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

со новиот стандард ISO 9001:2015

Еден од трите столба на кои е фокусирана Стопанската комора на Македонија е 
образованието за потребите на бизнисот и обезбедување стручен и квалитетен кадар, 
бидејќи неизбежен е фактот дека клучот за економски развој на земјата и општеството 
во целост се вложувањата во квалитетно образование кое ќе испорачува способни, 
компетентни и разумни здрави млади луѓе кои се подготвени, но одлучни да се 
вклучат во сите работни процеси. Економијата и општеството мора да се потпираат на 
знаење и стручност, бидејќи само така се овозможува зголемување на продуктивноста 
во работењето и зголемување на производството и квалитетот на производите, 
долгорочно планирање на развојот на бизнисот и новите инвестиции. Колку ни е 
значајно ова прашање, потврдуваат анализите што ги прави Стопанската комора на 
Македонија од областа на образованието и потребите на деловната заедница , а токму 
последната анализа беше фокусирана на состојбите во образованието со препораки 
за воспоставување квалитетно образование – „Образование за 21. Век“. Паралелно, 
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Стопанската комора на Македонија организираше неколку настани, трибина со учество 
на сите заинтересирани страни на тема: „ Предизвици за подобрување на дуалното 
образование - идни чекори“ ; две тркалезни маси на тема: „ Можности за пазарно 
ориентирано неформално образование“ и „ Дуалното образование и промоција на 
занимањата за квалитетен стручен кадар“ и последната панел-дискусија со учество на 
бизнис-секторот на тема: „Стручен кадар по мерка на бизнисот“.

Тоа што беше констатирано на овие настани само ги потврди заклучоците и 
препораките од анализата која беше спроведена од Стопанската комора на Македонија.

Имајќи предвид дека заклучоците и препораките се однесуваат на неколку аспекти 
од вкупната реформа на образовниот процес, на оваа прес-конференција, намерата е 
да ставиме акцент на финансирањето на образованието, како еден значаен фактор кој 
треба да придонесе за успешно реализирање на реформските процеси кои се веќе 
започнати.

Во тој контекст, Стопанската комора на Македонија бара да се зголеми процентот 
на издвојување средства од Буџетот за финансирање на образованието и тоа за 50% од 
средствата што сега се одвојуваат, или од сегашните 3,7% од БДП да се зголеми на 5%.

Ваквото барање го оправдуваме со фактот дека средствата што сега се одвојуваат 
не само што не се доволни, туку се и далеку под просекот предвиден од ОЕЦД.

Имено, според официјалните податоци на Државниот завод за статистика, од 2011 
до 2016 година, трошоците за образование во нашата земја како процент од БДП, 
дури и се намалиле од 4,6% на 3,7 %. Овој процент, 3,7%, на издвојување од БДП за 
образование го имаме и денес, според проекциите на Министерството за финансии.

За споредба, просекот на земјите во ОЕЦД е 5,0% од БДП. Нашата земја одвојува за 
25% помалку средства од овој просекот, а земјите кои имаат раст и успех во образовниот 
систем имаат поголеми одвојувања од Буџетот за таа намена. Словенија одвојува 4,3% 
од БДП или 14% помалку од просекот на ОЕЦД, а Финска пак 5,7 % од БДП или 35% 
повеќе од одвојувањето што го прави нашата земја во однос на БДП.

Но уште позначајна споредба е онаа изразена во реална вредност преку која се 
гледа дека нашата земја многу малку вложува, односно инвестира во образованието 
по ученик.

Според Буџетот за 2018 година, вкупните трошоци, по ученик, воосновното 
образование изнесуваат 995 САД долари, во средното образование изнесуваат 1.355 
САД долари, додека 1.198 САД долари во високото образование.

Споредено со ОЕЦД просекот, кој изнесува8.500 САД долари за основно 
образование,10.100 САД долари за средно образование и 15.500 САД долари по 
ученик за високото образование, излегува дека во Северна Македонија отстапувањето 

ПРЕС КОНФЕРЕНЦИЈА ПРЕС КОНФЕРЕНЦИЈА

од просекот од ОЕЦД за основно образование е 88,3% , односно се издвојуваат 7.505 
САД долари помалку; за средното образование отстапувањето од просекот на ОЕЦД е 
за 86,6%, односно се издвојува 8.745 САД долари помалку и за високото образование 
отстапувањето од просекот на ОЕЦД е за 92,2 %, односно се издвојуваат 14.302 САД 
долари помалку.

Во Словенија, вкупните трошоци по ученик, изнесуваат 8.500 САД долари во 
основното образование, 8.300 САД долари во средното образование и 10.208 САД 
долари во високото образование. Споредено со просекот на Северна Македонија, 
излегува отстапувањето од просекот на Словенија за основно образование е за 88,3% 
или во нашата земја за основното образование се издвојуваат 7.505 САД долари помалку, 
за средното образование, отстапувањето од просекот е за 83,6% или издвојувањето е 
6.954 САД долари помалку и за високото образование отстапувањето од просекот на 
Словенија е за 88,3 % или се издвојуваат 9.010 САД долари помалку.

Во Финска, вкупните трошоци по ученик, воосновното образование изнесуваат9.305 
САД долари, восредното 10.482 САД долари и10.391 САД долари во високото 
образование. Споредено со Финска, нашата земја, во основното образование за 
трошоци по ученик, издвојува 8.310 САД долари помалку, односно отстапувањето од 
просекот од Финска е за 89,3%; засредното образование отстапувањето од просекот 
еза 87% или издвојувањето е 9.127 САД долари помалку и за високото образование 
отстапувањето од просекот на Финска е дури 90% , односно се издвојуваат 9.193 САД 
долари помалку.

Ако на сето ова се додаде и фактот дека наставникот треба да има клучна улога во 
животот на учениците што потоа се одразува и на иднината на општеството во целост, 
врвен приоритет на државата треба да биде привлекување на најдобрите наставници 
во професијата. Но за да се постигне тоа треба да бидат обезбедени повеќе предуслови 
за кариерен развој, работните услови, а не помалку важно и вреднувањето на нивната 
работа.

Како податок, според официјалните податоци на Државниот завод за статистика , 
наведуваме дека висината на вкупната исплатена просечна нето плата во образованието 
изнесува околу 23.448 денари (419 САД долари), додека висината на вкупната исплатена 
просечна нето - плата за последната, 2018 година во нашата држава, изнесува 24.276 
денари (434 САД долари).

Но реалната нето исплатена плата на наставниците во основно образование 
изнесува е 394 САД долари, во средното изнесува 445 САД долари и во високото 
образование 626 САД долари.

Споредено со ОЕЦД, просекот на плати, кој изнесува 3.075 САД долари за 
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наставниците во основно образование,3.384 САД долари за наставниците во средно 
образование, нашите наставници земаат 2.681 САД долар помалку во основно 
образование и 2.393 САД долари во средно образование.

Во Словенија, каде постои систем на наградување согласно работното искуство, 
наставниците заработуваат 2.402 САД долари месечно во основно образование и 
2.531 САД долар месечно во средно образование. Споредено со нашата земја, нашите 
наставници земаат 2.008 САД долари помалку во основно образование и 2.086 САД 
долари помалку во средно образование.

Наставничката професија во Финска е ценета професија и платите на наставниците 
се конкурентни во споредба со другите професии . Платата на наставниците во основно 
образование изнесува 2.896 САД долари месечно и 3.188 САД долари месечно за 
наставниците во средно образование.

Споредено со платата на наставниците во нашата држава, наставниците воосновно 
образование земаат 2.502 САД доларапомалку, додека во средно образование земаат 
2.743 САД долари помалку. Очигледна е големата разлика со надоместокот на финските 
наставници.

Освен платата, единствени дополнителни средства, кои наставникот може да ги 
добие се средствата доколку прифати да биде ментор и/или раководител на паралелка 
(одделенски раководител). За улогата на ментор, наставникот добива 2.914 денари (52 
САД долара) во основно училиште и 3.042 денари (54 САД долари) во средно училиште, 
а за раководител на паралелка 1.400 денари (25 САД долари) во основно и 1.480 денари 
(26 САД долари) во средно училиште.

Професијата наставник има една од најодговорните улоги во државата во 
создавање на здрава, стручна и образована единка, а тоа повлекува да биде една од 
најпочитуваните професии.

Овие податоци укажуваат на фактот дека доколку државата сака да има квалитетно 
образование кое ќе испорачува стручни и квалитетни кадри мора да ги зголеми 
инвестициите во образованието. Со образованието не смее да се експериментира ако 
сакаме да имаме економски развиена и богата држава и затоа повторно ќе се навратам 
на она што го кажав на почетокот Стопанската комора на Македонија бара да се зголеми 
процентот на издвојување средства од Буџетот за финансирање на образованието и 
тоа за 50% од средствата што сега се одвојуваат, или од сегашните 3,7% од БДП да се 
зголеми на 5%.

М-р Наташа Јаневска 

КОМОРА-ВЛАДА

Да се предвиди динамика на имплементација на барањата на бизнис секторот, строго 
почитување на Законот за финансиска дисциплина со акцент на навремено плаќање на 
обврските на државата спрема приватниот сектор и преиспитување на законските решенија 
кои го кочат работењето, побараа стопанствениците од министерката за финансии, д-р Нина 
Ангеловска, на првата работна средба што се одржа во Стопанската комора на Македонија.

Во обемната дискусија со министерката, бизнисмените побараа одговор на прашања 
за конкретни проблеми со кои се соочуваат, но беа предложени и мерки кои позитивно би 
се одразиле на вкупниот економски амбиент на државата. Д-р Глигор Бишев, потпретседател 
на Стопанската комора на Македонија и претседател на УО на „Шпаркасе Банка Македонија“ 
АД – Скопје, предложи дека ако сакаме економијата во државата да расте со 5%, треба да се 
постигне консензус за солидарност меѓу деловните субјекти во економијата, за довербата 

ДАНОЧЕН КАЛЕНДАР, НОВ ЗАКОН ЗА БУЏЕТ И 
СПРАВУВАЊЕ СО „СИВАТА“ ЕКОНОМИЈА – ВЕТИ 

МИНИСТЕРКАТА ЗА ФИНАНСИИ НА ПРВАТА 
СРЕДБА СО БИЗНИСМЕНИТЕ
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меѓу Владата како извршна власт и приватниот сектор 
и за обезбедување работна сила како еден од клучните 
услови за конкурентност на македонската економија.

Виктор Мизо, претседател на Асоцијацијата 
на странски компании со технолошки напредно 
производство при Стопанската комора на Македонија 
и директор на „Костал“, укажа дека царинските стапки за 
увоз на репроматеријали се 4 до 5 пати повисоки во однос 

на истите во ЕУ, што го прави нашето производство неконкурентно. Спорен е и третманот 
на сопственоста на калапите и алатите кои се користат во производството од аспект на 
оправданост на инвестициските трошоци. Ирена Јакимовска, претседател на Регионалната 
комора со седиште во Прилеп и сопственик на „Комфи Ангел“ - Прилеп, во иста насока укажа 
дека намалувањето на царинските стапки ќе ги стимулира компаниите на дополнителни 
инвестициски активности што може да придонесе дури и за поголеми буџетски приходи од 

царини во однос на сегашните.
До министерката беа посочени и серија 

други проблеми со кои се соочуваат компаниите во 
секојдневното работење, како што се:

    - актуелната државна поддршка на стопанството 
предизвикува нерамноправна положба на компаниите, 
на начин што едни користат субвенции од Буџетот, а други 

банкарски кредити со камати;
    - се` уште нерешеното прашање на статусот на холдинг друштвата кое повеќе од 7 

години се истакнува како потреба за поттикнување на поголеми инвестициски активности 
на овие компании;

    - даночно ослободување на нормирани износи на кусоците во малопродажбата;
    - при пропишување на техничките спецификации во постапките за јавни набавки не 

постои консултации со компаниите, што оневозможува учеството на поголем број компании 
и не обезбедува услови за фер конкуренција;

    - усогласување на домашната регулатива со меѓународните стандарди за финансиско 
известување.

Претседателот на Стопанската комора на 
Македонија, Бранко Азески, заокружувајќи ја дискусијата 
на стопанствениците констатираше дека, прво, мора да се 
среди хаосот во прописите, од 1400 закони донесени во 
една година, повеќето во скратена постапка и меѓусебно 
не се усогласени. Второ, да се направи анализа на 

ефектите од државната помош и субвенционирањето, имајќи предвид, на пример, дека и 
покрај ваквата поддршка земјоделството бележи пад од 8%. Трето, во услови кога земјата 
е пред влез во Европската унија, во усогласувањето со европското законодавство треба 
примената на ЕУ-директивите со финансиска импликација да се одложи до влезот на нашата 
држава во Унијата.

Одговарајќи на прашањата на 
стопанствениците, министерката 
Ангеловска која на оваа позиција 
доаѓа од бизнис секторот, истакна дека 
сите детектирани проблеми ќе бидат 
предмет на анализи во Министерството 
за финансии, со цел да се креираат 
мерки и политики како поддршка за 
домашната економија, но при тоа мора 
да се има предвид даночната политика 
и дисциплина, како и финансиските 
импликации од мерките што се носат. 
Владината политика, вели министерката, е во насока на поддршка на малите и средни 
претпријатија како доминантни субјекти во вкупната економија во државата, а секторот за 
финансии има за цел да овозможи непречено функционирање на компаниите, растоварување 
од административните процедури и намалување на трошоците.

Како приоритетно барање од бизнис секторот на кое ќе работи Министерството е 
барањето за воведување даночен календар, што ќе придонесе за поголема предвидливост 
во системот за деловните субјекти и за постабилен и попредвидлив економски амбиент. 
Истовремено, се очекува до крајот на годината или најдоцна до почетокот на наредната, 
да се донесе и новиот Закон за буџет со кој треба да се интегрира целокупното следење на 
јавните финансии што ќе овозможи формирање на Фискален совет, тело коешто треба да го 
контролира планирањето и извршувањето на јавните финансии.

Ангеловска се осврна и на проблемот со „сивата“ економија, која како што рече се 
проценува дека изнесува помеѓу 30 и 40% од БДП. Во таа насока, активностите ќе бидат 
насочени, прво, да се наплатат даноци од оние кои воопшто не плаќаат - нерегистрирани 
субјекти и второ, да се контролираат оние кои сега помалку плаќаат. Со доследно почитување 
на даночната дисциплина преку контролни механизми ќе се воспостави еднаков третман на 
сите даночни обврзници, вели министерката за финансии и додаде дека во следниот период 
креирањето на мерките и политиките кои го засегаат бизнис секторот ќе биде со нивна 
активна вклученост.

Љупка И. Самарџиска

КОМОРА-ВЛАДА КОМОРА-ВЛАДА
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ПОСЕТИСОРАБОТКА

Здружението на трговијата при Стопанската комора на Македонија одржа седница на која 
се дискутираше за тековните активности што ги презема Комората во насока на предлагање 
решенија за унапредување на законската регулатива и промени во образованието со цел 
продуцирање стручен кадар согласно потребите на бизнисот, како и за определување на 
стратешките правци во натамошното делување и работење на Комората која како најстара 
и најбројна бизнис асоцијација во земјата во своето работење се стреми да ги следи 
динамичните економски односи и деловниот амбиент во кој работат компаниите.

На седницата беше одржана презентација на тема „Стручен кадар по мерка на бизнисот“ 
како еден сегмент од анализите изработени од Комората во областа на образованието 
и работната сила. М-р Наташа Јаневска, самостоен советник во Стопанската комора на 
Македонија, во рамки 
на презентацијата 
посочи дека во насока 
на обезбедување на 
потребниот кадар за 
компаниите од големо 
значење е учеството 
на бизнис секторот 
во модернизирањето 
на образовните 
програми поради 
нивната стручност и 
познавања од областа 
на практичното 
работење, креирањето соодветна уписна политика која во моментот не ги следи потребите 
на стопанството, како и соодветната практична обука на работно место која мора да биде 
составен дел на стручното образование.

-Комората ќе дејствува во насока на предлагање мерки со кои работодавачите ќе бидат 
поттикнати да спроведуваат практични обуки за учениците, ќе се стипендираат  ученици кои 
ќе го продолжат образованието во дефицитарните струки и ќе се креира ефективна уписна 
политика со која ќе се поттикне запишувањето на техничките факултети, - заклучи м-р Анета 
Трајковска, оперативен директор на Стопанската комора на Македонија.

М-р Зоран Јовановски, 
главен советник на Управниот 
одбор на Стопанската комора 
на Македонија за економски 
прашања, говореше за 
стратешките правци во 
натамошното делување и 
работење на Комората. - 
Економските околности и 
бизнис амбиентот се менуваат 
постојано, се користат нови 
технологии во производството, 
се појавуваат иновации 
кои го менуваат начинот на 
водење бизнис и ги прават 
деловните односи многу 
динамични што неизбежно 
бара приспособување и 
континуирано надградување 
на економските субјекти, 
вклучително и на Комората, - 
истакна Јовановски.

Компаниите дадоа 
поддршка на активностите 
на Комората и истакнаа дека 
темите кои беа предмет на 
разгледување на седницата 
се од особена важност за 
унапредување на деловниот 
амбиент и надминување на 
проблемите од аспект на 
стручниот кадар со кој во 
моментот се соочуваат голем 
дел од компаниите.

м-р Нена Николовска 

18-ТИ СИМПОЗИУМ НА ДРУШТВОТО 
НА ГРАДЕЖНИ КОНСТРУКТОРИ НА 

МАКЕДОНИЈА

Во периодот од 2 - 5 октомври 2019 година, во 
Охрид се одржа 18. Симпозиум на Друштвото на 
градежни конструктори на Македонија, на којшто 
присуствуваа голем број градежни конструктори, 
стручњаци од областа на градежниот сектор, 
претставници на институциите и бизнис-
заедницата.

На Симпозиумот беа презентирани над 170 
научни и стручни трудови од учесници од 18 
земји кои обработуваа прашања од областа 
на градежното конструкторство, со посебен 
фокус на досегашната практика и на најновите 
достигнувања во областа на следење и испитување 
на конструкциите, конструктивното моделирање, 
методите за оценување на состојбата, како и 
примената на современи материјали за санација 
на конструкциите.

Во рамки на настанот, Друштвото на градежни 
конструктори додели Признанија за најдобро 
конструкторско остварување за 2017 и 2018 
година во областа на проектирањето и градењето. 
Учесник во стручниот тим и еден од добитниците 
на Признание за најдобро остварување од 
областа на градежното конструкторство за 
категоријата Изведба на конструкции за 2017 
година - Изведба на кровот и фасадите на објектот 
Македонска филхармонија во Скопје е и Андреа 
Серафимовски, претседател на Здружението 
на градежништвото, индустријата на градежни 
материјали и неметалите.

На настанот беа присутни претставници на 
голем број реномирани компании -  членки на 
Стопанската комора на Македонија од областа 
на градежништвото и индустријата на градежни 
материјали, кои воедно се и партнери и 
поддржувачи на настанот.

м-р Нена Николовска

ПОТРЕБАТА ОД СТРУЧЕН КАДАР 
ВО ТРГОВИЈАТА

ТРГОВИЈА
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ПОСЕТИБИЗНИС-ФОРУМ

Меѓународниот инженерски саем во Брно, Чешка, 
еден од најважните индустриски саеми во Централна 
Европа, на кој изложуваат околу 1600 компании, 
годинава фокусот го става на 4-тата индустриска 
револуција и дигиталната фабрика, со акцент на  
прашањата за дигитализација на производствените 
процеси и примена на циркуларната економија.

На Саемот, што се одржува 5 дена, до 11.10.2019 
година, како дел од делегацијата на Стопанската 
комора на Македонија, присутни се и Горан Антевски 
од „Раде Кончар ТЕП“ - Скопје и Филип Христов од 
„Елко-Инг“ - Струмица, кои за време на Саемот реализираа деловни средби со компании – 
изложувачи на Саемот.

Отворањето на Саемот во Брно беше одбележано со свечена церемонија, во  присуство 
на владини делегации  од повеќе земји, вклучително и од нашата. Половина од 1600-те 
излагачи се од Република Чешка, додека останатиот дел од компаниите доаѓаат од други 
земји од Европа и други развиени земји. Се очекува во текот на 5-те дена Саемот да биде 
посетен од повеќе од 80 илјади лица.

Во рамки на саемската манифестација се реализираше и Чешко-македонски бизнис-форум 
на кој беше истакнато дека постојат големи потенцијали за унапредување и зајакнување 
на билатералната економска соработка и на трговската размена помеѓу Чешка и Северна 
Македонија.

Податоците за првите осум месеци од годината покажуваат дека Чешка е помеѓу 20-те 
најголеми трговски партнери на нашата земја, а за периодот јануари-август 2019 година, во 
споредба со истиот период минатата година, забележан  е раст во меѓусебната размена од 
3%, односно остварена е размена од 146 милиони САД долари.

-Ако се анализираат податоците од последната декада (2008-2018 година), се забележува 
раст во меѓусебната размена од 174,6%, односно од обем на размена во вкупна вредност 
од 80 милиони САД долари во 2008 година, достигнат е обем на размена од 219,5 милиони 
САД долари во 2018 година. Во истиот период, македонскиот извоз забележал раст од 
441%, односно од 14,4 милиони САД  долари во 2008 година, пораснал на 77 милиони 

САД долари во 2018 година со тенденција и голем потенцијал овие бројки да продолжат 
да растат, констатираше д-р Татјана Штерјова, директор на Дирекцијата на здруженија и 
регионални комори при Стопанската комора на Македонија. Секторите во кои соработката 
е најзастапена се металната и електроиндустријата (вклучувајќи ја особено автомобилската 
индустрија), но и текстилната индустрија, земјоделството и прехранбената индустрија. Од 
особено значење е фактот дека македонски компании веќе имаат изградено силни деловни 
врски со чешки компании, а ние во Комората стоиме на располагање на сите заинтересирани 
деловни субјекти за воспоставување деловни контакти, градење стратешки партнерства со 
македонските компании, но и за влез на македонските пазари како инвеститори, - посочи 
Штерјова.

На Бизнис-форумот се обратија и д-р Кочо Анѓушев, заменик на претседателот на Владата 
на Република Северна Македонија задолжен за економски прашања и за координација со 
економските ресори, Зорица Апостолска, министер во Владата на РСМ задолжена за странски 
инвестиции, Милослав Сташек, државен секретар во Министерството за надворешни работи 
на Чешка, Едвард Мурицски, заменик-министер за индустрија и трговија на Чешка, како и 
Боривој Минар, потпретседател на Чешката стопанска комора, кои дискутираа за бизнис- 
можностите на чешките компании во Северна Македонија.

По завршувањето на Форумот, беа организирани билатерални деловни средби со 
чешки компании заинтересирани за влез на македонскиот пазар и за засилена соработка со 
македонски партнери.

д-р Татјана Штерјова

МЕЃУНАРОДЕН ИНЖЕНЕРСКИ САЕМ ВО БРНО 
И ЧЕШКО-МАКЕДОНСКИ БИЗНИС-ФОРУМ

БИЗНИС-ФОРУМ
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ПОСЕТИЗДРУЖЕНИЈА

Претставници на Здружението на угостителството и туризмот при Стопанската 
комора на Македонија остварија работна средба со директорот на  Агенцијата за 
промоција и подршка на туризмот Љупчо Јанвески.

Предмет на состанокот беа повеќе прашања од интерес за бизнис секторот 
согласно политиката за подршка и промоција на државата на оваа услужна дејност 
и ингеренциите кои ги има АППТ. Членките на Здружението бараат поактивна 
комуникација и почести средби со Агенцијата, активно учество и расправа при носење 
на Програмата за промоција и подршка на туризмот која секоја година има слични 
ставки и содржини и покрај барањата за промена на дел од нив.

Компаниите бараат промена на моделот на субвенционирање на дејноста, согласно 
кој освен странските Тур оператори да се подржат и домашните, како и угостителите 
(рестораните и хотелите) во земјата. Саемскиот настап на Агенцијата за промоција и 
подршка на туризмот, да се промени и да се промовира туризмот само на неколку 
саеми годишно за кои ќе се постигне концензус дека има ефект за промоција и 
претставување на земјата како туристичка дестинација.

Туристичките работници преку Агенцијата иницираат да се создадат услови и 
да се реализираат капитални инвестиции во одредени региони, што ќе ги направи 
атрактивни за туристите, а угостителите и туристичките работници ќе го најдат 
интересот и начинот како да привлечат гости.

Беше побарано да се даде отчет за ефектите од субвенционирањето на странски 
туристи и за настап на саемски манифестации, колку средствата кој се користат од 
Буџетот имаат ефект над угостителскиот сегмент од вака дефинирана подршка.

Вака конципиран настап резултира со фактот дека согласно статистиката и покрај 
континуираната државна подршка, изостануваат поголеми позитивни ефекти пред се 
во угостителството, односно не расте квалитетот на услугите. Статистиката покажува 
дека при раст на бројот на туристи, расте и интересот за престој во хотели со повисоки 
звезди (4 и 5), но при тоа цената за ноќевање останува непроменета односно се намалува. 
Последните години во просек изнесува околу 720 денари. Тоа ги тера угостителите да 

бараат промена на моделот на подршка и субвеницонирање на дејноста.

Директорот на Агенцијата за промоција и подршка на туризмот Љупчо Јаневски, 
информираше дека се прават статистики и анализи но само за неколку години наназад 
за колку што постои документација. Најави дека ќе следува промена на моделот на 
субвенционирање, за што треба да се отвори и дискусија и дебата меѓу бизнис секторот 
и владините институции.

Даниела Михајловска Василевска 

ПОТРЕБНИ СЕ КАПИТАЛНИ ИНВЕСТИЦИИ И 
РАМНОМЕРНА ПОДРШКА ВО ТУРИЗМОТ 

ЗДРУЖЕНИЈА
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ПОСЕТИЗДРУЖЕНИЈА

Дефинирани целите и приоритетите за развој на „финтек“ индустријата

На 9.10.2019 година во Стопанската комора на Македонија, на седница во рамките на 
Здружението на финансиски организации, беше формирана Групацијата на финансиски 
друштва. На конститутивната седница беа разгледувани и усвоени Правилата за 
организацијата  и начинот на работа, а воедно се избраа и органи на Групацијата.

Имено, за претседател на Групацијата е избран Никола Јошевски, директор на 
„СН Финансии“, а за потпретседатели се избрани Весна Прчковска, управител на ФД 
„Финансиски кредитен центар БС“ ДОО  - Скопје и ФД „ЕУРО МК“ ДОО - Скопје, како и 
Филип Димитровски, генерален директор на „Тиго Фајнанс“ – Скопје.

Главен приоритет на Групацијата на финансиски друштва е  идентификување на 
предизвиците кои се однесуваат на финансиските друштва со цел изнаоѓање сеопфатни 

решенија што резултираат со создавање основа за поуспешно работење на компаниите 
од овој сектор, како и воведување нови програми и проекти кои ќе придонесат за 
зајакнување на финансискиот систем, негово унапредување и доближување кон сите 
засегнати страни.

Една од целите на Групацијата ќе биде и креирање стратегија за развој на „финтек“ 
индустријата заедно со надзорните органи и законодавецот и промовирање на 
можностите што ги даваат небанкарските финансиски технолошки решенија, кои ќе 
бидат од корист на поединците и општеството во целост.

Заеднички беше констатирано дека на седниците на Групацијата на финансиски 
друштва е предвидено да се разгледуваат сите прашања во врска со унапредувањето 
на работењето и решавањето на сите тековни прашања и проблеми во дејноста, ќе се 
разгледуваат предлози на закони и други прописи и ќе се покренуваат иницијативи 
за донесување и за измени и дополнувања на соодветните закони и прописи, ќе се 
работи на унапредување на бизнис климата во земјата, како и на унапредување на 
работењето на самите компании - членки.

Органите на Групацијата, заедно со сите членки во претстојниот период посветено 
ќе работат на утврдување на програмата за работа во 2020 година.

Влатко Стојановски

КОНСТИТУИРАНА ГРУПАЦИЈАТА НА 
ФИНАНСИСКИ ДРУШТВА

ЗДРУЖЕНИЈА
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„Димко Митрев“ е компанија за производство и трговија на крзно и крзнени производи, 
која успешно работи повеќе од седум децении и е традиционално извозно ориентирана 
компанија која е присутна на европските пазари повеќе од 40 години.

Компанијата во текот на претходните години имаше повеќе активности околу решавање 
еколошки проблеми и инвестиции за извршување на истите активности. Токму една од тие 
инвестиции е пуштена во употреба денес, а се однесува на  Станица за пречистување на 
хромните води од штавениот погон на компанијата, чија вредност изнесува околу 300.000 
евра. Преку оваа станица отпадната вода од технолошко-производниот процес ќе биде 
целосно прочистена, а со тоа ќе се подигне квалитетот на отпадните води што се испуштаат 
во реката Вардар.

На пуштањето во употреба на оваа пречистителна станица на хромни отпадни води 
присуствуваа голем број гости од земјава и од странство.

Друштвото е основано како претпријатие за сите видови ќурчиски и кожарски 
производи и е трансформирано во Акционерско друштво чија претежна дејност е доработка 
и боење на крзно и  производство  на предмети од крзно.

Друштвото е организирано во три работни единици: производство на крзно  од овчка 
и јагнешка кожа, конфекција која произведува крзнени обувки, декоративни производи 
од крзно, крзнени теписи, ХТЗ-производи и др., како и заеднички служби во рамките на 
компанијата.

Околу 97% од вкупниот извоз на компанијата е наменет за европскиот пазар и тоа 
во најголем дел за шведскиот пазар, помал дел  за Германија и Словенија, а најголем дел 
се извезуваат крзнени обувки (топлинки, влечки, чизми и други производи). Вредноста на 
извозот во 2018 година изнесувал околу 4 милиони евра, а компанијата вработува 260 лица.

Сашо Деспотоски

РЕГИОНАЛНИ КОМОРИ РЕГИОНАЛНИ КОМОРИ

ПОЧНА СО РАБОТА ПРЕЧИСТИТЕЛНАТА 
СТАНИЦА НА ХРОМНИ ОТПАДНИ ВОДИ ВО 

КОМПАНИЈАТА „ДИМКО МИТРЕВ“ 

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)

Создавањето на целосно функционална РЕО е најважната цел на Берлинскиот процес која треба да се 
реализира преку активностите што ги спроведува Коморскиот инвестициски форум, за што веќе зборувавме 
и многупати претходно.

Преку формирање на Регионална економска област во земјите од Западен Балкан, интенцијата е да се 
создаде поконкурентен регион на глобалната инвестициска мапа, која ќе придонесе и за повисок економски 
раст во земјите од Западен Балкан, а индиректно ќе биде фактор во обезбедувањето стабилност и развој на 
целиот регион.

Оваа цел е поткрепена и со минатогодишната студија на ММФ и Светската банка која покажува дека 
доколку мерките за регионална интеграција биле спроведени, растот во регионот во периодот 2018-2022 би 
бил повисок од 4% годишно, што ќе резултира со 15-17 милијарди повеќе во номиналниот БДП, регионално, 
со тенденција за понатамошен раст дури и по 2022 година.

Меѓународните договори и заедничко вложување за Регионална Економска Област (РЕО) Коморите 
од земјите на Западен Балкан се свесни дека е потребно време за да се почувствуваат резултатите од 
инфраструктурниот развој, промената на регулаторната рамка, зацврстувањето на владеењето на правото, 
градењето доверба и градењето на работните односи меѓу владините институции. Но сепак, за процесот на 
регионална економска интеграција да може целосно да се спроведува, владите во регионот треба активно 
да работат на планирањето и спроведувањето на агендата за регионална соработка, при што ќе ги земат 
предвид моменталните фази на усогласување со регулативата на ЕУ и нејзината имплементација, сè уште 
кревките политички односи во регионот и различните нивоа на економски развој.

Потребно е земјите од регионот активно да работат на поедноставување на царинските контроли и 
намалување на формалностите коишто се одвиваат бавно, поради причини кои не секогаш се примарно 
поврзани со економијата. Во секојдневното функционирање бизнис секторот се уште се соочува со големи 
проблеми во непречено функционирање на протокот на стоки и услуги од една во друга земја во регионот 
на ЦЕФТА, за што говорат и бројките. Камионите чекајќи на граничните премини во просек губат 26 милиони 
часови годишно. Тоа нé чини загуби од 1% од БДП и намалување на вредноста на извозот од 1%, односно 7% 
кога станува збор за земјоделски производи.

Во насока на креирање на РЕО, кон средината на годината беше усвоен и Дополнителниот Протокол 
5 на ЦЕФТА, кој ги донесе новите регулативи во царинските операции, како што се: јакнење на соработката 
меѓу царините и другите контролни органи, преку изградба на заеднички капацитети и воспоставување 
прекугранична контрола; заедничко регулирање на ЦЕФТА - Рамката за управување со ризик; објавување 

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

 Меѓународните договори 
и заедничко вложување 

за Регионална Економска 
Област (РЕО)

листа на сите надоместоци поврзани со увозот и извозот на стоки во секоја земја посебно; меѓусебно 
признавање на Овластен економски оператор и размена на електронски податоци што ќе придонесе за 
зајакнување и подобрување на анализите за дадениот ризик, како и поедноставување на постапките за 
царински контроли, намалување на формалностите колку што е можно повеќе, преку брзо ослободување и 
царинење на стоки, што ќе резултира со намалување на трошоците и времето потребно за спроведување на 
формалностите. Протоколот 5 вклучува взаемно признавање на статусот на Овластен економски оператор 
во секоја од ЦЕФТА-земјите, но само доколку националното законодавство на секоја од ЦЕФТА-земјите од 
дадената област е во согласност со прописите на ЕУ.

Подготвена е и работна верзија од Дополнителниот протокол 6 од ЦЕФТА- Договорот којшто признава 
либерализација на услугите и се однесува на сите услужни сектори. Во исто време, Протоколот 6 ги почитува 
принципите за третман на овластени нации, пристап до пазарот и принципот на национален третман. Овој 
Протокол нема да се применува на мерките што влијаат врз физичките лица кои бараат пристап до пазарот 
на трудот во дадена земја, ниту пак ќе се применува на мерките што се однесуваат на државјанство, престој 
или вработување по трајна основа. Во согласност со одредбите на овој Протокол, договорените страни го 
задржуваат правото да усвојат нови регулативи за да ги исполнат легитимните цели на политиката. Коморскиот 
инвестициски форум ги охрабрува владите на шесте земји од регионот да го усвојат договорениот текст на 
Дополнителниот протокол 6, за што побрза имплементација на истиот.

Со цел олеснување на протокот на стоки, ЗБ6 КИФ со претставниците на ЦЕФТА- Секретаријатот и 
Германската организација за меѓународна соработка (ГИЗ), потпишаа Меморандум за промоција и олеснување 
на трговијата во регионот на ЦЕФТА. Соработката ќе се фокусира на синхронизација и препознавање на 
документацијата на граничните премини, што ќе овозможи побрзо прекугранично движење на стоките, 
промовирајќи го концептот за взаемно признавање на овластените економски оператори (ОЕО), што од 
друга страна би резултирало со значително зголемен обем на трговската размена, олеснети прекугранични 
постапки, итн.

Со воведување на унифицирана царинска документација и ефективни царински ИТ системи, ќе се 
елиминираат и сите нетарифни бариери коишто постојат низ регионот (царински гаранции за потекло, 
дополнителни ад-хок анализи, посебни ознаки, итн.). За постигнување на оваа цел потребно е да се 
воспостави систем- владина работна група- во секоја земја, за да ги надгледува, идентификува и елиминира 
нетарифните бариери со обврска да реагира во рок од 15 дена од барањето на бизнис заедницата.

Шесте земји од регионот на Западен Балкан потребно е забрзано да работат на подобрување на 
инфраструктурата на граничните премини, со цел за да се овозможи отворање на повеќе порти за премин 
на камиони и транспортни возила , со што ќе се разграничат премините за камионите со дозвола Т од 
останатите, итн. Елиминацијата на бариерите за пристап до пазарот на целиот регион, ќе обезбеди подобри 
и поконкурентни цени за производство но и за пласман на производите на странските пазари.

За процесот на регионална економска интеграција да може целосно да се спроведува, владите во 
регионот треба активно да работат на планирањето и спроведувањето на агендата за регионална соработка, 
при што ќе ги земат предвид моменталните фази на усогласување со регулативата на ЕУ и нејзината 
имплементација , сè уште кревките политички односи во регионот и различните нивоа на економски развој.

КИФ останува во постојана комуникација со владите и со надлежните органи во шесте земји од Западен 
Балкан, со силна порака дека и по сите досегашни напори и започнати проектни активности, останува 
целосно посветен на спроведувањето на зацртаната агенда за регионална соработка, којашто треба да 
биде резултат на заеднички усвоените интереси на сите засегнати страни во регионот кои се однесуваат 
на развојните приоритети на секоја економија, ставајќи ги во контекст на регионалниот развој, со цел да се 
создаде глобално конкурентна економска област. 

КОМОРСКИ ИНВЕСТИЦИСКИ ФОРУМ (КИФ)
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идентичен како за здруженијата и 
фондациите, така и за стопанските 
комори. Исто така, како и 
здруженијата и фондациите, така и 
стопанските комори се непрофитни 
организации.

Сепак, при донесување на 
посоченото решение во членот 
4-а од Законот за изменување и 
дополнување на Законот за данокот 
на добивка („Службен весник на 
Република Македонија” број 248/18 
од 31 декември 2018 година) 
истото не било земено предвид. 
Така, покрај тоа што стопанските 
комори имаат идентичен статус 
на непрофитни организации не 
се наведени во членот 4-а како 
субјекти кои не се обврзници за данок на добивка, со што се ставени во нерамноправна положба во однос на другите 
организации  регистрирани согласно со Законот за здруженија и фондации.

Исто така, во член 12 од Законот за данокот на личен доход  („Службен весник на Република Македонија“, бр. 241/18 
година) дефинирани се надоместоците на кои не се плаќа данок на доход. Во истиот член, во ставот 1, во точката 41, 
како надоместоци на кои не се плаќа данок на доход дефинирани се надоместоците на трошоци за сместување, храна 
и превоз за лица кои се учесници на настани, организирани во рамки на активностите на организацијата основана 
согласно со Законот за здруженија и фондации, утврдени врз основа на документи за направените трошоци. Исто 
така, во точката 42 како надоместоци на кои не се плаќа данок на доход дефинирани се надоместоците на трошоци 
за сместување, храна и превоз за членови на синдикатот за активности во рамки на синдикатот, како и примања на 
членови на синдикатот од средствата на синдикатот согласно статут, програма и одлуки на органите на синдикатот, 
врз основа на документи за направените трошоци, освен исплатени надоместоци на членови на синдикатот по основ 
на повремено или привремено вршење услуги.

Во рамките на овој Закон, како надоместоци на кои не се плаќа данок на доход издвоено не се дефинирани 
надоместоците на трошоци за сместување, храна и превоз за лица кои се учесници на настани, организирани во 
рамки на активностите на стопанските комори, кои се основани согласно Закон за стопанските комори („Службен 
весник на Република Македонија“ бр. 17/2011) и на другите непрофитни организации, а во суштина основните 
начела на непрофитност и начин на финансирање, независноста, јавноста и транспарентноста во работењето, како 
и непартиско дејствување се заеднички за здруженијата, фондациите и синдикатите од една и стопанските комори и 
другите непрофитни организации од друга страна.

Затоа, а со цел обезбедување рамноправен даночен третман на непрофитните организации од аспект на данокот 
на добивка потребно е да се направат соодветни измени како во Законот за данокот на добивка („Службен весник 
на Република Македонија“, број 112/14, 129/15, 23/16, 190/16 и 248/18). Исто така, потребно е да се направат измени 
и во Законот за данокот на личен доход  („Службен весник на Република Македонија“, бр. 241/18 година), во насока 
на тоа надоместоците на трошоци за сместување, храна и превоз за лица кои се учесници на настани, организирани 
во рамки на активностите на стопанските комори основани согласно со Законот за стопански комори, утврдени врз 
основа на документи за направените трошоци, да се дефинираат како надоместоци на кои не се плаќа данок на доход.

ДАНОЦИ И ЦАРИНИДАНОЦИ И ЦАРИНИ

Согласно Законот за здруженија и фондации („Службен весник на РМ“ бр. 52/10,135/11 и 55/16) правото на 
слободно здружување се остварува преку здружување во здруженија, фондации, сојузи и организациони облици 
на странски организации за остварување на нивните цели, дејности и заштита на права, интереси и уверувања во 
согласност со Уставот и закон.

Овие организации имаат правен субјективитет и не можат да се основаат за стекнување со добивка, односно ако 
во работењето на организациите се оствари добивка таа мора да биде употребена за остварување на целите утврдени 
со статутот. Организациите средствата за финансирање ги стекнуваат од членарина, основачки влогови, доброволни 
прилози, донации, подароци (во пари, добра, имотни права), завештанија, легати, дејности со кои се стекнува добивка, 
кирии и закупнини, како и приходи од инвестиции, дивиденди, камати, заеми и други приходи во согласност со закон 
и со статутот.

Согласно Законот за стопанските комори („Службен весник на Република Македонија“ бр. 17/2011), комората 
е независна и самостојна организација со својство на правно лице која се основа за унапредување на стручните и 
деловни обичаи и норми, како и за застапување и заштита на интересите на стопанските субјекти на територијата на 
Република Македонија.  Комората е непрофитна организација, а доколку оствари добивка по кој било основ, таа мора 
да биде употребена исклучиво за поддржување и остварување на целите и задачите заради кои е основана. Според 
Закон, Комората се финансира од: членарина, наплата од извршени услуги, донации и други извори.

Со измените и дополнувањата на Законот за данокот на добивка објавен во „Службен весник на РМ“ бр. 248/18, во 
Законот за данокот на добивка („Службен весник на РМ“ бр. 12/14, 129/15, 23/16 и 190/16), се додаде нов член 4-а, со 
кој здруженијата на граѓани, фондациите, сојузите, како и секој организационен облик на странска организација, како 
и друга форма на здружување (во натамошниот текст: организации), регистрирани согласно со Законот за здруженија 
и фондации, не се обврзници за данок на добивка. Како неоданочиви приходи за претходно споменатите организации 
се сметаат: приходите од членарини, доброволните прилози, донациите, грантовите, подароците (во пари, добра, 
имотни права), завештаниjaта, легатите, приходите од дивиденди од трговските друштва основани со средства на 
здружението и приходите од Буџетот на Републиката, буџетите на единиците на локалната самоуправа и Буџетот на 
град Скопје врз основа на претходно изготвени програми (проекти) одобрени од Владата на Република Македонија, 
односно надлежните министерства, советите на единиците на локалната самоуправа и Советот на град Скопје. Ваквите 
организации ако остваруваат приходи од вршење стопанска дејност во рамките на нивното непрофитно делување, 
заради избегнување нелојална конкуренција со субјектите на кои добивката остварена од вршење стопанска дејност 
им се оданочува, стануваат обврзници за пресметување и плаќање данок на вкупен приход, доколку нивниот вкупен 
годишен приход од стопанска дејност е поголем од 1.000.000 денари.

Имајќи ги предвид одредбите од претходните закони, може да се заклучи дека начинот на финансирање е 

Анета Димовска, самостоен советник
во Стопанската комора на Македонија

ЕДНАКОВ ДАНОЧЕН 
ТРЕТМАН ЗА СИТЕ 

НЕПРОФИТНИ 
ОРГАНИЗАЦИИ
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завод за статистика, вкупната 
просечно исплатена нето-плата 
во последната 2018 година, 
изнесува 22.034 денари. Повисока, 
вкупна просечно исплатена нето-
плата, се бележи во секторите 
информации и комуникации, каде 
истата изнесува 44.094 денари и 
финансиски дејности и дејности на 
осигурување каде изнесува 41.408 
денари. Споредено со вкупната 
просечна исплатена нето-плата во 
образованието од 23.448 денари, 
со истата во овие сектори, се доаѓа до фактот дека образованието, заостанува само секторот 
градежништво, додека во останатите два сектора разликата во висината е очигледна и изнесува 
околу 19.000 денари повеќе отколку во образованието.

Истата анализа на просечна исплатена месечна нето-плата во четирите сектори може да 
се продлабочи и по години, во период од 2010 до 2018 година. Во таа насока најмала просечна 
исплатена нето-плата бележи секторот градежништвото, ако се земе предвид образовната структура 
на вработените, но од друга страна во овој сектор константно се вложувало во просечната исплатена 
нето-плата, а од 2015 година кога истата изнесувала 15.607 денари во 2018 година достигнала 22.034 
денари. За разлика од секторот градежништво, секторот образование, каде што во периодот од 
2010 до 2018 година, просечна исплатена нето-плата се движи од 21.177 денари во 2010 до 23.488 
денари во 2018 година, бележи најмал раст во однос на другите сектори, и до ден денес, се ` уште е 
под вкупната просечна исплатена нето-плата во државата. Константен зголемен раст на просечна 
исплатена месечна нето-плата бележи секторот информации и комуникации.

Ако се направи споредба на растот на вкупната просечно исплатена месечна нето-плата во 
државата, секоја година со претходната година во сите четири сектори , во периодот од 2010 година 
до 2018 година, вкупната просечно исплатена месечна нето-плата, е во постојан благ пораст и 
најголем раст од 5,89% бележи во 2018 година во однос на 2017 година. За разлика од вкупната 
просечно исплатена месечна нето-плата, која е во постојан благ пораст, вкупната исплатена месечна 
нето-плата во образованието највисок раст од 6,53% имала во 2010 година во однос на 2009 година 
и повторно во 2018 година во однос на 2017 година од 5,11% што е помал процент од растот во 2010 
година.

Податоците, кои не смееме да ги игнорираме, покажуваат дека вложувањата во просечната 
исплатена месечна нето-плата во образованието се многу скромни со оглед на тежината и 
одговорноста на наставниците во развојот на иднината на детето и во улогата на развојот на 
економијата и општеството во целина. Затоа улогата на Стопанската комора на Македонија како 
бизнис асоцијација, чиј приоритет е квалитетно образование кое ќе испорачува стручни кадри, го 
наметнува барањето за зголемување на издвојувањата од БДП за образование од сегашните 3,7% на 
5%, во кои ќе влегува и зголемувањето на платата на наставниците.

ОБРАЗОВАНИЕОБРАЗОВАНИЕ

Фокусот на Стопанската комора на Македонија во наредните 10 години посебно ќе биде 
ставен на образованието со цел обезбедување стручни кадри кои ќе поседуваат стручни вештини 
и компетенции и ќе бидат приспособливи на потребите на пазарот на труд. Но, за да се постигне 
квалитет во образованието и во наставниот процес, мора да има мотивирани и задоволни наставници. 
Иако живееме во време кое изобилува со многубројни податоци и информации и различни начини 
и средства на стекнување на знаења, вештини и компетенции, улогата на наставникот останува иста: 
воспитување и образување на младите единки кои ќе израснат во здрави, образовани и компетентни 
индивидуи, способни да го понесат товарот на животот. Наставникот има клучна улога во животот на 
учениците и со своето работење се приспособува на специфичните потреби на учениците, нивните 
можности, интереси, желби и способности. Неговата посветеност, залагање, адаптирање, влијание 
се насочени кон мотивирање на учениците во процесот на усвојување на знаењата, зголемување 
на разбирањето, стекнување на вештините и развојот на компетенциите. Наставникот е креатор 
на уникатни единки, специфични сами по себе на лично и професионално ниво, со специфични 
вештини и компетенции.

Но колку реално се вреднува работата на наставникот?

Во претходниот текст компаративно ја анализиравме висината на платата на наставникот во нашата 
земја со висината на платите во Финска и Словенија, како земји кои имаат квалитетно образование 
и кон кои треба да се стремиме да се доближиме по однос на квалитетот на образованието, но 
и по однос на вреднување на работата на наставниците. Само за потсетување, наставниците во 
нашата земја, споредено со Словенија земаат 2.008 САД долари помалку во основно образование 
и 2.086 САД долари помалку во средно образование, додека споредено со Финска, наставниците 
во основно образование земаат 2.502 САД долари помалку и 2.743 САД долари помалку во средно 
образование.

Секако, слична компаративна анализа на просечната исплатена нето-плата на наставниците 
во нашата земја може да се направи со растот на просечната исплатена нето-плата во неколку 
барани сектори, како што се градежништвото, информации и комуникации, финансиските дејности 
и дејностите на осигурување. Имено, во секторот градежништво, според податоците на Државниот 

Наташа Јаневска, самостоен советник
во Стопанската комора на Македонија

РЕФОРМИТЕ ВО 
ОБРАЗОВАНИЕТО И 
ВРЕДНУВАЊЕТО НА 

РАБОТАТА НА НАСТАВНИЦИТЕ 
(II продолжение)
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НОВИ 

ПРОПИСИ 

07.10.2019
ИЗВЕСТУВАЊЕ ЗА ПОЧЕТОК НА ПРОЦЕСОТ НА ПОДГОТОВКА НА ЗАКОН ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ 

ЗА ИЗДАВАЊЕ НА ОБВРЗНИЦИ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ЗА ДЕНАЦИОНАЛИЗАЦИЈА
Според Известувањето на Министерството за финансии, со Законот за издавање на обврзници на 

Република Македонија за денационализација (Сл.весник на РМ бр.37/02, 89/08, 161/09, 6/12, 104/2013, 
33/2015 и 161/17) се предвиде ...

09.10.2019
НАЦРТ – ЗАКОН ЗА БЕЗБЕДНОСТ НА МРЕЖИ И ИНФОРМАЦИСКИ СИСТЕМИ
Со Нацрт – законот се определуваат мерките за безбедност на мрежи и информациски системи, 

безбедносните услови и известувања за инциденти на мрежи и информациски системи кои треба да бидат 
исполнети како услови од страна ..

07.10.2019
ИЗМЕНА И ДОПОЛНУВАЊЕ НА УРЕДБАТА ЗА РАСПОРЕДУВАЊЕТО НА ОДРЕДЕНИ СТОКИ ВО 

КОМБИНИРАНАТА НОМЕНКЛАТУРА СОГЛАСНО СО РЕГУЛАТИВИТЕ НА ЕВРОПСКАТА КОМИСИЈА (*), 
ОБЈАВЕНИ ВО „СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РСМ“ БР. 201 ОД 2 ОКТОМВРИ 2019 ГОДИНА

Врз основа на член 5 став 3 од Законот за Царинската тарифа („Службен весник на Република 
Македонија“ бр. 23/03, 69/04, 10/08, 160/08, 35/10, 11/12, 93/13, 44/15, 81/15 и 192/15 и „Службен весник на 
Република Северна Мак ...

07.10.2019
НОВИ ПОДЗАКОНСКИ АКТИ НА ЗАКОНОТ ЗА ТУТУН, ПРОИЗВОДИ ОД ТУТУН И СРОДНИ ПРОИЗВОДИ (*), 

ОБЈАВЕНИ ВО „СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РСМ“ БР. 203 ОД 3 ОКТОМВРИ 2019 ГОДИНА
Врз основа на член 8 став 5 и член 29 став 2 од Законот за тутун, производи од тутун и сродни 

производи (*) („Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 98/19), министерот за земјоделство, 
шумарство и водостопан ...

07.10.2019
ИЗМЕНИ И ДОПОЛНУВАЊА НА ПОДЗАКОНСКИ АКТИ НА ЗАКОНОТ ЗА ВЕТЕРИНАРНО ЗДРАВСТВО, 

ОБЈАВЕНИ ВО „СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РСМ“ БР. 203 ОД 3 ОКТОМВРИ 2019 ГОДИНА
Врз основа на член 58 став (4) од Законот за ветеринарно здравство („Службен весник на Република 

Македонија“ бр. 113/07, 24/11, 136/11, 123/12, 154/15 и 53/16) директорот на Агенцијата за храна и 
ветеринарство ги донесе ...

07.10.2019
ИЗМЕНА НА ПЛАНОТ ЗА РАСПРЕДЕЛБА НА МЕЃУНАРОДНИТЕ ТРАНСПОРТНИ ДОЗВОЛИ ЗА 2020 

ГОДИНА, ОБЈАВЕНА ВО „СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РСМ“ БР. 203 ОД 3 ОКТОМВРИ 2019 ГОДИНА
Министерството за транспорт и врски врз основа на член 9 од Уредбата за начинот на распределба, 

дистрибуција и ревизија на искористеноста на дозволите за меѓународен превоз на стоки („Службен 
весник на Република Северна ...

07.10.2019
НОВ ПОДЗАКОНСКИ АКТ НА ЗАКОНОТ ЗА ВОЗДУХОПЛОВСТВО, ОБЈАВЕН ВО „СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА 

РСМ“ БР. 203 ОД 3 ОКТОМВРИ 2019 ГОДИНА
Врз основа на член 137 став (3) од Законот за воздухопловство („Службен весник на Република 

Македонија“ бр. 14/06, 24/07, 103/08, 67/10, 24/12, 80/12, 155/12, 42/14, 97/15, 152/15, 27/16, 31/16 и 64/18), а 
во врска со чл ...

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

Човечкиот капитал претставува клуч на деловниот успех во секој современ бизнис (друштво). Во 
ерата на знаење, соработниците повеќе не се „продолжена рака на машините“. Соработниците 
стануваат неограничен ресурс, неопходна компонента за создавање поголема вредност.

Целта на работилницата е да ги запознае учесниците со современите трендови, алатки и нивната 
промена. Учесниците ќе ги откријат своите потенцијали и ќе научат како да ги откријат потенцијалите 
на соработниците и на кој начин истите да ги материјализираат.

Во рамки на работилницата предавачот ќе ги собере сите неопходни информации врз основа на 
кои дополнително во писмена форма ќе бидат доставени до учесниците како детална студија на 
нивните скриени потенцијали со насоки.

ПРОГРАМА

• Човек, клучен и неограничен потенцијал;
• Начин на размислување (Mindset) на лидерот во ера на знаење;
• Како функционира креативниот ум;
• Како да го препознаете креативниот ум кај соработниците;
• Процес на материјализација на идеите;
• Иновативен начин на размислување (Innovative mindset);
• Развивање иновативен начин на размислување;
• Иновација - механизам за создавање поголема вредност;
• Детектирање на лични скриени потенцијали;
• Стратегија за развој и материјализација на   потенцијалот;
• Волшебна формула за остварување на секоја деловна цел.

Елизабета Андриевска-Ефтимова
Телефон: ++ 389 2 3244074
Факс: ++ 389 2 3244088
Е-адреса: Beti@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

ПОТЕНЦИЈАЛОТ НА ЧОВЕЧКИТЕ 
РЕСУРСИ – КЛУЧ НА ДЕЛОВНИОТ 

УСПЕХ

16.10.2019 година 
(среда)

10:00 – 16:00 часот
Стопанска комора на 
Македонија, сала 4 на 

5-ти кат

СЕМИНАРИ, ФОРУМИ, ПРЕЗЕНТАЦИИ

ПРЕЗЕНТАЦИЈА НА МОЖНОСТИ 
И ПРОГРАМИ ЗА ПОДИГАЊЕ НА 

КОНКУРЕНТНОСТА НА КОМПАНИИТЕ

16.10.2019
„Кожувчанка“ - Кавадарци

   Стопанската комора на Македонија во соработка 
со Европската банка  за обнова и развој (ЕБОР), ве 
покануваат на Презентација на можностите и програмите 
за подигање на конкурентноста на компаниите.

На настанот ќе биде презентирана Финансиската 
програма за поддршка на конкурентноста на мали и 
средни претпријатија (МСП) која има за цел да им помогне 
на МСП да ги идентификуваат нивните инвестициски 
барања за надградба кон усогласување со Приоритетните 
директивни на ЕУ.

Програмата го комбинира пристапот до финансии, 
поддршка со грантови и бесплатна техничка поддршка за 
реализирање на инвестицијата. Развиена е од Европската 
банка за обнова и развој (ЕБОР), а грантовите и техничката 
поддршка се финансирани од Европската унија (ЕУ).

Претставници од Стопанската комора на 
Македонија ќе ја презентираат  Enterprise Europe Network 
(EEN) – најголемата мрежа на бизнис можности која има 
за цел да ги понуди сите облици на деловна поддршка 
на малите и средни претпријатија преку поддршка 
во наоѓање соодветни бизнис партнери во Европа и 
пошироко, користејќи ја базата за бизнис соработка на 
EEN. Мрежата делува во 60 земји од Европа и пошироко, 
во која членуваат над 600 партнерски организации и над 
3000 искусни професионалци.

Настанот ќе се одржи на 16 октомври 2019 година 
(среда), со почеток во 11:00 часот, во „Кожувчанка“ - 
Кавадарци.

Ве молиме, Вашето присуство задолжително да 
го потврдите најдоцна до 14 октомври 2019 година 
(понеделник), кај лицето за контакт: м-р Ивана Крстевска, е–адреса: ivana@mchamber.mk и на 
телефон: 3244-051.
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 Со цел зајакнување на врските помеѓу пазарот на труд и вештините на младите што се развиваат 
преку образовниот систем, неопходно е зајакнување на соработката помеѓу работодавачите и 
училиштата. Се` поголем е интересот на компаниите да обучат ученици - идни вработени согласно 
нивните потреби, а идните учениците да се стекнат со соодветни вештини, да бидат поконкурентни 
на пазарот на труд и да најдат соодветно вработување согласно стручната подготовка. 
 Согласно законската регулатива, компаниите кои имаат интерес да се вклучат во процесот на 
практично обучување на ученици, треба да имаат обучено лице – ментор кое ќе ги води учениците 
низ процесот на практичната работа во компанијата. Со постоењето на обучени ментори во 
компании ќе се подобри квалитетот на соработката со училиштата и ќе се постигне поефективна 
практична обука на учениците.
 За таа цел, Стопанската комора на Македонија во соработка со стучни лица, а по барање 
на компаниите организира ОБУКА НА СТРУЧЕН И ДРУГ КАДАР (МЕНТОРИ) ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ 
ПРАКТИЧНА ОБУКА КАЈ РАБОТОДАВАЧИТЕ.
 Предавачи на обуката се советници од Центарот за стручно образование и   обука кои воедно 
се и носители на работната група за изработка на оваа програма: м-р Бранко Алексовски, м-р Роза 
Арсовска и м-р Зоран Јовчевски.

 ЦЕЛ НА ОБУКАТА ЗА МЕНТОРИ:
 Целта на оваа програма е да се развијат знаења, вештини, способности, ставови и вредности, 
односно компетенции кои треба идните обучувачи (во натамошниот текст: ментори) да ги поседуваат 
за да можат да работат со ученици/учесници  кои изведуваат практична обука кај работодавач, 
вклучувајќи ги и компетенциите за работа со ученици/учесници со различна попреченост.

Елизабета Андриевска-Ефтимова
Телефон: ++ 389 2 3244074
Факс: ++ 389 2 3244088
Е-адреса: Beti@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

ОБУКА НА СТРУЧЕН И ДРУГ КАДАР 
(МЕНТОРИ) ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ 

ПРАКТИЧНА ОБУКА КАЈ РАБОТОДАВАЧИТЕ

16.10.2019, 17.10.2019 
и 18.10.2019 година

Стопанска комора на 
Македонија, сала 3 на 

3-ти кат

СЕМИНАРИ, ФОРУМИ, ПРЕЗЕНТАЦИИ

ПОТРЕБА ОД УСОВРШУВАЊЕ НА ВРАБОТЕНИТЕ, 
ФЛЕКСИБИЛНОСТ И ОТСУСТВО НА ОТПОР КОН 

ПРОМЕНИТЕ НА РАБОТНИТЕ МЕСТА 

18.10.2019 година
10:00 – 15:30 часот

Стопанска комора на 
Македонија, сала 1, 5-ти 

кат

Целта на овој семинар е да се докаже зошто секоја промена во институциите / приватни 
или државни не значи нарушување или промена на комодитетот во поглед на услови за 
делување, работна атмосфера, односи меѓу вработените .

Овој семинар нуди упатства за тоа што треба да се направи (целите) и како треба да се 
пристапи кон процесот (управување со промени).

Раководните лица во институциите треба:
- да го утврдат временскиот распоред за имплементација на промените,
- да се погрижат тоа да е личен приоритет и
- да внесат во своите агенди состаноци за разгледување на напредокот во текот на 

периодот на имплементација.

Придобивки на компаниите:
- Стандарди за управување промените во делот со човечки ресурси;
- Рамка за колективни компетенции;
- Обрасци за оценување;
- Брошура од областа на човечките ресурси за менторство.

Предавач:
- Проф. д-р Гордана Петрушевска, експерт и менаџер. 

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

Контакт лице:
Анита Митревска
Телефон: ++ 389 2 3244057
Факс: ++ 389 2 3244088
Е-адреса: anita@mchamber.mk
Контакт центар: (02) 15015
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Дали знаете дека иако по професија не сте проект менаџер дека постои можност 
всушност тоа да сте или да бидете. Доколку на Вашето работно место Вие ги организирате 
вработените во правец на остварувањето на поставени цели, задолжени сте за  реализирање 
одредена работа, независно дали тоа го првите сами или со тим, доколку го организирате 
времето и буџетот, го планирате извршувањето на задачите и проверувате дали се извршува 
работата согласно проектираните чекори, доколку ги извршувате сите овие обврски, честито, 
Вие сте проект менаџер.

Во современиот деловен амбиент задачите се извршуваат со помош на проект 
менаџментот.  Оние кои имаат обврска да водат и да организираат луѓе, време и буџет, со цел 
завршување на одредена работна задача, најчесто не се по струка проект менаџери, туку се 
стручни во други области, но со цел да ги завршат успешно работите во нивните компании, 
навремено и со одреден буџет потребно е да имаат познавање од проект менаџмент. За 
таа цел, ќе бидете воведени во основите на проект менаџментот со едноставни, јасни и 
разбирливи чекори, што ќе ви овозможи подобра реализација, подобро планирање на време, 
вработени и средства, навремена реализација на планови, нарачки, продажба и воопшто 
успешно водење на проекти.

Теми кои ќе бидат опфатени на семинарот:
• Дефинирање на проект;
• Поставување цели и изработка на план за работа;
• Чекори за извршување на проект;
• Спроведување план, следење;
• Управување со ресурси и ризици;
• Завршување на проект со ефикасни резултати.

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

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

ПРОЕКТЕН МЕНАЏМЕНТ - УСПЕШНО 
УПРАВУВАЊЕ СО ПРОЦЕСИ И ПРОЕКТИ 

ВО КОМПАНИЈАТА

22.10.2019 година 
(вторник)

10:00 – 15:30 часот
Стопанска комора на 
Македонија, сала 3 на 

3-ти кат

СЕМИНАРИ, ФОРУМИ, ПРЕЗЕНТАЦИИ

ЛИДЕРСКИ ВЕШТИНИ - Како да ги 
унапредите лидерските вештини и успешно 

да ги водите своите соработници?

24.10.2019 
Стопанска комора на 

Македонија, сала 4, 5-ти 
кат, 

Стопанската комора на Македонија во соработка со D.R Gilbert Centar Group ДОО 
Белград, Р.Србија, на 24 октомври 2019 година, организира еднодневна специјалистичка 
обука на тема:  ЛИДЕРСКИ ВЕШТИНИ - Како да ги унапредите лидерските вештини и 
успешно да ги водите своите соработници?

„Начинот на кој вработените ги третираат муштериите, е одраз на начинот на кој 
нив ги третира раководството.“

Зашто ја препорачуваме оваа обука?
Бидејќи на работа има многу шефови, а многу малку прави лидери. Додека првите 

се ориентирани на форма(позиција, титула) и ги бараат својте права, правите лидери 
се насочени на достигнување, резултати, мисија и поголеми цели. Правите лидери се 
ориентирани на одговорност, а не на својте права. Тие драстично може да го променат 
квалитетот и продуктивноста на една организација. 

Предавач: -Драгиша Ристовски (D.R Gilbert), со повеќе од 25-годиншно практично 
работно искуство на различни позиции од комерцијалист на терен до директор. Како 
тренер за работни вештини почнува да работи од пред 15 години, а денес е експерт 
за дирекна продажба, преговарање, мотивација на вработенините и лидерство. Автор 
е на 15 книги, бестселерите „Губат само оние кои не играат“ и „Арена за продажба“, 
објавени под псевдонимот D.R Gilbert. Подоцна следуваат книгите: „Добиваат сите 
оние кои играат“, „Лидерот е во Вас“, „Продажен ринг“, „Мапа на успехот“, „Вештина на 
влијанија“, „Како да ги унапредитие своите преговарачки вештини“, „Како да станете 
ефикасен менаџер за продажба“, „101 техника за влијание“, „21 Зошто и само едно Како“, 
„Арена на продажба на 21. век“, „Добар говор вреди повеќе од 1000 зборови“, „Лидерски 
исчекор во иднината“ и „Еден повик менува се`“. Во работните кругови е познат како 
енергичен предавач, кој на своите семинари и тренинзи со својата позитивна енергија 
константно го задржува вниманието и ги мотивира слушателите.
Елизабета Андриевска-Ефтимова
Телефон: ++ 389 2 3244074
Факс: ++ 389 2 3244088
Е-адреса: Beti@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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Многу занимања ја вклучуваат употребата, или генерацијата на супстанци кои можат да бидат 
штетни за луѓето (надразнувачи, професионални алергени, канцерогени, мутагени, репротоксични 
супстанции, репродуктивни ефекти предизвикани од хемиски и биолошки агенси). Спектарот на 
ефектите врз здравјето се движи од релативно благи, како што се иритација на очите, до сериозни 
болести како што е ракот.

Несаканите/неповолните ефекти може да се случат како резултат на една епизода на 
висока изложеност или одржлива нискостепена долгорочна изложеност. Работниците можат да 
бидат изложени долги години на опасни нивоа на супстанциите кои предизвикуваат некои од 
најсериозните здравствени ефекти, како што се ракот и хронична опструктивна белодробна болест 
(ХОББ), без да заболат од некоја конкретна болест. До моментот кога сепак ќе се појават симпто.мите, 
неповратната штета е веќе причинета.

Повеќе од јасно е дека е многу важно да се врши соодветна контрола на изложеноста на 
работникот на тие супстанци. Ова се потпира на постигнување и одржување соодветна контрола на 
изложеноста и бара одреден степен на компетентност и експертиза. Во зависност од комплексноста 
на ситуацијата, можеби ќе бидат потребни специјални вештитни на професионалниот хигиеничар. 
Со правилната употреба на контролите на изложеност, работата може да се изврши дури и при 
високо токсични супстанци без ризик по здравјето на работниците.

Предавачи:
1. Златко ПОПОВИЧ – Focal Point Менаџер во Европската Агенција за Безбедност и здравје 

при работа на Црна Гора, Кординатор на Црногорските трудови инспектори, Управа за инспекциски 
работи;

2. Проф. Др. Елисавета СТИКОВА - Доктор специјалист по медицина на труд – Институт за 
јавно здравје 

3.Сопственик на Македонска Компанија за производство и продажба на лична заштитна 
опрема. 

Елизабета Андриевска-Ефтимова
Телефон: ++ 389 2 3244074
Факс: ++ 389 2 3244088
Е-адреса: Beti@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

 УПРАВУВАЊЕ СО ОПАСНИ 
СУПСТАНЦИ 

25.10.2019
Стопанска комора на 

Македонија, сала 4, 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

M
A

C E D O N

I AM
A

C E D O N

I A

Веб-сертификат
EXCELLENT SME

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

Контакт: Валентина Цветковска
T:  (02) 3244063, (02) 15015
Ф: (02) 3244071
E: excellent-sme@mchamber.mk
W: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

 

T

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
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