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

со новиот стандард ISO 9001:2015

Дигитализацијата претставува четврта индустриска револуција која брзо ги трансформира 
општествата и економиите. Брзината и обемот на промените се веројатно без преседан.

-Дигитализацијата има потенцијал силно да влијае врз речиси секоја индустрија во секоја 
земја, вклучувајќи ја и осигурителната индустрија. Брзи промени се случуваат низ сите процеси 
на синџирот на вредности на бизнис моделот на осигурување од дизајн на продукти, преземање 
на ризици, одредување цени на производи, нивниот маркетинг и дистрибуција до обработка на 
штети и управување на односите со клиенти, - истакна д-р Климе Попоски, претседател на Советот 
на експерти на Агенцијата за супервизија на осигурување, на прес-конференцијата во Стопанската 
комора на Македонија (30.9.2019 година).

Пример за дигитализација се мобилни уреди, интернет-податоци, телематика, големи податоци, 
машинско учење и вештачка интелигенција, block chain технологија, паметни договори итн. Нашата 
осигурителна индустрија не е имуна на овие процеси и во секојдневното работење на осигурителните 
субјекти, се почесто има примена на напредни технологии. Со цел да се согледаат перспективите од 
придобивките на процесите на дигитализација, како и потенцијалот со кој располага нашата земја 

ДИГИТАЛИЗАЦИЈАТА И ИНОВАЦИИТЕ - ДВИЖЕЧКИ 
ФАКТОРИ ЗА ИДНИОТ РАЗВОЈ НА ОСИГУРУВАЊЕТО

ПРЕС КОНФЕРЕНЦИЈА
ПОКРОВИТЕЛИ 
НА СТОПАНСКАТА КОМОРА НА МАКЕДОНИЈА

ПРЕМИУМ Покровители 

СИЛВЕР Покровители СТАНДАРД Покровители 
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во однос на човечки капитал и извори на финансирање, Агенцијата за супервизија на осигурување 
и Стопанската комора на Македонија организираат два настана „INSUREHACK“ и „INSURTECH Skopje 
2019“. Конференција. „Insurtech“ се однесува на употребата на технолошки иновации дизајнирани 
да ги зголемат заштедите и ефикасноста прифатена од компаниите од осигурителниот сектор, за 
користење на предностите на новите технологии со цел обезбедување  покриеност на дигитално 
позната база на клиенти. Главна цел на процесот е унапредување на вредносниот синџир на 
осигурувањето преку иновации и поставување на клиентот во  центарот на вниманието.

-Дигитализацијата иако оди побавно кај нас секако е неминовен процес за модернизација во  
целокупните процеси во осигурувањето, од продажба до решавањето на штетите и интерконекцијата 
со клиентите, - истакна Ѓорѓе Војновиќ, претседател на Здружението на финансиски организации 
при Стопанската комора на Македонија.

Пазарот на осигурување и компаниите во земјава се` уште функционираат на принципот на 
директна продажба, на еден традиционален начин, а нашите системи се` уште се во фаза на доработка 
за почеток на дигитализацијата. Иако дигитализацијата во делот на продажбата и проценката на 
штети е на пониско ниво, сепак радува фактот дека компаниите ја препознаваат како движечки 
фактор за идниот развој на осигурувањето.

Имаме пораст во „он-лајн“ продажбата на патничкото здравствено осигурување, во дигиталната 
обнова на полисите за автоодговорност, некои компании воведуваат обнова и продажба на полиси 
за осигурување на имот, како и почеток на дигитализација на проценка на штети.

„Insurteck“ настанот, кој ќе се одржи на 2 и 3 октомври 2019 година, ќе биде одлична можност 
за индустријата да се видат резултатите од целокупната дигитализација, како и предлози за 
унапредување на „он-лајн“ продажбата. Нашата основа се нашите клиенти и наша цел е унапредување 
на интеракцијата со нив.

Во поглед на состојбите во осигурителниот сектор, трендовите на развој на осигурувањето се 
поволни со оглед на фактот што кај населението и кај корпоративниот сектор се` повеќе се развива 
свеста за управување со ризиците и осигурувањето се наметнува како ефикасен и економичен 
инструмент за управување со ризиците.

Најголем удел сѐ уште има осигурувањето од автомобилска одговорност кое е задолжителна 
осигурителна класа, што секако е показател дека македонскиот осигурителен пазар сѐ уште треба 
да се развива, да се едуцира и да се менува и јавноста да ги препознае придобивките кои ги нудат 
незадолжителните класи на осигурување. Токму тука е и потенцијалот на осигурителната дејност, во 
развојот на незадолжителните класи кои и тоа како придонесуваат кон подобар квалитет на живот 
и кон побезбедна иднина.

Очекувањата се дека во голема мера ќе растат незадолжителните осигурувања и како пример е 
доброволното приватно здравствено осигурување кое се` повеќе е барано од страна на клиентите. 
Ова е сегмент кој дава огромни можности и има голем потенцијал.

Влатко Стојановски 

ПРЕС КОНФЕРЕНЦИЈА КОНФЕРЕНЦИЈА 

Агенцијата за супервизија на осигурување и Стопанската комора на Македонија на 2 и 3 
октомври  2019 година ја одржуваат првата Конференција „INSURTECH Skopje 2019“.

Конференцијата „Insurtech“ е посветена на употребата на технолошки иновации дизајнирани 
за да ги зголемат заштедите и ефикасноста прифатена од компаниите од осигурителниот сектор, 
како и за користење на предностите на новите технологии со цел обезбедување покриеност на 
дигитално позната база на клиенти. Главна цел на процесот е унапредување на  вредносниот синџир 
на осигурувањето преку иновации и поставување на клиентот во  центарот на вниманието.

Претседателот на Агенцијата за супервизија на осигурување, д-р Климе Попоски, посочи дека 
како регулатор само сакаат да направат поволна регулаторна рамка за да може секој да го најде 
својот интерес и оти создаваат платформа за комуникација помеѓу осигурителните компании во 
земјава и стартапите.

-Дали ќе инвестираат осигурителните компании или стартапите ќе бараат приватни инвеститори 
тоа е работа на бизнис модел помеѓу нив, - рече Попоски.

Воедно, Попоски посочи дека дел од Конференцијата ќе биде посветен на девет стартап 

„INSURTECK“ - ДИГИТАЛИЗАЦИЈА ЗА ИДЕН 
РАЗВОЈ НА ОСИГУРИТЕЛНИОТ СЕКТОР
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КОНФЕРЕНЦИЈА

македонската осигурителната индустрија, порача Кофи Бенделак, главен извршен директор на „In-
surtech Israel“.

Бенделак посочи дека на Конференцијата се присутни многу претприемачи и стартапи и оти се 
дојдени тука за да ги слушнат нивните презентации. Тој нагласи дека има чувство оти македонската 
осигурителна индустрија ќе има големи промени во годините што следат.

Сметам дека осигурителната технологија во Македонија е мошне активна во последниот период, 
исто како и Агенцијата за супервизија на осигурувањето. Напредокот во оваа технологија може да 
им донесе профит и придобивки на сите во оваа индустрија, - изјави Бенделак.

Во Израел, потенцира Бенделак, има илјадници стартапи и ги организираме како заедници за да 
си помогнат сами на себе и полесно да се пробијат на пазарот.

-Имаме дваесетина компании кои се занимаваат со осигурителна технологија и се мошне 
поврзани со заедницата која им дава можност да одат понатаму и да напредуваат. Стартапите 
не ги финансираат осигурителните компании, туку се само нивни клиенти. Финансиите доаѓаат 
од компании како нас, а не од осигурителните компании, бидејќи доколку ги финансира некоја 
осигурителна компанија не ќе може да соработуваат со останатите осигурителни компании, - рече 
Бенделак.

Влатко Стојановски 

компании кои ќе промовираат свои идеи за дигитални решенија во осигурителната индустрија.

-Тоа ќе биде одлична можност за нивно промовирање, а за осигурителните компании, пак, да 
разгледаат можности за инвестирање и поддршка на стартапите кои ќе помогнат во подобрување на 
работните процеси во друштвата за осигурување. На Конференцијата како говорници се присутни и 
познати експерти од светот на „Insurtech“, - додаде Попоски.

Напредокот во осигурителната технологија може да донесе профит и придобивки за сите во 

КОНФЕРЕНЦИЈА 



БИЗНИС ИНФО БИЗНИС ИНФО 9Петок, 04 октомври 2019, Бр. 4098 Петок, 04 октомври 2019, Бр. 409

можат да им помогнат соодветно да се 
подготват за инвестиција. 

- Главниот извор на достапен 
финансиски капитал за ММСП низ 
целиот регион во моментов се банките, 
по пат на кредитни линии, заеми 
и други должнички форми, додека  
алтернативните извори на капитал или 
не постојат или ги има многу малку, - 
додаде д-р Штерјова.

Предавачи на денешната 
работилница беа врвни експерти и консултанти кои детално го објаснија функционирањето 
на пазарот на приватен капитал и начините преку коишто може да им се помогне на клиентите/
работодавци со цел да се подготват за инвестиции; поддршка на клиентот/работодавец  да 
стане подготвен за инвестиција; разбирање на процесот на приватен капитал од страна 
на потенцијалните инвеститори: со цел извршување на скрининг на инвестициите и 
структурирање, разбирање на процесот на функционирање на пазарот на приватен капитал 
од страна на претприемачите.

На работилницата присуствуваа над 50-тина претставници од компании кои сакаат 
да ја развијат свеста за пазарот на приватен капитал, професионални сметководители и 
ревизори кои што работат во сметководствени друштва, финансиски консултанти и деловни 
советници кои даваат услуги на ММСП клиенти.

Во текот на изминатиот период ваков тип на настани беа реализирани и во Црна Гора, 
Босна и Херцеговина, Србија, Албанија и Косово.

м-р Ивана Крстевска

Како дел од активностите на ЕУ-проектот „Зајакнување на финансиското известување 
и информирање за ММСП во Западен Балкан“, претставници од Центарот за реформа во 
финансиското известување (CFRR) при Светската банка во Република Северна Македонија, 
во соработка со Стопанската комора на Македонија, на 1 октомври 2019 година во Комората 
одржаа Работилница на тема: „Поддршка за финансиско управување на микро, малите и 
средни претпријатија (MMСП) за пристап до финансирање на приватниот капитал“. 

Целта на работилницата беше да се претстави приватниот капитал на давателите 
на услуги на ММСП-а и да се започне со зголемување на нивниот капацитет за поддршка 
при фазата на раст и собирање на потребниот финансиски капитал за финансирање на 
етаблираните ММСП-а, а со тоа ќе им се помогне да станат подготвени за инвестиции.

Д-р Татјана Штерјова, директор на Дирекцијата на здруженија и регионални комори во 
Стопанската комора на Македонија, истакна дека пазарот на приватен капитал на Западен 
Балкан е во прилично рана фаза на развој и во моментов има ограничена можност за 
инвестиција. Сепак, ова може да се промени со време, затоа што фондовите на приватен 
капитал имаат намера да ги прошират своите портфолија и географски опсег, а важно е за 
ММСП коишто бараат капитални партнери, да можат да се потпрат на даватели на услуги коишто 

РАБОТИЛНИЦА РАБОТИЛНИЦА

ПРИСТАП ДО ФИНАНСИИИ 
ЗА МАЛИТЕ И СРЕДНИ ПРЕТПРИЈАТИЈА
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ПОСЕТИИЗВОЗ

Измина точно една година од 
одржувањето на Научната конференција 
„Идните предизвици на економскиот развој и 
економските политики на Република Северна 
Македонија“, која за првпат од самостојноста 
се одржа во заедничка организација на 
Владата, НБРСМ, МАНУ и на Стопанската 
комора на Македонија. Покрај многубројните 
еминентни излагања, свој настап на овој 
значаен форум одржан во Охрид имаа и 
претседателот на Стопанската комора на 
Македонија Бранко Азески и проф. д-р Дарко 
Лазаров, потенцирајќи дека најголемите 
ограничувања за раст на македонската 
економија се:

    1. ниското ниво на индустријализација 
на земјата;

    2. ниската продуктивност на 
преработувачката индустрија;

    3. лошите извозни перформанси:

        А) ниско учество на извозот во БДП,

        Б) висока увозна компонента,

        В) број на извезени производи.

    4. неповолна извозна структура со висок процент на ниски стапки на 
финализирање.

Поаѓајќи од ваквите констатации, Стопанската комора на Македонија веднаш 
по Конференцијата започна проект за изработка на студија за проучување 
на извозната структура на ниво на ПОЕДИНЕЧНИ ПРОИЗВОДИ. Исто така, во 
компаниите членки на Комората:

    1. „Братство инокс“ ДОО - 
Охрид

    2. „Агро-бар“ ДОО - Виница

    3. „ТМ“ ДОО - Штип

    4. „Раде Кончар 
трансформатори и електрични 
постројки-ТЕП“ ДОО – Скопје

преку Фондот за иновации 
и за технолошки развој, 
се спроведува проект за 
заштита и за надградување на 
машинскиот парк. Следните 
наши активности на овој 
план ќе бидат да се подигне 
маркетиншката компетенција 
на компаниите во делот на 
освојувањето нови пазари.

СО ОВА СТОПАНСКАТА 
КОМОРА НА МАКЕДОНИЈА 
ГИ СПРОВЕДУВА НА 
ДЕЛО ЗАКЛУЧОЦИТЕ НА 
МИНАТОГОДИШНАТА НАУЧНА 
КОНФЕРЕНЦИЈА И ПРЕТСТАВУВА 
ПРИМЕР ЗА СИСТЕМСКА 
ПОДДРШКА НА КОМПАНИИТЕ 
ОД ИНДУСТРИЈАТА ВО 
ДРЖАВАТА. 

ЗАПОЧНА СО РАБОТА 
НАЈГОЛЕМАТА 

ВЕТЕРНА ЕЛЕКТРАНА 
ВО СРБИЈА

Најголемата српска ветерна електрана 
со моќност од 104,5 MW беше отворена на 
19 септември оваа година во Војводина. 
Ветерната фарма ќе произведува 300 GWh 
годишно, што е скоро 1% од вкупното 
производство на електрична енергија во 
Србија.

Ветерната електрана е во вредност 
од 189 милиони евра. Изградбата на 
објектот, која започна во 2017 година, беше 
финансирана од израелската компанија 
„Enlight“, како и од уште тројца други 
инвеститори – Европската банка за обнова 
и развој (ЕБОР), Erste Group и Erste Bank Ser-
bia.

Ветерната електрана има 38 ветерни 
турбини на GE Renewable Energy. Објектот 
ќе снабдува 60.000 домаќинства со 
електрична енергија, намалувајќи ги 
емисиите на СО2 за скоро 250.000 тони 
годишно.

КОНКРЕТЕН ПРИМЕР КАКО ДО 
ПОГОЛЕМ ИЗВОЗ

ИЗВОЗ
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ПОСЕТИСЛОБОДНА ТРГОВИЈА

Африка и Западен Балкан интензивно работат на развој на регионалните пазари, има 
големи можности за посилни економски врски меѓу двата региона, а желбата е добрата 
соработка да доведе до потпишување Договор за слободна трговија, рече Марко Чадеж, 
претседател на Стопанската комора на Србија, на отворањето на Деловната конференција 
на српски и африкански бизнисмени. Ивица Дачиќ, прв потпретседател на Владата на Србија 
и шеф на дипломатијата, ги повика бизнисмените да бидат што е можно повеќе присутни во 
Африка.

„Денешниот собир на околу 150 учесници од Балканот и африканскиот континент 
во Стопанската комора на Србија - околу сто бизнисмени од 80 српски, Западен Балкан и 
африкански компании - е најголемиот настан што заедно го организиравме во последниве 
децении или две на тема за нашата економска соработка. Истиот, воедно, е прв на кој 
зборуваме за соработката на двата региони и на кој стопанствата од овие простори за прв 
пат заедно се претставуваат на африканските земји “, потенцираше Чадеш.

Стоковната размена меѓу шесте економии на Западен Балкан и африканските земји на 
годишно ниво изнесува само 314 милиони американски долари, а поединечно со Србија 
околу 200 милиони САД долари, потсети Чадеж.

Претседателот на Комората оцени дека конференцијата се одржува во важен момент 
кога и Африка и Западен Балкан интензивно работат на развој на нивните регионални пазари, 
додавајќи дека желба е соработката меѓу двата региона да доведе до потпишување на Договор 
за слободна трговија на Западен Балкан и Африканската унија. Ова би значело дека за нашата 
деловна заедница се отвора пазар од 1,2 милијарди потрошувачи, што е одлична можност за 
зголемување на извозот, соработката, но и за размена на современи технологии и знаење… 
Како потенцијални области за успешна соработка Чадеж наведува повеќе области и сектори 
почнувајќи од традиционалното земјоделство и индустријата, преку услуги и трансфер на 
технологија на производи од растечкиот ИТ-сектор.

Ивица Дачиќ, прв потпретседател на Владата на Србија и шеф на дипломатијата, се 
согласува дека има многу простор за зајакнување на соработката, како во квантитативна, 
така и во квалитативна смисла.

„Ние исто така сме подготвени да ја подобриме соработката во областа на енергетиката, 
а со тоа сметам дека има потенцијали и за поврзување на малите и средни претпријатија од 
нашите земји и региони. Особено сме заинтересирани да ги ангажираме нашите градежни 

компании и оперативата во овој сектор, а кога зборувам за тоа, посебно мислам на земјите 
од северна Африка, но и на субсахарска Африка “, - рече Дачиќ.

Со Африканската унија и земјите од африканскиот континент треба да се бориме за 
систем на слободна трговија, рече Дачиќ, потсетувајќи дека некои српски компании веќе се 
присутни на тој пазар.

На Конференцијата „Континентални можности во областа на трговската и инвестициската 
соработка меѓу Африка и Западен Балкан: Србија како студија на случај“, се обрати и 
амбасадорот на Алжир во Србија, Абделхамид Шебшуб, кој е доајен на групата африкански 
амбасадори акредитирани во Србија, кој истакна дека африканските земји перманентно 
напредуваат на полето на политичката стабилност, општествено-економскиот развој и 
доброто управување.

Тој посочува дека во месец мај е создадена континентална Зона на слободна трговија, 
која се состои од пазар од 1,2 милијарди луѓе, која би можела, како што вели, да отвори 
трговски текови на размена во вредност од 3000 милијарди САД долари. „Се надевам дека 
стопанските субјекти од балканските земји ќе успеат да се наметнат како партнери во развојот 
на африканскиот континент“, - рече Шебшуб.

Амбасадорот на Египет, Амр Алџовали, искатна дека африканските бизнисмени се дојдени 
во Белград за да „направат пари“ со стопанствениците од регионот на Западен Балкан и да 
ја зголемат трговската соработка заснована врз добри политички и пријателски односи. Тој 
најави дека на 23 и 24 ноември 2019 година, во Каиро, ќе се организира инвестициски форум 
за инфраструктура и ги покани градежните компании од Западен Балкан да учествуваат на 
истиот.

Генералниот секретар на Коморскиот инвестициски форумот, Сафет Герџалиу, истакна 
дека обединувањето на шесте комори од земјите од Западен Балкан, што го иницираше 
Стопанската комора на Србија и нејзиниот претседател Чадеж, е голема шанса за развој на 
економиите на тие земји. „Африканскиот континент има голем потенцијал за соработка. Факт 
е дека регионот на Западен Балкан има раст на економијата од четири проценти, а такво 
ниво на раст има и Африка, но мислам дека тоа не е доволно кога ќе се погледне растот на 
Кина и Индија. Затоа, со заедничка соработка можеме да го зголемиме растот на економијата“, 
- посочи Герџалиу.

Државниот секретар во Министерството за трговија, Стеван Никчевиќ, им честиташе на 
африканските земји за склучената континентална Спогодба, додавајќи дека такви документи 
постојат и на Балканот. И покрај новите договори за слободна трговија, посочува Никчевиќ, се 
покажа дека најголемите надворешно-трговски партнери се токму земјите кои тоа отсекогаш 
биле. Тој потенцира дека Владата на Србија ќе биде во служба на стопанствениците со цел да 
се отстранат сите бариери и вонцарински мерки што ја „кочат“ соработката меѓу земјите од 
Африка и Западен Балкан.

АФРИКАНСКАТА УНИЈА - ШАНСА ЗА 
ЕКОНОМИЈАТА ОД ЗАПАДЕН БАЛКАН

СЛОБОДНА ТРГОВИЈА
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ПОСЕТИПОСТИГНУВАЊА

Во насока на продлабочување 
на соработката и активно 
вклучување на Стопанската 
комора на Македонија и Република 
С.Македонија во активностите 
за постигнување подобро 
разбирање меѓу деловната 
заедница на нашата држава и 
Грција и успешна промоција на 
одржливиот економски, социјален 
и еколошки развој на двете земји, 
претседателот на Комората 
Бранко Азески со задоволство 
ја прифати иницијативата на 
претседателот на Фондацијата 
„Патиштата на маслиновото дрво“ 
Џорџ Карабатос, и е избран за 
нов почесен потпретседател на 
Фондацијата. Македонија, иако има 
мало производство на маслинки 
сконцентрирано во Дојранската 
котлина, сепак е значаен и 
стратешки партнер за промоција 
на медитеранската култура и 
одржување на активностите 
вклучени во годишната програма на 
Фондацијата. За новите активности 
и креирањето на новата програма, 
потпретседателот на Фондацијата, 
Азески и претседателот Карабатос 
ќе дискутираат на средбата 
закажана во текот на наредниот 

месец.

Културната организација „Патишта 
на маслиновото дрво“ („ The routes of the 
olive tree“) е невладина организација за 
истражување, документирање, заштита 
и валоризација на цивилизацијата на 
маслиновото дрво. Организацијата 
е инаугурирана во 1998 година, како 
организација којашто се занимава со 
културните маршути што ја опфаќаат 
темата на маслиновото дрво.

Учесниците во фондацијата „Патиштата 
на маслиновото дрво“ , којашто е со 
седиште во Каламата, Грција, досега имаат 
пропатувано околу 160.000 километри, 
ширејќи меѓу-културен дијалог низ повеќе 
од 25 држави, откривајќи и истакнувајќи 

ја цивилизацијата на Маслиновото дрво, којашто претставува долгогодишно културно 
богатство и составен дел на медитеранската цивилизација. Овие успешни маршрути 
вклучуваат изложби, културни и деловни состаноци, социјални активности, конвенции, 
натпревари, како и истражувања и публикации низ историјата, симболика и култивирање 
на маслиновото дрво и хранлива вредност на неговите производи. Членки на Фондацијата 
се: Албанија, Алжир, Хрватска, Кипар, Египет, Франција,Грција, Италија, Јордан, Либан, Либија, 
Мароко, Португалија, Словенија, Шпанија, Сирија, Тунис и Турција. Во моментот, мрежата 
вклучува универзитети, стопански комори, истражувачки центри, невладини организации, 
културни тела, агенции за развој и физички лица во многу земји.

Организацијата исто така активно соработува и со другите културни маршрути на 
Советот на Европа и работи со мрежи активни низ Медитеранот, како што е „ReCoMed“ – 
„Медитеранската мрежа на градови на маслиновото масло“, „ИНСУЛУР“ - Мрежа на островските 
трговски и индустриски комори на Европската Унија и др.

„Патиштата на маслиновото дрво“ беа номинирани за „Интернационална културна 
маршрута на интер-културен дијалог и одржлив развој“ во 2003 година од страна на УНЕСКО 
и за „ Голема Европска културна маршрута“ во 2006 година од страна на Советот на Европа. 
Фондацијата е под покровителство на Меѓународниот совет на маслинките, Министерството 
за култура на Република Грција и многу други грчки и меѓународни институции.

м-р Сања Николова, стручен соработник

АЗЕСКИ НОВ ПОЧЕСЕН ПОТПРЕТСЕДАТЕЛ 
НА „ПАТИШТА НА МАСЛИНОВОТО ДРВО“

ПОСТИГНУВАЊА
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подобрување на комуникацијата.

Обезбедува точна слика за типот на 
личноста и ги одредува преференците врз 
база на четири поделби:

    Екстравертност - Интровертност 
(опишува каде луѓето претпочитаат да го 
фокусираат своето внимание и од каде ја 
добиваат својата енергија - од надворешниот 
свет на луѓето и активностите или нивниот внатрешен свет на идеи и искуства)

    Сензитивност - Интуиција (опишува како луѓето претпочитаат да ја перцепираат 
информацијата - фокусирајќи се на постоечките факти и реалноста или на шеми, значења, 
односи и можности кои ја надминуваат физичката реалност)

    Мислење - Чувствување (опишува како луѓето претпочитаат да донесуваат одлуки - 
врз база на логичка анализа или водени од грижата за нивното влијание врз другите)

    Судење - Перцепирање (опишува како луѓето претпочитаат да се справуваат со 
надворешниот свет - на планиран, организиран начин, или на флексибилен, спонтан начин) 

Валентина Цветковска 

Клубот на менаџери-претприемачи во рамки на редовните неделни активности 
реализираа уште едно едукативното предавање. Овој пат на тема: „Типови на личност-MBTI® 
Tеорија на типологија на личноста“, преку предавање од м-р Горазд Смилевски, експерт во 
областа на консултантство и претприемништво во Високата стручна школа „Бизнис академија 
Смилевски“ (БАС) – Скопје.

Во фокусот на објаснувањето беше Маерс Бригсовиот индикатор кој е инструмен што 
се користи за дефинирање на типот на личноста и наоѓа широка примена. Се употребува за 
подобрување на работата во тимови, но и за индивидуална работа. Овозможува разбирање 
на својот и стилот на личноста на другите. Со разбирање на разликите во типовите, тимовите 
и индивидуите можат да работат поефективно, со подобрена комуникација и намалена 
конфликтност

Овој инструмент може да се користи индивидуално и во група, има широк опсег 
на примена на работното место вклучувајќи: индивидуален развој, менторирање, развој 
на менаџментот и водството; развој на тим и тимска работа; организациски промени и 

Клуб на менаџери-претприемачи Клуб на менаџери-претприемачи

ТИПОВИ НА ЛИЧНОСТ ЗА ПОДОБРА 
РАБОТА ВО ТИМОВИ
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Македонија, им овозможивме на колегите од областа на финансиските пазари да разменат 
видувања за актуелните случувања за движењето на меѓународните финансиски пазари, 
движењето на финансиските пазари во регионот и во Република Северна Македонија, како 
и нивното влијание врз економската активност. Нагласокот беше врз движењата на пазарот 
на должнички финансиски инструменти – обврзници. Годинава, кога Ерсте Групацијата 
слави два века од своето постоење, ни претставува огромна чест и задоволство да бидеме 
домаќини на овој значаен настан во Република Северна Македонија и заедно со стручните 
аналитичари од Ерсте Групацијата да ги искажеме нашите видувања и предвидувања за 
глобалните и локалните финансиски движења што веруваме ќе им бидат од голема корист на 
инвеститорите и на емитентите на хартии од вредност; –изјави д-р Глигор Бишев, Претседател 
на Управниот одбор на Шпаркасе Банка Македонија.

Во својата презентација, гувернерката д-р Ангеловска-Бежоска, меѓу другото, истакна 
дека во периодот по глобалната финансиска криза, централните банки во сите земји 
од регионот, вклучително и нашата, преку својата експанзивна политика дадоа значаен 
придонес за забрзување на растот и конвергенцијата на економиите. Како што истакна таа, 
намалувањето на основните каматни стапки и обезбедувањето дополнителна ликвидност, 
придонесоа за олеснување на условите за кредитирање, а со тоа и за овозможување полесен 
пристап до финансирање.

„Сепак, просторот за директна поддршка на економскиот раст преку монетарната 
политика во регионот е стеснет, во услови на веќе ниски каматни стапки и стеснет распон на 
каматните стапки во однос на каматата на ЕЦБ, но и во услови на зголемена глобална неизвесност; 
–нагласи д-р Ангеловска-Бежоска. 
Таа укажа дека за остварување на 
потребното забрзување на реалната 
конвергенција, во натамошниот 
период е неопходно фокусот 
да се стави на структурни и 
институционални реформи што ќе 
овозможат побрз и одржлив раст на 
економиите од регионот.

Шпаркасе Банка Македонија 
АД Скопје е дел од Ерсте и Шпаркасе 
Групацијата, која се состои од 49 
штедни банки со речиси 2 века 
постоење на финансискиот пазар во 
Република Австрија. Воедно, таа е една од најсилните банкарски групации во Европа, која со 
својата долгорочна стратегиска ориентација кон регионот на Западен Балкан придонесува и 
Шпаркасе Банка Македонија да претставува доверлив партнер за своите клиенти. Заедно со 
банките ќерки во Австрија, Хрватска, Србија, Босна и Херцеговина, Словенија и во Црна Гора, 
таа е дел од сеопфатните банкарски мрежи во регионот – Штаермеркише Шпаркасе, која со 
својата билансна сума од 15 милијарди евра, 2.751 вработен и 233 експозитури и регионални 
центри опслужува околу 702.414 клиенти во земјите од регионот на Југоисточна Европа.

Седма година по ред, во 
организација на Ерсте Банка и 
Шпаркасе Банка Македонија, 
во х. „Александар палас“ се 
одржа конференцијата „Er-
ste Investors’ Breakfast“. Како 
и претходните години, на 
конференцијата присуствуваа 
аналитичари и експерти од Ерсте 
и Шпаркасе Групацијата, како и од 
македонскиот финансиски сектор, 
со свои анализи и предвидувања 
за актуелните трендови во 
финансискиот свет, за движењата на 
меѓународните финансиски пазари, за регионалните финансиски пазари, со посебен осврт 
на макроекономските и финансиските движења во Република Северна Македонија.

На конференцијата присуствуваше и министерката за финансии д-р Нина Ангеловска, 
која во своето поздравно излагање се осврна на развојот на финансиските пазари во 
Република Северна Македонија, со посебен акцент на пазарот на државни обврзници. Таа 
ја истакна фискалната и финансиската стабилност, како и солидните приноси во Република 
Северна Македонија како значаен фактор за странските инвеститори. Претседателот на 
Управниот одбор на Шпаркасе Банка Македонија, д-р Глигор Бишев, ги поздрави учесниците 
на собирот и ги изнесе плановите на Шпаркасе и Ерсте Групацијата за динамизирање на 
пазарите на капитал во Република Северна Македонија и во регионот.

Првата стручна презентација на настанот ја одржа гувернерката на Народната банка, 
д-р Анита Ангеловска-Бежоска, со осврт на улогата на монетарната политика во процесот 
на реална конвергенција на економиите од Централна, Источна и Југоисточна Европа, 
вклучително и на нашата економија. Потем, за актуелните состојби на пазарот на обврзници 
во Југоисточна Европа говореа г. Филип Јукиќ, директор на Дирекцијата за управување 
со пазари на хартии од вредност во Ерсте и Штаермеркише Банка д.д. Хрватска, и г. Иван 
Илековиќ, експерт од Рефинитив. За движењата на пазарите во Централна и во Источна 
Европа и одржливоста на ниските приноси на пазарите на капитал, говореше г. Мате Јелиќ, 
сениор макроаналитичар во Ерсте и Штаермеркише Банка д.д. Хрватска. Во останатиот дел 
од конференцијата, свои обраќања имаа експертите и аналитичарите од Ерсте Групацијата, 
како и реномиран претставник од Министерството за финансии на Република Северна 
Македонија, г. Дејан Николовски.

„Седма година по ред, како домаќини на Erste Investors’ Breakfast во Република Северна 

ПОКРОВИТЕЛ ПОКРОВИТЕЛ

 „Erste Investors’ Breakfast“ Седма конференција во 
организација на Ерсте Банка и Шпаркасе Банка Мак
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КОМОРСКИ ИНВЕСТИЦИСКИ ФОРУМ (КИФ)

Претседателот на Коморскиот инвестициски форум (КИФ), а воедно и претседател на 
Стопанската комора на Србија, Марко Чадеж, на овогодинешниот самит „Конкордија 2019“, 
којшто се одржа во Њујорк, САД, на 23.9.2019 година, ги покани најголемите глобални 
корпорации и светски бизнис лидери да дојдат и да инвестираат во Западен Балкан.

„Ги поканувам оние кои се заинтересирани за партнерства, заинтересирани да го видат 
регионот како расте и се развива, да не` контактираат и да не` посетат“, изјави Чадеж во 
име на регионалната деловна заедница пред влијателни лидери на јавниот, приватниот и 
граѓанскиот сектор од целиот свет, за време на пленарната сесија на Самитот, пред повеќе 
од 600 учесници и 300 говорници.

Коморскиот инвестициски форум WB6, кој спојува шест комори од Западен Балкан, со 

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

ДОЈДЕТЕ И ИНВЕСТИРАЈТЕ 
ВО ЗАПАДЕН БАЛКАН 

– порака од КИФ на 
„Конкордија 2019“

350.000 компании-членки, како што посочи Чадеж, е посветен на ребрендирање на регионот 
и негова презентација пред светот, како добро место за вложување и инвестирање што 
гарантира профит на инвеститорите.

„Пронаоѓаме заеднички основи и интереси и размислуваме за иднината на нашите деца, 
повеќе отколку на работите што не` раздвојуваат“, истакна  Чадеж.

„Како корисна алатка воспоставивме заедничка „он-лајн“ платформа за инвестирање, со 
сите потребни информации за заинтересираните страни за инвестирање и водење бизнис 

во регионот, како и упатства за владите за подобрување на деловната 
клима“, продолжи тој, презентирајќи ја новата слика на регионот, 
кој, од област на лоши вести и конфликти, станува регион на успех, 
заеднички интереси и заедничка иднина, потенцирајќи го тоа со 
следната изјава:

„Овогодинешниот Самит на една од највлијателните „тинк-тенк“ 
организации во Америка, што се одржа во периодот на одржувањето 
на Генералното собрание на ООН, присуствуваа сегашни и поранешни 
шефови на држави и влади, конгресмени и парламентарци, 
претставници на меѓународни бизниси, реномирани универзитети и 
институти, американски и светски медиуми, вклучувајќи сопственици, 
партнери, претседатели и менаџери на моќни глобални корпорации 
од различни индустрии, како што се Google, Microsoft, IMB, Coca Cola, 
PepsiCo, Merck, Walmart, Libra Group, Siemens, Vodafon, Telenor, Medi-
cal Care , Uber, KPMG, Citi Bank, Goldman Sachs, Credit Suisse, Western 
Union, Mastercard, Walt Disney…“

КОМОРСКИ ИНВЕСТИЦИСКИ ФОРУМ (КИФ)
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органи, вклучително и присилна наплата, реорганизација, па и отворање на стечајна 
постапка. Државните органи како доверители можат да иницираат стечајна постапка или 
постапка за реорганизација над стечајниот должник кога тој е неспособен за плаќање, 
односно кога му претстои идна неспособност за плаќање. По закон се смета дека должникот 
е неспособен за плаќање ако во период од 45 дена од која било негова сметка, кај кој било 
носител на платниот промет, не е исплатен износот што требало да биде исплатен врз основа 
на важечките основи за плаќање.

Од аспект на бизнисот ова е многу значајно, бидејќи навремената реакција на надлежните 
органи и започнувањето на соодветни постапки ќе овозможат благовремено спречување 
на „повлекување“ во синџирот на други правни лица кои се јавуваат како добавувачи на 
даночните должници.

Исто така, како што се објавува „црна листа“ или листа на должници, добро е да се создаде 
законски основ и да се објавува и „бела листа“ на оние фирми и физички лица кои редовно 
ги сервисираат своите обврски по основ на данок на додадена вредност, данок на добивка, 
персонален данок на доход, придонеси од задолжително социјално осигурување, како и 
акцизи и царини кон државата и кои со најголеми износи придонесуваат за „полнење“ на 
државниот буџет.

Наспроти Листата на должници популарно наречена „црна листа“, со листата на плаќачи 
која со право може да се нарече „бела листа“, пред јавноста би се дало своевидно „признание“ 
на фирмите и поединците кои овозможуваат функционирање на државниот апарат и 
обезбедување на заедничките потреби на граѓаните.

ДАНОЦИ И ЦАРИНИДАНОЦИ И ЦАРИНИ

На почетокот на месец септември оваа година, Управата за јавни приходи ја објави  
Листата на должници, бр. 09/2019, за долгови на даночните должници кои се доспеани до 
31.5.2019 година и неплатени до 31.8.2019 година. Листата содржи даночни долгови по основ 
на данок на додадена вредност, данок на добивка, персонален данок на доход, придонеси од 
задолжително социјално осигурување, како и акцизи и царини.

Согласно Законот за даночна постапка, обврската за чување на даночна тајна не е 
повредена кога Управата за јавни приходи без согласност на даночниот обврзник, на својата 
веб-страница објавува листа на должници на доспеани и неплатени долгови за кои вкупниот 
износ на долгот е:

    1. повисок од 120.000 денари за физичките лица и самостојни вршители на дејност и
    2. повисок од 300.000 денари за правните лица. 

Објавувањето на „црната листа“, беше со цел увид во долговите на физичките и правните 
лица - најголеми должници на пошироката јавност и на тој начин да се изврши влијание за 
јакнење даночната дисциплина. 

Согласно податоците од објавената Листа на должници, бр.,09/2019, а врз основа на 
претходните критериуми, 1.979 должници правни лица и 2.586 должници - физички лица 
имаат вкупен нето долг од 10,2 милијарди денари, што е за 343,5 милиони денари повеќе 
од долгот објавен на претходната листа. При тоа, во однос на претходната листа долгот по 
основ на даноци и придонеси расте, додека се намалува долгот за царински давачки. Долгот 
на прворангираното правно лице изнесува околу 464,1 милиони денари, а интересен е 
податокот што на врвот на оваа листа и понатаму остануваат повеќе јавни претпријатија, 
како и правни лица во доминантна државна сопственост, па и една општина со скоро 55 
милиони денари долг.

Овие податоци ја наметнуваат дилемата - од кои причини се овозможени големи износи 
на долгови, без навремено да се започнат соодветни постапки од страна на надлежните 

Анета Димовска, самостоен советник
во Стопанската комора на Македонија

НЕШТО ВАЖНО НЕДОСТИГА 
ВО ПРЕДЛОГОТ ЗА 

ОДАНОЧУВАЊЕ НА 
МОТОРНИ ВОЗИЛА
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се исплаќа врз основа на работното искуство, за наставниците во основно образование изнесува 
33.408 САД долари или 2.784 САД долари месечно, 36.081 САД долари или 3.007 САД долари месечно 
за наставниците од нижо средно образование (според Меѓународната стандардна класификација 
на образованието, ИСЦЕД 2011 ) и 38.261 САД долари годишно или 3.188 САД долари месечно за 
наставниците од средно образование. Над 15 години работно искуство, наставниците заработуваат 
повеќе и тоа 40.991 САД долари годишно или 3.416 САД долари месечно за наставниците во основно 
образование и 44.271 САД долари годишно или 3.689 САД долари месечно за наставниците во нижо 
средно образование и 47.789 САД долари годишно или 3.982 САД долари месечно за наставниците 
во средно образование . Споредено со нето-платата на наставниците во нашата држава по образовни 
сектори, 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 [1] и/или раководител на паралелка (одделенски 
раководител). За улогата на ментор, наставникот добива 2.914 денари во основно училиште и 3.042 
денари во средно училиште, а за раководител на паралелка 1.400 денари во основно и 1.480 денари 
во средно училиште.

Овие податоци укажуваат на фактот дека доколку државата сака да има квалитетни и 
посветени наставници треба да се насочи кон соодветно вреднување на трудот на наставниците со 
зголемување на платата преку промена на системот на вреднување на работата на наставниците, 
што подразбира, покрај подготовката и реализацијата на наставниот процес, да се вреднува какви 
вештини и компетенции стекнал ученикот и промоцијата што ја прават за училиштето.

И на крај, со право можеме да кажеме: 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. Зголемувањето на платата на наставниците (но повеќе од 5%) ќе 
поттикне квалитетно вложување на наставниците во нивната работа, а не насоченост кон подобра 
материјална состојба. Ниските примања на наставниците предизвикуваат професијата да не биде 
доволно ценета во однос на другите професии во државата.

[1] Закон за основно образование,член 85, став 10 и Закон за средно образование,член 67, став 10 

ОБРАЗОВАНИЕОБРАЗОВАНИЕ

Една од забелешките кои беа изнесени на панел дискусијата на тема: „Стручен кадар по мерка 
на бизнис заедницата“, што ја организираше Стопанската комора на Македонија, во насока на 
обезбедување на квалитетно стручно образование и обука беше потребата од квалитетен наставен 
кадар за реализација на образовните програми и вреднување на неговата работа. Наставникот 
има има клучна улога во животот на учениците и влијае на иднината на општеството во целост. 
Според тоа, врвен приоритет на државата треба да биде привлекување на најдобрите наставници 
во професијата што, пред се`, зависи од висината на платата, можностите за кариерен развој и 
работните услови.

Висината на вкупната исплатена просечна нето-плата во образованието изнесува околу 23.448 
денари, додека висината на вкупната исплатена просечна нето-плата за последната, 2018 година, во 
нашата држава, според официјалните податоци од Државниот завод за статистика, изнесува 24.276 
денари. Но реалната нето исплатена плата на наставниците во основно образование изнесува 
21.669 денари или 394 сад долари, во средното изнесува 24.504 денари или 445 САД долари и во 
високото 34.438 денари или 626 САД долари.

Доколку направиме споредба со Словенија, како земја, слична по образовниот систем со нашата, 
и Финска, со најдобар образовен систем, во Словенија, каде постои систем на наградување согласно 
работното искуство, наставниците со помало работно искуство од 15 години, заработуваат во просек 
28.823 САД долари годишно (податоци од ОЕЦД) или 2.402 САД долари месечно. Наставниците со 
над 15 години работно искуство, земаат зголемена плата, и тоа 38.808 САД долари годишно или 3.234 
САД долари месечно во основно образование и 40.351 САД долари годишно или 3.363 САД долари 
месечно за наставниците во средно образование. Споредувајќи со ОЕЦД просеците на плати, се 
добива податок дека платите на наставниците се под соодветните просеци од 36.900 САД долари за 
наставниците во основно образование, 40.600 САД долари за наставниците во средно образование 
и 42.800 САД долари за наставниците во високото образование, но разликата во однос на нашата 
земја е премногу очигледна, што влијае на мотивацијата за работа на наставниците.

Наставничката професија во Финска е ценета професија и платите на наставниците се 
конкурентни во споредба со другите професии . Годишната нето-плата (податоци од ОЕЦД), која 

Наташа Јаневска, самостоен советник
во Стопанската комора на Македонија

РЕФОРМИТЕ ВО 
ОБРАЗОВАНИЕТО И 
ВРЕДНУВАЊЕТО НА 

РАБОТАТА НА НАСТАВНИЦИТЕ
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НОВИ 

ПРОПИСИ 

27.09.2019
ИЗВЕСТУВАЊЕ ЗА ПОЧЕТОК НА ПРОЦЕСОТ ЗА ПОДГОТОВКА НА ПРЕДЛОГ-ЗАКОН ЗА 

МЕЃУНАРОДНО ПРИВАТНО ПРАВО
Според известувањето на Министерството за правда, донесувањето на Законот за 

меѓународно приватно право е предопределено од стратешката цел на државата за 
членство во Европската унија и потребата за остварување на презем ...

27.09.2019
ИЗВЕСТУВАЊЕ ЗА ПОЧЕТОК НА ПРОЦЕСОТ ЗА ПОДГОТОВКА НА ПРЕДЛОГ – ЗАКОН ЗА 

ВЕШТАЧЕЊЕ
Според известувањето на Министерството за правда, причината за донесување на 

Законот произлегува од потребата за ревидирање на системот на судско вештачење во 
насока на зголемување на ефикасноста и воспоставување на функ ...

02.10.2019
ИЗВЕСТУВАЊЕ ЗА ПОЧЕТОК НА ПРОЦЕСОТ НА ПОДГОТОВКА НА ПРЕДЛОГ НА ЗАКОН ЗА 

ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ФИЛМСКАТА ДЕЈНОСТ
Согласно Известувањето на Министерството за култура, со Законoт за филмската 

дејност донесен во 2013 година се уредуваат клучните прашања за начинот, условите и 
постапката за финансирање и вршење на филмската дејност. Во ...

02.10.2019
ИЗВЕСТУВАЊЕ ЗА ПОЧЕТОК НА ПРОЦЕСОТ НА ПОДГОТОВКА НА ПРЕДЛОГ – ЗАКОНИ ВО 

НАДЛЕЖНОСТ НА МИНИСТЕРСТВОТО ЗА ЕКОНОМИЈА
Според Известувањето на Министерството за економија отпочнат е процесот на 

подготовка на следните предлог – закони:- Предлог на Закон за изменување и дополнување 
на Законот за трговските друштва;- Предлог на Закон за изм ...

27.09.2019
ДОНЕСЕНИ ПОДЗАКОНСКИ АКТИ НА ЗАКОНОТ ЗА ВЕТЕРИНАРНО-МЕДИЦИНСКИ 

ПРЕПАРАТИ, ОБЈАВЕНИ ВО „СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РСМ“ БР. 195 ОД 24 СЕПТЕМВРИ 2019 
ГОДИНА

Врз основа на член 9-а став (6), член 16 став (6), член 35 став (12), член 43 став (8) и 
член 49-а став (14) од Законот за ветеринарно-медицински препарати („Службен весник на 
Република Македонија“ бр. 42/10, 136/11, 149 ...

27.09.2019
ДОНЕСЕН ПОДЗАКОНСКИ АКТ НА ЗАКОНОТ ЗА КАТАСТАР НА НЕДВИЖНОСТИ, ОБЈАВЕН 

ВО „СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РСМ“ БР. 196 ОД 25 СЕПТЕМВРИ 2019 ГОДИНА
Врз основа на член 236-г од Законот за катастар на недвижности („Службен весник 

на Република Македонија“ број 55/2013, 41/2014, 115/2014, 116/2015, 153/2105, 192/2015, 
61/2016, 172/2016, 64/2018 и „Службен весник на Репу ... 

НОВИ ПРОПИСИ
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СТОПАНСКА КОМОРА НА МАКЕДОНИЈА
ECONOMIC CHAMBER OF MACEDONIA

 1922

Osnovana 1922

ISO
9001
Quality 
Management

bsi.

FS 549642

Founded 

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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СЕМИНАРИ, ФОРУМИ, ПРЕЗЕНТАЦИИ

 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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СЕМИНАРИ, ФОРУМИ, ПРЕЗЕНТАЦИИ

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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СЕМИНАРИ, ФОРУМИ, ПРЕЗЕНТАЦИИ

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  
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OF MACEDONIA
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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
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СТОПАНСКА КОМОРА НА МАКЕДОНИЈА
Основана 1922

Founded 1922
ECONOMIC CHAMBER OF MACEDONIA

ECONOMIC CHAMBER OF MACEDONIA

Excellent
 Small & Medium Enterprises

M
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C E D O N
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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
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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


