
искуство.

Елизабета Андриевска-Ефтимова
Телефон: ++ 389 2 3244074
Факс: ++ 389 2 3244088
Е-адреса: Beti@mchamber.mk
Контакт центар: (02) 15015 

Анита Митревска
Телефон: ++ 389 2 3244057
Факс: ++ 389 2 3244088
Е-адреса: anita@mchamber.mk
Контакт центар: (02) 15015

ПРЕСМЕТКА И ОДАНОЧУВАЊЕ 
НАДОМЕСТОЦИ НА ТРОШОЦИ ПОВРЗАНИ 

СО РАБОТАТА СОГЛАСНО ЗАКОНСКАТА 
РЕГУЛАТИВА

31.10.2019
Семинар 

Стопанска комора на 
Македонија, сала 3, 

3-ти кат, Македонија 

СЕМИНАРИ, ФОРУМИ, ПРЕЗЕНТАЦИИ

НИШТОВНОСТ НА ТРАНСАКЦИИ СОГЛАСНО ЗАКОНОТ ЗА 
ИЗВРШУВАЊЕ, ПОБИВАЊЕ НА ДОЛЖНИКОВИ ПРАВНИ 
ДЕЈСТВИЈА СОГЛАСНО ЗАКОНОТ ЗА ОБЛИГАЦИОНИТЕ 

ОДНОСИ И СОГЛАСНО ЗАКОНОТ ЗА СТЕЧАЈ

31 октомври 2019 година 
(вторник)

10:00-15:00 часот
Стопанска комора на 

Македонија, сала 53 на 
4-ти кат

Стопанската комора на Македонија, на 31 октомври 2019 година, организира еднодневен 
семинар чија цел ќе биде разработка на законските одредби, анализа на судската пракса, како 
и дилеми кои во пракса ги предизвикуваат законските одредби кои ги регулираат условите 
за ништовност на трансакции според Законот за извршување, условите за побивање на 
должникови правни дејствија според Законот за облигационите односи и според Законот за 
стечај.

Предмет на анализа ќе бидат одредбите од Законот за извршување, Законот за 
облигационите односи и Законот за стечај кои се однесуваат на насловната тема. Ќе биде 
презентиран дел од судската пракса во Република Северна Македонија преку референтни 
одлуки, како и правните дилеми кои произлегуваат од практичната примена на законските 
одредби и честопати невоедначената судска пракса, која се појавува заради различното 
толкување на законските одредби, како и заради несоодветно поставени тужбени барања 
од странките во постапките.

На учесниците на семинарот ќе им се овозможи да ги искажат своите размислувања, 
ставови и  проблеми во врска со практичната имплементација на   одредбите на наведените 
закони.

Предавач:
Татјана Сусулеска, судија при Апелациониот суд - Битола, која работи во граѓанскиот оддел на 

граѓански и трговски спорови, постапки за стечај, вонпарнични постапки, како и постапки по жалба 
против решенија донесени по приговори против незаконитости во постапките за извршување. 
Претседател е на Одделот за судска пракса на истиот суд, предавач во почетна и континуирана 
обука на судии и јавни обвинители на Академијата за судии и јавни обвинители, автор на повеќе 
стручни трудови од областа на трговското право и стечајот.

Михајло Донев
Телефон: ++ 389 2 3244056
Факс: ++ 389 2 3244088
Е-адреса: Mihajlo@mchamber.mk
Контакт центар: (02) 15015

Анита Митревска
Телефон: ++ 389 2 3244057
Факс: ++ 389 2 3244088
Е-адреса: anita@mchamber.mk
Контакт центар: (02) 15015
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СЕМИНАРИ, ФОРУМИ, ПРЕЗЕНТАЦИИ

Стопанската комора на Македонија, преку ЕЕН–Европската мрежа на претприемачи, 
ве покануваат да учествувате на Меѓународните деловни средби „Match4Industry“, што ќе 
се одржат на 6-7 ноември 2019 година, во  САНТЕК саемот за индустрија и технологија, во 
Кочаели, Турција.

„Match4Industry“ е дел од “Doing Business Onsite”, единствен концепт на вмрежување 
на заинтересирани клиенти за директни средби во компаниите на водечките автомобилски 
компании, нудејќи им на учесниците можност од прва рака да го набљудуваат деловното 
опкружување на Кочаели.

Како услуги вклучени се:
- локални трансфери до местото на одржување на состаноците,
- превод ( од англиски на турски и обратно),
- ручеци, освежување и вечера за добредојде,
- сместување.

Трошоците за сместување (3 ноќевања во хотел со 5 ѕвезди), ќе бидат покриени од страна 
на турското Министерство за трговија на само еден учесник од компанија. Учесниците своите 
барања ги поднесуваат до Стопанската комора на Македонија и до турскиот комерцијален 
аташе во нашата земја. 

 Во прилог се програмата и дополнителни информации за настанот, а следниот линк 
ве води директно на веб-страната на настанот каде можете електронски да се регистрирате: 
https://m4i2019.b2match.io/, најдоцна до 25.10.2019 година.

Успешното пријавување и регистрирање на деловните средби е предуслов за учество 
на овој настан.

Контакт:
Ирена Мојсовска, ЕЕН Македонија
Телефон: ++ 389 2 3244 009
E-адреса: irena@mchamber.mk

МЕЃУНАРОДНИ ДЕЛОВНИ СРЕДБИ 
„MATCH4INDUSTRY“

https://m4i2019.b2match.io/

6-7 ноември 2019 
година, Кочаели, 

Турција

СЕМИНАРИ, ФОРУМИ, ПРЕЗЕНТАЦИИ

ЗАКОНСКИ РОК ЗА ПОДНЕСУВАЊЕ НА ПЛАН 
И ЛИСТА НА АРХИВСКИ ЗНАЦИ СО НИВНИ 

РОКОВИ ЗА ЧУВАЊЕ

08.11.2019 година (петок)
10:00-15:30 часот

Стопанска комора на 
Македонија, сала 4, 5-ти 

кат

Целта на семинарот е да се разработат темите кои се однесуваат на изготвување 
на план и листа со рокови на чување, како и назначување на комисија за негово 
изготвување. Начинот на користење и одбележување на документите со соодветни 
организациони единици и користење на рокови на нивно чување. Поднесување на 
известување за користење на попис на документи за тековна 2020 година до Државен 
архив на Република Северна Македонија.

Целна група за семинарот: директори, раководители на сектори за нормативно-
правни работи во компаниите, вработени во компаниите задолжени за архивско 
и канцелариско работење, како и за сите заинтересирани субјекти чиј предмет на 
работење е поврзан со темите на семинарот, како и за сите оние кои во своите компании 
и институции сакаат да ги подобрат и да ги унапредат техниките на  канцелариското и 
архивското работење, да се информираат околу Законот архивски материјал, Уредбата 
за канцелариско и архивско работење.

Предавач:
м-р Валентина Тодоровска, магистер по економски науки, специјалност 

финансиски менаџмент, управител на „Акаунтинг Солушнс“ со 25-годишно искуство во 
областа на архивското работење.

Заинтересираните за учество на овој семинар можат да се пријават најдоцна до 
5.11.2019 година.

Анита Митревска
Телефон: ++ 389 2 3244057
Факс: ++ 389 2 3244088
Е-адреса: anita@mchamber.mk
Контакт центар: (02) 15015

Михајло Донев
Телефон: ++ 389 2 3244056
Факс: ++ 389 2 3244088
Е-адреса: Mihajlo@mchamber.mk
Контакт центар: (02) 15015
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СЕМИНАРИ, ФОРУМИ, ПРЕЗЕНТАЦИИ

МВо ера на дигитализација, присуството на брендовите на Интернет е важно за секој бизнис 
кој сака поголема видливост на своите производи и услуги, а секој бизнис кој сака да го зголеми 
уделот на својот пазар неминовно треба да се определи кон унапредување на дигитализацијата во 
своето работење преку отворање на е-продавница.

За таа цел, Стопанската комора на Македонија на 19 ноември 2019 година организира 
еднодневен семинар на тема: „ЕЛЕКТРОНСКА ТРГОВИЈА И ИНТЕРНЕТ ПРОДАЖБА - ОД ОТВОРАЊЕ 
Е-ПРОДАВНИЦА, РАЗВОЈ И МАРКЕТИНГ ДО ПРОДАЖБА“ каде глевен фокус ќе биде ставен на 
запознавање со сите потребни процедури, законски барања и прописи за отворање и успешно 
водење на своја електронска продавница. 

Независно дали веќе поседувате продажно место или пак сакате да ги пласирате Вашите 
производи единствено за интернет-продажба, овој семинар ќе Ви помогне успешно да се 
позиционирате на интернет пазарот и да ги стекнете основните вештини за управување со 
е-продавницата. Продажбата преку интернет како нов канал на продажба отвора нови можности 
за подобро позиционирање на пазарот, пристап до нови клиенти кои физички се оддалечени од 
продажното место, поголем удел на пазарот, а сето тоа води до зголемување на Вашите приходи.

Предавач:
- Билјана Радоњанин, менаџер и ко-сопственик на е-продавницата „Ексивит“, дипломиран 

економист со повеќегодишно искуство во делот на ПР, маркетинг и продажба. Говорник на „Global 
Entrepreneurship Week“, Недела на претприемништвото, како и обучувач во областа на е-трговија.

Рок за пријавување: 15.11.2019 година.

Анита Митревска
Телефон: ++ 389 2 3244057
Факс: ++ 389 2 3244088
Е-адреса: anita@mchamber.mk
Контакт центар: (02) 15015

Михајло Донев
Телефон: ++ 389 2 3244056
Факс: ++ 389 2 3244088
Е-адреса: Mihajlo@mchamber.mk
Контакт центар: (02) 15015

ЕЛЕКТРОНСКА ТРГОВИЈА И ИНТЕРНЕТ ПРОДАЖБА -
ОД ОТВОРАЊЕ Е-ПРОДАВНИЦА, РАЗВОЈ И 

МАРКЕТИНГ ДО ПРОДАЖБА

19.11.2019 година 
(вторник)

10:00 – 15:00 часот
Стопанска комора на 

Македонија, сала 4 на 5-ти 
кат

СТОПАНСКА КОМОРА 
НА МАКЕДОНИЈА  

ECONOMIC CHAMBER 
OF MACEDONIA

ISO
9001
Quality 
Management

bsi.

FS 549642

ИЗВЕШТАЈ 
ЗА БОНИТЕТ

Нарачајте

за унапредување
и заштита

на Вашиот бизнис!
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Потекло на понудата: Грција
Валидност на понудата: 07.08.2019
TSIRONIS WOODEN TOYS & LOGISTICS

Потекло на понудата: Македонија
Валидност на понудата: 05.08.2019
ДОО КТ Украина 1999

Потекло на понудата: Македонија
Валидност на понудата: 05.08.2019
Арјес Украина ДДО 2013

Потекло на понудата: Македонија
Валидност на понудата: 24.05.2019
Малешевска аронија

Потекло на понудата: Турција
Валидност на понудата: 18.07.2019

Декоративни и структурни бои за слики 
од марката АРТЕГО ЕКСЕЛАНС

Потекло на понудата: Украина
Валидност на понудата: 15.07.2019
- Заеднички инвестициски проект на 
локалната самоуправа на Керзон и ЈП 
„Компанијата Мастер Фиш“

Потекло на понудата: Украина
Валидност на понудата: 

15.07.2019
Кондиторски производи „СВИТ 
АРТЕ“ (шеќерни колачи и бисквити 
од путер)

Потекло на понудата: Украина
Валидност на понудата: 15.07.2019
Производител на метални мрежи и 
огради

Потекло на понудата: Македонија
Валидност на понудата: 23.10.2019
АКТИВА ИНЖЕНЕРИНГ e компанија од 
градежната и металната индустрија и 
опфаќа се на едно место: проектирање, 
изведба, надзор и ревизија на градби од 
прва категорија.

ПОНУДА - ПОБАРУВАЧКА

Контакт: Белинда Миновска
Тел: +389 2 3244-036
belinda@mchamber.mk

ISO  9001:2015

 

T

СТОПАНСКА КОМОРА НА МАКЕДОНИЈА
Основана 1922

Founded 1922
ECONOMIC CHAMBER OF MACEDONIA

ECONOMIC CHAMBER OF MACEDONIA

Excellent
 Small & Medium Enterprises
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Веб-сертификат
EXCELLENT SME

Стопанска комора на Македонија
Excellent SME Македонија
„Димитрие Чуповски“ 13
1000 Скопје
Република Македонија

Контакт: Валентина Цветковска
T:  (02) 3244063 / 071 811 645
E: excellent-sme@mchamber.mk 
E: valentina@mchamber.mk
W: http://excellent-sme.mchamber.mk
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Ваш деловен соработник 
во светот на бизнисот

Посетете не’ на веб-порталот:
www.mchamber.mk

Ве очекуваме!

СТОПАНСКА  КОМОРА 
НА  МАКЕДОНИЈА ISO  9001:2015
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Уреднички одбор

Митко Митевски
тел: : (02) 3244015,  mite@mchamber.mk

Станка Дамјановска
тел: : (02) 3244016,  stanka@mchamber.mk

Дизајн и графичка обработка

Стево Серафимов
тел: : (02) 3244032,  stevo@mchamber.mk

Стопанска комора на Македонија
ул. „Димитрие Чуповски“ 13, Скопје

тел: : (02) 3244000, факс: (02) 3244088

http://www.facebook.com/chamber.mk

http://www.twitter.com/Chamber_MK

http://www.youtube.com/user/MKChamber

http://www.linkedin.com/company/economic-chamber-of-macedonia

1922 - 2019

97
godini


