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

со новиот стандард ISO 9001:2015

-Со Законот за данокот на личен доход, што се донесе кон крајот на 2018 година, а со 
кој се замени Законот за персонален данок на доход, се воведе прогресивно оданочување 
со данокот на личен доход и тоа за доходот од работа, од самостојна дејност, од авторски 
и сродни права и од продажба на сопствени земјоделски производи. Данокот на доход 
се плаќа по прогресивни стапки и тоа: за остварен доход до 1.080.000 денари 10% (90.000 
месечно), а за доходот остварен над овој износ + 18%. За доходот од права од индустриска 
сопственост, од закуп и подзакуп, од капитал, капиталните добивки, добивките од игри на 
среќа, од осигурување и друг доход данокот се зголеми од 10% на 15%, - информираше Анета 
Димовска од Стопанската комора на Македонија на прес-конференцијата.

Пред донесување на Законот, стопанските комори врз основа на претходни анализи 
едногласно се согласија дека:

    1. позитивниот ефект од воведување прогресија врз буџетски приходи ќе биде далеку 
помал отколку негативните ефекти кои ќе се рефлектираат на вкупното бизнис окружување;

ИНИЦИЈАЛНИ ЕФЕКТИ ОД ДАНОКОТ 
НА ЛИЧЕН ДОХОД 

(прогресивно оданочување, зголемени даночни стапки)

ПРЕС КОНФЕРЕНЦИЈА
ПОКРОВИТЕЛИ 
НА СТОПАНСКАТА КОМОРА НА МАКЕДОНИЈА

ПРЕМИУМ Покровители 

СИЛВЕР Покровители СТАНДАРД Покровители 
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    2. зголемувањето на стапките може да значи праќање на негативен сигнал како кај 
домашните така и кај странските инвеститори и губење на компаративната предност и имиџ 
на држава со ниски даноци;

    3. зголемувањето на стапките и зголемувањето на даночниот товар ќе поттикне даночна 
евазија;

    4. стопанството со сигурност ќе биде афектирано од предложените промени, како на 
пример, информатичко-комуникацискиот сектор. 

На прес-конференцијата во Комората беше посочено какво е влијанието на измените на 
оданочувањето со данок на личен доход врз буџетските приходи. Имено, во првите седум 
месеци од 2019 година од данок на личен доход реализирани се приходи во износ од 10.313 
милиони денари, што во споредба со истиот период од 2018 година кога се реализирани 
8.895 милиони денари, претставува зголемување за 16,0%. - Ако се анализираат приходите 
врз основа на кој доход е наплатен данокот, во првите седум месеци од 2019 година најголемо 
зголемување на наплатата има кај: приходите од имот и имотни права (закуп и подзакуп) од 
62,9%, потоа кај приходи од земјоделство и шумарство 62,7%, - посочи Димовска.

Иако растот од 9,4% на приходите врз основа на доходот од работа (плати и други 
лични примања) е релативно низок, во споредба со растот од другите видови приходи, 
истиот е исклучително значаен бидејќи неговото учество во вкупните приходи од данок 
на личен доход е околу две третини. Во првите седум месеци од 2019 година остварени се 
дополнителни 1.418 милиони денари приходи врз основа на доходот од работа. Од јавно 
достапните податоци не може да се утврди колкав дел од растот се должи на воведувањето 
на дополнителната даночна стапка од 18%, а колкав дел на растот на платите и растот на 
вработеноста.

-Кај приходите по основ на данокот на личен доход од капитал растот е 3,5%, а кај 
приходите од капитални добивки забележан е пад на наплатата од -37,7%, -информираше 
Анета Димовска.

Стопанската комора на Македонија на почетокот на септември 2019 година спроведе 
анкета меѓу своите членки заради согледување на иницијалните состојби и импликациите 
кои ги има воведувањето на прогресивното оданочување и зголемувањето на стапките 
на данок од 10% на 15% за одредени лични доходи во првото полугодие на 2019 година 
и оценување на ефектите од воведувањето прогресивно оданочување. Во периодот во 
кој се спроведуваше анкетното истражување, добиени се одговори од различни дејности, 
со најголемо учество на компании од индустријата, градежништвото, информатиката и 
компјутерското програмирање, металургијата, енергетиката, угостителството и туризмот и 
комуналната дејност.

ПРЕС КОНФЕРЕНЦИЈА ПРЕС КОНФЕРЕНЦИЈА

Од добиените податоци се утврди дека од вкупниот број анкетирани кои одговориле 
на анкетниот прашалник, 51% од фирмите одговориле дека воведувањето на прогресивно 
оданочување по стапка од 18% нема влијание, во насока на зголемување на трошоците за 
работа, ниту пак влијае врз промена на нивните деловни одлуки. Ваквите одговори се добиени 
од компании од секторите: градежништво, преработувачка индустрија, снабдување со вода, 
отстранување на отпадни води, управување со отпад и дејности за санација на околината и 
фирми во ТРИЗ (трошоците за даноци влегуваат во рамки на одобрената државна помош).

Клучната причина поради која променетата даночна политика нема влијание во овие 
сектори се пониските плати во истите (во преработувачката индустрија просечна месечна 
плата I-VII 2019 година изнесува 20.624 денари, а во градежништвото 22.728 денари). Одредени 
фирми, во одговарањето на анкетниот прашалник истакнале дека немаат зголемени трошоци 
за плати и покрај зголемените даночни стапки, бидејќи платите им се дефинирани во бруто 
износ, при што зголемувањето паднало на товар на нето-платата на вработените.

Во фирмите кои одговориле дека зголемувањето на даночните стапки и воведувањето 
на прогресивно оданочување има влијание врз зголемување на трошоците за работа, 65% 
одговориле дека имаат зголемени трошоци врз основа на оданочување на доходот од работа 
(трошоци за плати). По сектори зголемувањето е:

    - над 5% во дејностите услуги во врска со информатичката технологија и компјутерите, 
компјутерско програмирање, консултантски и информативни услужни дејности;

    - во финансиските дејности и дејности на осигурување од 1,5% до 15% и

    - 3% во услужни дејности поврзани со воздуxопловниот превоз. 

Дополнително фирмите имаат зголемени трошоци и за данок по основ на:

    - закуп и подзакуп (6%-90%);

    - права од индустриска сопственост (5%-20%);

    - авторски и сродни права (6%-15%);

    - доход од самостојна дејност (3%-10%). 

Според анкетата направена во Комората, 23% од вкупниот број анкетирани фирми се 
произнесоа дека зголемувањето на стапките на данокот на личен доход влијаело на промена 
на нивните деловни одлуки и тоа во насока на одложување на планирани активости за 
реновирање на објекти, намалување на трошоците преку намалување на бројот на вработени 
и зголемување на цените на услугите заради зголемените трошоци за плати и надворешни 
соработници, што е особено истакнато во ИКТ-секторот. 
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ОД ПРЕТСЕДАТЕЛОТ ОД ПРЕТСЕДАТЕЛОТ

Деновиве сите го поставија 
прашањето доколку добиевме датум 
за отпочнување на преговорите, што 
ќе правевме денес?

Доколку во петокот 
минатата недела Советот на ЕУ 
донесеше позитивна одлука 
за долгоочекуваниот датум за 
отпочнување на пристапните 
преговори со ЕУ, наративот во многу 
аспекти ќе беше малку поразличен.

Датумот ќе значеше формално 
придвижување во процесот на 
пристапувањето, признание за 
успешното спроведување на подготвителниот скрининг за усогласувањето со европскиот 
acquis, и придвижување кон исполнувањето на политичките, економските и правните 
критериуми за членство од Копенхаген, надополнети со Мадридскиот критериум дека 
целосното спроведување на овие критериуми мора да биде следено од соодветна 
административна структура, создавање на ефикасен систем и дефинирање на ефикасен 
процес на усвојување и спроведување на европското acquis.

Процесот ќе се придвижеше кон формално отворање на Поглавјата 23 (Правосудство 
и фундаментални права) и 24 (правда, слобода и безбедност), од вкупно 35-те поглавја од 
европското acquis.

Критериумите за членство од Копенхаген вклучуваат:

    Ø политички критериуми - постоење на стабилни институции кои ги гарантираат 
демократијата, владеењето на право, човековите права и почитувањето и 
заштитата на малцинствата;

    Ø економски критериуми, кои се однесуваат на постоење на функционална 

пазарна економија која е способна да го издржи притисокот на конкуренцијата 
и дејствувањето на пазарните правила во рамките на Унијата;

    Ø правни критериуми, кои се однесуваат на способноста за преземање на 
обврските кои произлегуваат од членството, односно преземање на правната 
рамка на ЕУ (acquis communitaire, како целина на правата и обврските кои 
произлегуваат од членството во Европската Унија, вклучувајќи ги основачките 
договори, меѓународните договори, меѓународното обичајно право и општите 
принципи на ЕУ, секундарното право кое го опфаќа целото законодавство кое 
го усвојуваат институциите на ЕУ, праксата на Судот на правдата на ЕУ, како 
и секоја друга обврска (политичка, преговарачка или слично) преземена од 
држава членка во рамки на активностите на ЕУ. 

Сепак, овој викенд ни ја носи реалноста каква што ја знаеме – но тоа сепак не е причина 
за да се бараат изговори и откажувања. Од денес мораме да продолжиме да работиме исто 
како да сме добиле датум минатата недела – Македонија нема друга алтернатива, и мора 
да продолжи да оди по европскиот пат. Заради тоа, повикувам сите политички чинители 
во државата да ги преземат сите дејствија за доекипирање на тимовите кои би учествувале 
во преговарачките процеси и да се анимираат сите експертски и професионални 
потенцијали, сите ресурси во општеството, и активно, секојдневно да се продолжи работата 
за приближување кон европските вредности, традиции и принципи. Овие заеднички 
тимови мора да продолжат непрекинато да работат без оглед на најавените избори, а ако 
сакаме воопшто и да помислиме на ЕУ, не смее ни да се помисли на било што друго освен 
спроведување на изборниот процес по највисоките европски принципи!

Стопанската комора на Македонија, како најстара и најзначајна бизнис асоцијација во 
земјата, врз основа на искуствата на нашите партнерски Комори од тие земји во водењето на 
пристапните приговори на Словенија, Хрватска и Бугарија, како сериозна институција има 
донесено документ за нашето партиципирање во тој процес – во тие земји, претставниците 
од Коморите биле активно вклучени во целиот тек на преговарачките процеси, па дури и 
биле главни преговарачи за определени поглавја (вклучувајќи ги на пример, поглавјата 11, 
12 и 13 поврзани со секторот земјоделие). Затоа, и јавно декларираме дека сме подготвени да 
ги ставиме сите свои капацитети (стручната служба на Комората и база на повеќе од 950 
менаџери, стопанственици и експерти од различни области, вклучени во органите и 
телата на Комората) на располагање во тој процес. Заеднички мораме да продолжиме 
да ги правиме сите потребни реформи не затоа што некој друг од надвор ни ги бара, 
туку затоа што се неопходни.

Ние сме дел од европското семејство, и мора да продолжиме да се однесуваме 
така!

Бранко Азески, претседател,
Стопанска комора на Македонија

АЗЕСКИ: НИЕ СМЕ ДЕЛ ОД ЕВРОПСКОТО 
СЕМЕЈСТВО, И МОРА ДА ПРОДОЛЖИМЕ 

ДА СЕ ОДНЕСУВАМЕ ТАКА!
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ОД КОМПАНИИТЕ ОД КОМПАНИИТЕ

На 17.10.2019 година 
во Стопанската комора 
на Македонија се одржа 
седница на Здружението 
на текстилната индустрија 
и конфекцијата, на која се 
дискутирање за најавите 
за зголемување на 
износот на минималната 
плата и ефектите 
врз работењето на 
компаниите, како и за 
очекуваните ефекти 
од примената на Закон за субвенционирање на придонесите од задолжително социјално 
осигурување поради зголемување на  плата.

Претседателот на Здружението на текстилната индустрија и конфекцијата,  Ангел Димитров, 
истакна дека текстилната индустрија претставува една од водечките преработувачки 
индустрии во земјава со значителни резултати во извозот, во формирањето на БДП, високото 
апсорбирање на работна сила.

-Кај трудоинтензивните дејности како текстилната и кожарската индустрија постои 
можност од затворање на помалите компании, кои не ќе можат да го издржат притисокот од 
покачувањето на минималната плата. Предлогот на компаниите од овие дејности беше, а е 
и сега, да нема нагло зголемување на минималната плата, туку тоа да се одвива во три фази 
и тоа првично зголемување од 13.500 денари оваа година, следната година 14.500 денари 
а од 2021 година тој износ да изнесува 15.500 денари. А доколку се изврши веднаш ова 
зголемување на минималната плата од 14.500 денати како што е најавено, тоа секако дека 
ќе доведе и до отпуштање на вработените на дел од текстилните компании потенцираше, - 
претседателот на Здружението.

Стопанствениците на поголем дел од компаниите истакнаа дека мора да се зголеми 
продуктивноста во работењето која моментално изнесува околу 50% и самото тоа да доведе 
и до зголемување на платите на вработените, а за да се оствари сето тоа потребно е и 
автоматизација на производниот процес што ќе доведе до зголемување на продуктивноста. 

Компаниите се пожалија и на 
недостигот на стручна работна 
сила кој се провлекува со 
години наназад, на големиот 
број празници во текот на 
годината, на злоупотребата 
на боледувањето од страна 
на вработените, како дел од 
проблемите со кои се соочуваат 
во текот на работењето.

На крајот 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.

Сашо Деспотоски

ПЛАКЕТА ЗА БЛАГОДАРНОСТ И 
ДОЛГОГОДИШНА СОРАБОТКА 
ОД ГРАДЕЖНИОТ ФАКУЛТЕТ

По повод одбележувањето 70 години од 
постоењето, Градежниот факултет - Скопје, 
во просториите на 
Факултетот одржа 
пригодна свеченост 
на која во знак 
на благодарност 
и долгогодишна 
соработка додели 
плакети и признанија 
на повеќе институции 
и компании, меѓу 
кои и на Стопанската 
комора на Македонија 
и нејзини истакнати и 
реномирани компании-
членки од областа 
на градежништвото 
и индустријата на 
градежни материјали.

Признанието го 
прими Андреа Серафимовски, претседател на 
Здружението на градежништвото, индустријата 
на градежни материјали и неметалите при 
Стопанската комора на Македонија преку кое 
Комората остварува континуирана соработка 
со Факултетот изразена преку заеднички 
консултации во процесот на предлагање 
решенија за унапредување на законската 
регулатива од областа на градежништвото и 
подигнување на квалитетот во градежниот 
сектор преку донесување и имплементација на 
стандардите за оваа област.

Покрај признанијата, на настанот беа доделени 
и награди и стипендии за најдобрите студенти на 
Факултетот, како надежни и перспективни кадри 
во градежниот сектор.

м-р Нена Николовска

ЗГОЛЕМУВАЊЕТО НА МИНИМАЛНАТА 
ПЛАТА МОЖЕ ДА ДОВЕДЕ ДО ЗАТВОРАЊЕ 

НА ТЕКСТИЛНИТЕ КОМПАНИИ
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ПОСЕТИСОРАБОТКА

Регионалната комора 
со седиште во Кичево при 
Стопанската комора на 
Македонија, во соработка со 
Шпаркасе Банка Македонија 
АД - Скопје, организираше 
презентација на тема „Модели 
на кредитирање на Шпаркасе 
Банка Македонија АД - Скопје“ 
во Кичево.

Со зголемување на обемот 
на работа на компаниите  
расте и потребата за трајни 
обртни средства и набавка 
на нови машини, односно на патот на развојот потребно е да се купи или да се изгради 
нов деловен објект, производствен погон, складиште и канцелариски простор. За таа цел, во 
зависност од потребите на фирмите во Кичево, регионалниот директор на „Шпаркасе банка“, 
Фљорин Идризи, го претстави спектарот на различни модели на краткорочно и долгорочно 
кредитирање со цел запознавање одблиску на бизнис заедницата во регионот и зголемување 
на соработката.

Игор Ристески ги презентираше условите за користење на краткорочен револвинг кредит 
во делот на тековната ликвидност, краткорочен кредит за обртни средства и краткорочен 
лимит за кредитирање. Во делот на инвестициски кредити и проекти на компаниите им се 
достапни кредити за трајни обртни средства, инвестициски кредити, кредит за финансирање 
на изградба на објекти наменети за продажба, кредит за финансирање на изградба на објекти 
наменети за издавање и финансирање на проекти за производство на електрична енергија 
од обновливи извори.

На презентацијата детално беа објаснети и процедурите за  добивање  соодветна 
банкарска гаранција со цел реализација на бизнис проекти и успешно одржување на 
тековните операции, како што се денарски гаранции, девизни гаранции, акредитиви, наплата 
и краткорочен лимит за акредитиви или гаранции.

Заинтересираните компании имаа можност на презентацијата да дискутираат за сите 
прашања околу условите и начинот на аплицирање за користење на средствата. 

Потрошувачки кредити за енергетска 
ефикасност во рамки на Проектот „Western 
Balkans Green Economy Investments (GEFF)“ на 
ЕБОР ги претстави Ловре Ристески, менаџер за 
координација помеѓу ЕБРД и банките.

GEFF во Македонија е дел од Програмата 
за финансирање на „зелена“ економија во 
Западен Балкан со која Европската банка за 
обнова и развој (ЕБОР) обезбедува и поддржува 
инвестиции во „зелена“ економија. Поволностите 
со наменските ЕКО-кредити за унапредување на 
енергетската ефикасност во домаќинствата за 
успешно имплементирани и потврдени проекти 
се прифатливи за инвестициски грантови од 
15% до 20% од инвестиционата вредност.

На презентацијата присуствуваше и 
раководителот на Експозитурата во Кичево, 
Јованка Лазаровска, а се истакнаа и кредитите за 
физички лица, кои се ненаменски потрошувачки 
кредити - Super S, С-ПЛАН ненаменски 
потрошувачки кредит со животно осигурување, 
потрошувачки кредити за пензионери, без 
ризик - потрошувачки кредит со животно 
осигурување, брз потрошувачки кредит, S Plus – 
потрошувачки кредит со животно осигурување, 
потоа наменски кредити како што се станбени 
кредити, автомобилски кредит, кредит за 
школување и ЕКО-кредит додека има и кредити 
за други намени, хипотекарни кредити, кредити 
со депозит и дозволено пречекорување.

Регионалната комора со седиште во 
Кичево согласно потребите на членките и 
следење на нивниот развој и подобрување 
на конкурентноста и во иднина ќе продолжи 
со организација на активности насочени 
за подобрување на условите за работа на 
стопанството со цел искористување на 
поволните и достапни можности.

Дијана Лазороска Јованоска

БИЗНИСОТ ДА УЧЕСТВУВА 
ВО КРЕИРАЊЕ НА 

УПИСНИТЕ ПОЛИТИКИ И 
НАСТАВНИТЕ ПРОГРАМИ ВО 

ОБРАЗОВАНИЕТО

Недостигот од квалификувана 
работна сила е клучниот проблем со 
кој се соочуваат фирмите од металната 
и електроиндустријата, истакнаа 
членките на Здружението од оваа 
дејност во рамки на Стопанската комора 
на Македонија. За надминување на 
овој горлив проблем, бараат активно 
вклучување на бизнисот во креирањето 
на уписните политики и наставните 
програми во образованието.

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

Перо Авакумовски

МОДЕЛИ НА КРЕДИТИРАЊЕ НА ШПАРКАСЕ 
БАНКА ЗА БИЗНИСМЕНИТЕ ВО КИЧЕВО

КОМЕРЦИЈАЛНИ НАСТАНИ
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ПОСЕТИНОВИ РЕГУЛАТИВИ

Здружението на хемиската 
индустрија при Стопанската 
комора на Македонија одржа 
седница на која присутните беа 
информирани за активностите во 
примената на регулативата која 
се однесува на менаџирањето 
и управувањето со ризик 
од хемикалии, од страна на 
раководителот на Секторот 
за хемикалии и контрола на 
супстанции при Министерството 
за здравство, м-р Лидија Савиќ. Во 
своето обраќање Савиќ потсети на начелото на претпазливост на производителот, увозникот 
или натамошниот корисник, кои кога произведуваат, ставаат во промет или користат 
хемикалии, треба да ги преземат сите мерки за да обезбедат избегнување на несакани ефекти 
врз здравјето на луѓето и животната средина.

-  Со ова Здружение преземавме низа активности за информирање на компаниите и сметам 
дека членките се запознаени со обврските кои произлегуваат од Законот за хемикалии, но овој 

систем на интегрирано 
управување со 
хемикалиите треба 
постојано да се 
надградува. Така, ако 
се регистрираат сите 
хемикалии кои се 
ставени во промет на 
територијата на РСМ 
ќе се поедностават и 
постапките за издавање 
на дозволите, - истакна 
м-р Савиќ.

Воедно, м-р Савиќ информираше дека имплементацијата на новата ЕУ-регулатива за 
биоцидни производи ќе започне наредната година.

Претседателот на Здружението на хемиската индустрија, Зоран Костовски, ја посочи 
воспоставената добра соработка со Секторот за хемикалии при Министерството за здравство, 
во насока на успешна имплементација на регулативата од областа на хемикалиите.

М-р Зоран Јовановски, главен советник на Управниот одбор на Стопанската комора на 
Македонија, ги запозна присутните со стратешките правци за развој на Стопанската комора 
на Македонија, кои, како што истакна, се во насока со современите потреби и барања на 
бизнис заедницата и кои треба да создадат додадена вредност за компаниите од членството 
во Комората - нивниот бизнис да стане поуспешен. -Колку се поуспешни компаниите-членки, 
толку посилна ќе биде позицијата на Комората во застапувањето и претставувањето на 
интересите на членките, особено во креирањето на мерките на економската политика, - 
посочи м-р Јовановски.

Компаниите беа информирани и за активностите што ги презема Стопанската комора на 
Македонија за надминување на проблемот со недостатокот од стручен кадар за потребите 
на бизнисот. - При тоа,  за надминување на овие состојби потребно е и активно вклучување 
на бизнисот во креирањето на уписните политики и наставните програми во образованието, 
што беа и едни од заклучоците донесени на Трибината: „Стручен кадар по мерка на бизнисот“ 
организирана од Стопанската комора на Македонија, -  истакна м-р Анета Димовска од 
Стопанската комора на Македонија.

Љупка И. Самарџиска

РЕГИСТРАЦИЈА НА СИТЕ ХЕМИКАЛИИ ЗА 
ДА СЕ ПОЕДНОСТАВИ ПОСТАПКАТА ЗА 

ИЗДАВАЊЕ ДОЗВОЛИ

НОВИ РЕГУЛАТИВИ
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ПОСЕТИПРЕЗЕНТАЦИИ

Стопанската комора на 
Македонија во соработка со 
Европската банка за обнова и 
развој (ЕБОР) на 16 октомври 2019 
година пред 40-тина компании во 
Кавадарци, одржа Презентација 
на можностите и програмите за 
подигање на конкурентноста на 
компаниите.

Потпретседателката на 
Стопанската комора на Македонија 
д-р Јелисавета Георгиева Јовевска 
посочи дека Комората и во следниот период ќе продолжи со организирање на 
настани на кои ќе бидат презентирани финансиските инструменти достапни преку 
партнерските банки со цел поддршка на малите и средни претпријатија.

Претставниците од Европската банка за обнова и развој (ЕБОР) ја презентираа 
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 за поддршка 
на конкурентноста на МСП на 
Република Северна Македонија 
е развиена за да им помогне на 
малите и средни претпријатија 
во приватна сопственост да 
ги исполнат новите барања на 
регулативите и да ги разберат 

барањата за подобрување во областа на заштитата на животната средина, здравјето и 
безбедноста на работното место и квалитетот и безбедноста на производите.

Новата кредитна линија обезбедена од ЕБОР преку партнерските банки, заедно 
со 15% грант и бесплатна техничка помош финансирана од ЕУ, им помага на МПС да 
ги идентификуваат нивните инвестициски барања за надградба кон усогласување со 
Приоритетните директивни на ЕУ.  До сега во оваа програма се вклучени Шпаркасе 
банка Македонија, Охридска банка СГ и Комерцијална банка.

Претставниците од ЕБОР детално ги објаснија процесот на пријавување и 
критериумите за подобност за добивање кредит или грант од Програмата за поддршка 
на конкурентноста на МСП преку партнерските банки.

Покрај можностите на ЕБОР, на настанот беше презентирана и Enterprise Europe 
Network (EEN) најголемата мрежа на бизнис можности преку која Стопанската комора 
на Македонија нуди деловна поддршка на малите и средни претпријатија преку 
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.

м-р Ивана Крстевска

ПРЕЗЕНТИРАНИ МОЖНОСТИТЕ И ПРОГРАМИТЕ 
ЗА ПОДИГАЊЕ НА КОНКУРЕНТНОСТА ПРЕД 
КОМПАНИИТЕ ОД ВАРДАРСКИОТ РЕГИОН

ПРЕЗЕНТАЦИИ
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ПОСЕТИОБРАЗОВАНИЕ

„Стручно образование и обука за сите – 
вештини за живот“ беше темата на 4-тиот по ред 
настан - Недела на стручни вештини, што се одржа 
во Хелсинки, Финска, од 15 до 18 октомври 2019 
година, со активно учество на претставници од 
земјите-членки на Европската унија и земјите од 
Западен Балкан, министри, професори, институции 
за стручно образование и обука, претставници 
на коморите, организациите на работодавачи, 
здруженија, синдикати и претставници на бизнис 
секторот.

Стручното образование за стекнување и 
унапредување на стручните вештини со фокус 
на практичната обука во компанија, доживотното 
учење и практикантството, дигитализацијата 
и иновациите беа клучни теми на кои беше 
посветена Неделата на стручни вештини, а 
на конференцијата и останатите настани кои 
беа организирани се испрати пораката за квалитетно и флексибилно стручно образование и обука со квалитетна 
практична обука на работно место. Зголемувањето на барањата за вештини и компетенции и постојаното менување 
на квалификациите на сите квалификациски нивоа влијаат на европските системи за стручно образование и обука 
да бидат флексибилни и да одговорат на краткорочните економски барања. Интензивноста на практичната обука 
во компанија, флексибилноста во наставните програми и комбинирањето според потребите на работните задачи 
и специфичната работната средина, вклучување на основните вештини во програмата за практична обука и покрај 
практичните вештини, професионалната ориентација и кариерниот развој на учениците и подготвени наставници и 
ментори кои лесно ќе се адаптираа на промените и ќе го менуваат начинот на подучување на учениците се основа за 
применливо и квалитетно стручно образование и обука.

-На конференцијата се дебатираше како практикантството или учењето преку работа во компанија да стане 
можност за доживотно учење што ќе обезбедува инклузивност на поединците од различни возрасти, стекнување на 
практични вештини и унапредување на вештините кои се потребни на пазарот. Учењето на работно место игра главна 
улога во подобрување на економскиот развој на земјата, квалитетот на животот и животната средина, што значи 
одговорност и комуникација со сите чинители: образовни институции, училишта, комори, здруженија, синдикати, 
компании, ученици и родители, информира, - м-р Наташа Јаневска од Стопанската комора на Македонија, како учесник 
на настаните на Неделата на вештини.

Во рамките на конференцијата на која главен фокус беше ставено како практикантството или учењето преку 
работа во компанија да стане можност за доживотно учење, се организираа неколку панел-дискусии на кои беа 
анализирани неколку прашања:

    1. Кои се сличностите на практикантството или учењето преку работа помеѓу младите и возрасните?
    2. Кои се разликите на практикантството или учењето преку работа помеѓу младите и возрасните?
    3. Како да се направи практикантството или учењето преку работа во компанија да стане можност за доживотно 

учење?
    4. Кои фокус-групи да се опфатат? 

На конференцијата беше истакнато дека недостигот од стручен кадар со пониско ниво на квалификации е 
присутен во сите земји од Европа како резултат пред се` на процесот на менување на демографијата скоро во сите 
земји, без исклучок и промена на потребите на пазарот на труд преку развојот на технологијата, автоматизацијата на 
процесите, дигитализацијата, компјутеризацијата и глобализацијата која бара нови вештини и квалификации. Како 
резултата на тоа, беше најавена измената на „ Нова програма за вештини за Европа“, која беше публикувана од страна 
на Европската комисија, во јуни 2016 година со нови активности според релевантните потреби.

Во рамките на конференцијата беше презентирано истражувањето за потребните вештини, направено од 
ГАК, Глобал, според кое Европската економија секоја година губи 2% од продуктивноста поради неусогласеност на 
вештините; повеќе од 7 фирми на секои 10 фирми во Европа неусогласеноста на вештините ја гледаат како пречка 
за инвестиции, додека 39% од возрасните поседуваат повисоко ниво на вештини, но работат на работно место со 
ниско ниво на вештини. Ставовите кон вештачката интелигенција беа позитивни и покажале дека тоа би служело за 
зајакнување на човечкиот потенцијал (62%), а никој не изјавил дека таа може да претставува закана за работните места. 
Во резултатите од истражувањето беше изразена загриженост за финансирањето на практичната обука, како и за 
достапноста на идните вештини во согласност со тековните разлики во вештините низ цела Европа. Во препораките 
кои следуваа беше истакнато:

    - учењето преку работа или практикантството треба да стане дел од доживотното учење;
    - да се зголеми можноста за пристап до образованието и тоа применливо образование преку кое се стекнуваат 

вештини и компетенции;
    - да се изнајдат соодветни модели за учење преку работа, бизнис заедницата да биде посветена на учењето преку 

работа и подобрување на учењето преку работа во компаниите како дел од можноста за развивање на вештините и 
талентот на индивидуите. 

Беше изразена надеж дека Европската унија ќе продолжи да ги поддржува земјите-членки на ЕУ во зголемување 
на квалитетот на практичната обука, транспарентноста и меѓусебната доверба помеѓу институциите за образование и 
обука и компаниите низ цела Европа.

Сепак, она што беше констатирано на конференцијата во Хелсинки беше дека во европските земји повеќе се 
посветува внимание на иницијалното стручно образование и обука и секоја земја има свој пристап кон обезбедување 
на стручното образование и практичната обука, додека во неевропските земји (Канада) повеќе се посветува внимание 
на образованието за возрасни. Јакнењето на практикантството или учењето преку работа значи поддршка на младите 
за пристап до работно место, а за возрасните полесно наоѓање работа. Исто така, беше констатирана и разликата 
помеѓу учењето преку работа или практикантството кај учениците и кај возрасните во однос на мотивацијата, 
искуството, флексибилноста на програмите, педагогијата, пристапот и времето на учење, широчината на учење, 
адаптацијата, преквалификацијата и доквалификацијата, платата...

Како заклучок од конференцијата беше истакнато дека практикантството или учењето преку работа значи 
одговорност за учениците и возрасните да учат и за да ги постигнат работните задачи на работното место, комуникација 
со заинтересираните чинители и соработка помеѓу образованието и бизнисот низ Европа. Во таа насока постојат 
повеќе предизвици кои треба да се постигнат:

    1. учење преку работа или практикантство за сите поединци - ученици и возрасни;
    2. приспособување на програмите на потребите на пазарот на труд;
    3. вклучување на учење преку работа на работно место во програмите и приспособување според возраста на 

поединецот;
    4. поттикнување на процесот како да се учи;
    5. вклучување на специфични занимања;
    6. вклучување на основните и трансферзалните вештини во програмата за учење преку работа;
    7. засилено учество на работодавачите во сите сегменти од образованието. 

Конференцијата беше организирана од Министерството за образование и култура на Финска, Финската асоцијација 
за практикантство и Европската комисија, во контекст на финското претседателство со Советот на Европската унија.

м-р Наташа Јаневска 

НЕДЕЛА НА СТРУЧНИ ВЕШТИНИ

ОБРАЗОВАНИЕ
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Претседателот на Советот на странски инвеститори, Штефан Петер, на 15.10.2019 
година во Стопанската комроа на Македонија, оствари средба со дел од раководството на 
странската компанија „Кромберг и Шуберт“ од Битола.

Главна тема на разговор беше се` поизразениот проблем со недостигот на работна 
сила којшто  претставува главен предизвик, пред се` на странските компании кои оперираат 
во земјава, за  да ги исполнат проектираните бизнис планови.

Недостатокот на квалификувани кадри е проблем од кој се погодени сите индустрии, 
бидејќи се` поголем е бројот на компании кои алармираат дека заради овој проблем е доведен 
во прашање развојот на бизнисите, а најмогу се чувствува во внатрешноста на државата.

Во разговорот со техничкиот директор на „Кромберг и Шуберт“, Уве Шилиг и менаџерот 
за човечки ресурси, Светлана Пејковска, беше потенцирано дека иселувањето, особено на 
младите е дополнителен проблем, на чие решавање треба да се работи преку системска 
поддршка и креирање мерки за создавање нови можности за вработување на младите и 
премостување на јазот што се создава од завршувањето на образованието до работното 
ангажирање.

Исто така, се отвори и прашањето за увоз на работна сила од трети земји, по примерот 
на земјите од нашето соседство и регионот кои веќе го направија тој потег, како и за можните 
решенија со кои ќе се олесни ангажирањето на работници од странство.

Како што нагласи Штефан Петер, Советот на странски инвеститори во наредниот 
период  ќе го анализира овој проблем и ќе бара решение преку отворен дијалог со Владата 
за креирање  политики коишто ќе дадат силни ефекти врз намалувањето на невработеноста 
и иселувањето.

Влатко Стојановски

ПОСЕТИ РЕГИОНАЛНИ КОМОРИ

МАСОВНАТА МИГРАЦИЈА НА РАБОТОСПОСОБНОТО 
НАСЕЛЕНИЕ И НЕДОСТАТОКОТ НА РАБОТНА СИЛА 

ГЛАВЕН ПРЕДИЗВИК НА СТРАНСКИТЕ ИНВЕСТИТОРИ

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)

Заедничка Декларација за спроведување на четирите темелни „слободи“ на ЕУ во земјите од регионот на 
Западен Балкан беше донесена на состанокот што се одржа во Нови Сад, на 11 октомври 2019 година, меѓу 
премиерот на Република Северна Македонија, Зоран Заев, претседателот на Република Србија, Александар 
Вучиќ и премиерот на Република Албанија, Еди Рама.

Декларацијата претставува заложба за што побрзо и поефикасно формирање на Регионална економска 
област (РЕО) во Западен Балкан 6 како што е предвидено со повеќегодишниот Акциски план усвоен на 
Самитот на премиерите на Западен Балкан во Трст, во јули 2017 година, како дел од Берлинскиот процес, 
заснована на сеопфатност и на принципите на ЕУ за четирите „слободи“: слободно движење на стоки, услуги, 
луѓе и капитал. Со Декларацијата, претседателите изразија подготвеност за зајакнување на регионалната 
соработка за генерирање економски развој, намалување на невработеноста, борба против илегалната 
миграција, борба против транснационалниот организиран криминал и подобрување на социјалната 
благосостојба на граѓаните, како и за зголемување на трговијата, инвестициите и вработувањето во регионот 
на ЗБ6.

Во очекување на членството во ЕУ, на регионот му е потребно значително зајакнување и раст, што може 
да се постигне само со заедничка заложба и имплементација на меѓународните договори во земјите од 
регионот. Потребна е посилна политичка посветеност за да се создадат соодветни услови за повисоки и 
поодржливи нивоа на економски раст. Целосното и слободно движење на стоки, услуги, капитал и работна 
сила низ целиот регион е најдобриот начин за мал регион како ЗБ 6  да генерира раст во брзо движечката, 
глобална економија. Овој подвиг ќе собере приближно 20 милиони луѓе на заеднички и обединет пазар, 
преку подобрување на животниот стандард низ целиот регион, обезбедување можности за граѓаните и 
подготовка на целиот регион за членство во ЕУ и за подобро утре.

Трите страни едногласно се обврзаа да работат на отстранување на граничните проверки и другите 
пречки за слободно движење во регионот што е можно поскоро, не подоцна од 2021 година. Луѓето да 
можат да патуваат низ регионот со валидна лична карта и да се овозможи да бидат во состојба да работат 
каде било во регионот, откако ќе бидат квалификувани на едно место, односно во една од земјите на ЗБ 6, 
а  дипломите да бидат признаени низ целиот регион. На политичко ниво, потребно е земјите од ЗБ 6 да ја 
интензивираат соработката против транснационалниот организиран криминал и да си помогнат едни на 
други во одговор на итни случаи, како што се, на пример, природните непогоди.

Тројцата претседатели ги повикаа своите колеги од останатите земји од Западен Балкан да ја прифатат и 
да се приклучат кон оваа суштински важна иницијатива за обединување на регионот и побрзо приклучување 

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

ДЕКЛАРАЦИЈА ЗА 
СПРОВЕДУВАЊЕ НА ЧЕТИРИТЕ 
„СЛОБОДИ“ НА ЕУ ВО ЗЕМЈИТЕ 

ОД ЗАПАДЕН БАЛКАН

кон Европската унија. Со цел подетално разгледување на можностите за соработка и креирање видливи 
решенија за отворените прашања, претседателите најавија повторна средба во Охрид, на 10 ноември 2019 
година.

Интегрален текст на Декларацијата:
„Свесни за одговорноста да ги обликуваме судбините на нашите земји, се обврзуваме да ги зајакнеме мирот, еднаквоста, владеењето на 

правото и просперитетот за сегашните и идните генерации во Југоисточна Европа.

ПРЕПОЗНАВАЈЌИ ја важноста на нашата заедничка перспектива за пристапување кон ЕУ и целосната посветеност на взаемна поддршка, 
почитување и помош кон европскиот пат, ги покануваме нашите колеги лидери на шесте земји од Западен Балкан да ни се придружат во овој обид.

ИЗРАЗУВАЈЌИ ПОДГОТВЕНОСТ за зајакнување на регионалната соработка за генерирање економски развој, намалување на невработеноста, 
борба против илегалната миграција, борба против транснационалниот организиран криминал и подобрување на социјалната благосостојба на 
нашите граѓани, како и за зголемување на трговијата, инвестициите и вработувањето во регионот на ЗБ6,

ЗЕМАЈЌИ ГО ПРЕДВИД процесот на формирање на Регионална економска област (РЕО) во Западен Балкан 6, како што е предвидено со 
повеќегодишниот Акциски план усвоен на Самитот на премиерите на Западен Балкан во Трст, во јули 2017 година, како дел од Берлинскиот процес,

РЕ-ИНИЦИРАЈЌИ ја заложбата за постигнување Регионална економска област во шесте земји од Западен Балкан заснована на сеопфатност и 
на принципите на ЕУ за „четири слободи“: слободно движење на стоки, услуги, луѓе и капитал, како и обврските преземени од државите во регионот, 
вклучувајќи ги и ЦЕФТА, Светската трговска организација (СТО), Договорот за олеснување на трговијата со СТО, MAP REA и други,

ПОТВРДУВАЈЌИ ја нашата заложба за повеќегодишниот Акциски план, го поздравуваме напредокот постигнат досега во четирите столба: 
трговија, инвестиции, мобилност и дигитална интеграција,

ИМАЈЌИ ЈА ПРЕДВИД И БАРАЈЌИ ДА СЕ ЗАБРЗА ИМПЛЕМЕНТАЦИЈАТА на Договорот за стабилизација и асоцијација меѓу европските заедници и 
нивните земји-членки и Република Србија, Договорот за стабилизација и асоцијација меѓу европските заедници и нивните земји-членки и Република 
Албанија и Договорот за стабилизација и асоцијација меѓу европските заедници и нивните земји-членки и Република Северна Македонија, како и 
нашите заложби што се рефлектираат во Стратегијата на ЕУ: „Веродостојна перспектива за проширување и засилен ангажман на Европската унија кон 
Западен Балкан“, донесена во февруари 2018 година,

Имајќи ги предвид горенаведените факти, ја објавуваме нашата намера да ја продлабочиме соработката за креирање Регионална економска 
област (РЕО).

Од Самитот во Солун (2003 година), на процесот за регионална соработка се гледаше како на инструмент на проширување на ЕУ во Западен 
Балкан. Со почетокот на Берлинскиот процес (2014 година) и Самитот во Трст (2017 година), концептот на регионална соработка се подигна на друго 
ниво со воведување конкретни мерки во областа на инфраструктурата, трговијата, инвестициите, мобилноста, дигитализацијата и др. Проектот за 
изградба на заеднички пазар и интегриран регион, исто така, се рефлектираше подоцна во Стратегијата на ЕУ од февруари 2018 година - „Веродостојна 
перспектива за проширување и засилен ангажман на ЕУ кон Западен Балкан“. Овој напор се смета за суштински со цел создавање нови можности за 
развој и зголемување на капацитетите за генерирање повисоки нивоа на раст во регионот.

ЕУ се смета за клучен двигател на трансформацијата на целиот регион, барем од моментот откако беше изнесено ветувањето за проширување 
на „фамилијата“. Во очекување на членството во ЕУ, на регионот му е потребно значително зајакнување и раст. Водени од потребите, лидерите на 
шесте земји од Западен Балкан треба да бидат посуштински ангажирани со цел да се ослободи потенцијалот за развој кој сè уште е неискористен 
на Балканот. Потребно е да се примени поактивен и креативен пристап кон размената на стоки и капитал, движењето на луѓето и прекуграничната 
соработка, интеграцијата на услугите и работната сила. Лидерите во регионот потребно е да ја преземат одговорноста, да ја обликуваат иднината 
на регионот и да воведат политики кои имаат за цел да обезбедат слободно движење на човечки и материјален капитал. Ова е од клучно значење, 
не само за да се интегрира регионот полесно, туку и да се поттикне целокупниот развој низ Западен Балкан како целина. Процесот на европска 
интеграција минува низ процесот на регионална соработка.

Сите шест земји од Западен Балкан бараат членство во Европската унија. И покрај ова, структурните празнини меѓу ЕУ и Западен Балкан 
остануваат значителни. БДП по пазарни цени во ЕУ-28 е повеќе од 100 пати поголем од оној на ЗБ 6, кој во 2018 година изнесуваше околу 108 милијарди 
евра, додека просечната стапка на невработеност во ЕУ, за истата година, е скоро три пати пониска од онаа во земјите од ЗБ 6. Ова покажува дека 
лидерите на Западен Балкан се соочуваат со итна потреба да се справат со ваквата структурна неурамнотеженост, што може многу лесно да се 
претвори во пречка за влез во ЕУ на долг рок. Покрај тоа, нерешените прашања во рамките на ЗБ 6 дополнително го попречуваат економскиот развој 
и го намалуваат квалитетот на животот на нивните граѓани.

До денес, процесот на регионална соработка покажа конкретни придобивки за граѓаните на Западен Балкан. Од 2010 година, повеќе од 600.000 
работни места беа креирани во економиите од Западен Балкан и повеќе од 500.000 лица, високо образован кадар, се препознаени како нова работна 
сила. Ова значително придонесе за посилни извозни перформанси и поголема конкурентност и присуство на поголем број меѓународни пазари. 
Процесот на регионална соработка, предвиден во рамките на повеќегодишниот Акциски план за регионална економска област, дополнително ќе ги 
зајакне овие позитивни трендови.

Лидерите на Западен Балкан потребно е да дејствуваат според новото политичко и економско опкружување во регионот. Поголемото 
мнозинство граѓани од Западен Балкан веруваат дека регионалната соработка може позитивно да придонесе за раст на нивните економии. Деловните 
структури изразуваат загриженост за бирократските ограничувања што го попречуваат проширувањето на регионалните пазари. Потребна е 
посилна политичка посветеност за да се создадат соодветни услови за повисоки и поодржливи нивоа на економски раст.

Целосното и слободно движење на стоки, услуги, капитал и работна сила низ целиот регион е најдобриот начин за мал регион како ЗБ 6 да 
генерира раст во брзодвижечката, глобална економија. Овој подвиг ќе собере приближно 20 милиони луѓе на заеднички и обединет пазар, преку 
подобрување на животниот стандард низ целиот регион, обезбедување можности за граѓаните и подготовка на целиот регион за членство во ЕУ и за 
подобро утре. Овој проект е инспирација од другите постојни и успешни модели на отворени региони како што се Бенелукс или Нордискиот регион. 
Крајната цел на овој потфат е да се пресликаат некои од најдобрите практики што конечно ќе стават крај на обичајните бариери на нашите граници 
и ќе обезбедат слободно движење на лица, добра и услуги на Западен Балкан.

Како прв чекор се обврзуваме да ги отстраниме граничните проверки и другите пречки за слободно движење во регионот, што е можно 
поскоро, не подоцна од 2021 година.

Според Светската банка, камионите поминуваат приближно 26 милиони часови годишно на граничните премини на Западен Балкан. Ова 
покажува простор за значително подобрување на тековните пристапи, што ги прави економиите на ЗБ 6 побавни и поскапи од потребното за да се 
натпреваруваат во глобалната економија.

КОМОРСКИ ИНВЕСТИЦИСКИ ФОРУМ (КИФ)
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на економијата во која се 
внесуваат. Така, оправдана е 
висока царинска заштита при 
увоз само на производи кои ги 
произведуваме (еве нека бидат 
тоа земјоделски производи 
и финални производи кои 
се произведуваат кај нас), но 
не може да е оправдана кога 
увезуваме репроматеријали 
кои ги нема на домашниот 
пазар.

Креаторите на политиката 
треба да знаат дека ефективна 
царинска заштита се 
постигнува со многу ниски 
царински стапки при увозот на интермедијарни стоки за да произведуваме дома со цел да извезуваме.

Промената во царинската политика во насока на утврдување на соодветно ниво на царинска 
заштита на нашата домашна економија може да придонесе за наша подобра позиционираност на 
светската економска мапа. Затоа, заштитната и развојната функција на царините во наши услови 
мора да се пред фискалната функција и на царините не смее да се гледа единствено како на извор 
на приход во државниот буџет, туку како на „алатка“ која креаторите на политиката можат да ја 
употребат за зголемување на конкурентноста на домашната економија.

Во моментов од фискален аспект царините немаат преголемо значење во споредба со 
останатите даноци и акцизите, бидејќи приходите од царини во 2018 година изнесуваат само 5% 
од вкупните даночни приходи ( од вкупни 114.456 милиони денари даночни приходи само 5.604 
милиони денари се реализирани од увозни давачки). Оваа тенденција е задржана и во првите седум 
месеци од 2019 година во кои се остварени приходи од царина во износ од 3.401 милион денари, 
што претставува зголемување од 4,6% во однос на истиот период лани, но учеството на приходите 
од царини во вкупните даночни приходи кои за наведениот период се реализирани во износ од 
64.805 милиони денари се задржува на ниво од околу 5% (5,2%). При тоа, пристапот и аргументите 
дека „на фирмите доволно им се даде“ (од причина што даночната стапка од 10% по која се оданочува 
добивката кај нас е пониска од стапките во повеќето други држави) се неиздржани, бидејќи со данок 
на добивка се оданочува добивката (ако ја имаш и ја оствариш), а царините директно влијаат на 
цената на производот и на потенцијалот да се освојуваат нови пазари.

Така, на барањето за ревидирање на царинските стапки треба сериозно да му се пристапи, 
затоа што аргументот за „загуба на приходи“ може да е оправдан само на кус рок, а ние мора да 
размислуваме како промените долгорочно би се одразиле на вредностите на увозот и на извозот, 
на рамнотежата на трговскиот биланс и системски да ги поддржиме индустриите кои може да имаат 
компаративна предност и кои се важни за националната економија. 

ДАНОЦИ И ЦАРИНИДАНОЦИ И ЦАРИНИ

Едно од клучните барања на компаниите-членки на Стопанската комора на Македонија е 
барањето за ревидирање на царинската политика, од аспект на ревидирање на нивото на царинска 
заштита на домашната економија. Ова барање беше уште еднаш изнесено, овој пат пред министерката 
за финансии, на средбата која таа ја оствари со бизнисмените во Стопанската комора на Македонија 
на почетокот на овој месец.

Зошто е значајно сериозно да му се пристапи на барањето за ревидирање на царинските 
стапки?!

Производството на нашите компании кои се извозно ориентирани е силно условено од увоз 
на суровини и репроматеријали кои не се произведуваат во нашата држава, а истите често се 
увезуваат од некои азиски држави или други земји кои не се членки на ЕУ, ЕФТА, ЦЕФТА, Турција и 
Украина. Согласно Спогодбата за стабилизација и асоцијација со Европската заедница и нејзините 
земји-членки, во нашата држава голем број производи се увезуваат слободно од Европската 
унија (по царинска стапка 0%). Во нашиот случај, увозот од останатите земји од светот (освен од 
земјите на ЕУ, ЕФТА, ЦЕФТА, Турција и Украина) се врши согласно основното правило на Светската 
трговска организација на еднаков третман на сите останати земји преку примена на принципот 
за најповластена нација, што значи дека во отсуство на специфичен трговски договор (договор за 
слободна трговија или царинска унија) се предмет на исти царини, исти царински проверки и исти 
бариери во трговијата, која во наши услови за одредени репроматеријали е висока.

Значи, кога увозот на репроматеријалите во Македонија се прави од земји кои не се членки на 
ЕУ, ЕФТА, ЦЕФТА, Турција и Украина, нивото на царинска заштита на нашата економија за најголем 
број производи е повисоко од нивото на заштита во Европската унија. Повисокото ниво на царинска 
заштита во нашата држава негативно влијае на конкурентноста на нашите домашни компании кои 
треба да се „натпреваруваат“ на ист пазар со компании од другите држави. Последното е особено 
значајно ако се земе предвид дека најголемиот дел од извозот од Македонија е наменет токму за 
европскиот пазар.

Царините имаат за цел покачување на цената на стоките кои се увезуваат за да станат 
поскапи во однос на домашните стоки и со тоа да ја изгубат конкурентската предност на пазарот 

Анета Димовска, самостоен советник
во Стопанската комора на Македонија

РЕВИДИРАЊЕ НА 
ЦАРИНСКИТЕ СТАПКИ
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НОВИ 

ПРОПИСИ 

15.10.2019
ПРЕДЛОГ-ЗАКОН ЗА ОБЛИГАЦИОНИТЕ ОДНОСИ
Согласно известувањето на Министерството за 

правда, целта на Предлог – законот за облигациони 
односи е усогласување со неколку директиви и тоа: 
Директива 2011/7/ЕУ за борба против задоцнето 
плаќање во трговските трансакц ...

16.10.2019
ИЗВЕСТУВАЊЕ ЗА ПОЧЕТОК НА ПРОЦЕСОТ 

НА ПОДГОТОВКА НА ЗАКОН ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ 
И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА СТРУЧНО 
ОБРАЗОВАНИЕ И НАУКА

Согласно Известувањето на Министерството за 
образование и наука со овој Закон се дава законски 
основ за основање и работење на регионални 
центри за стручно образование и обука. 
Регионалните центри за стручно образование ...

18.10.2019
ИЗВЕСТУВАЊЕ ЗА ПОЧЕТОК НА ПРОЦЕСОТ 

ЗА ПОДГОТОВКА НА ЗАКОН ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И 
ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА САНИТАРНАТА И 
ЗДРАВСТВЕНАТА ИНСПЕКЦИЈА

Согласно Известувањето на Министерството за 
здравство, со предложените измени и дополнувања 
на Законот за санитарната и здравствената 
инспекција се пополнуваат одредени правни 
празнини кои недостасуваат во исполнување на ..

18.10.2019
ПРЕДЛОГ НА ЗАКОН ЗА КОНТРОЛА НА ОПОЈНИ 

ДРОГИ И ПСИХОТРОПНИ СУПСТАНЦИИ(*)
Предложените решенија во новиот Закон 

за контрола на опојни дроги и психотропни 
супстанции(*), се во насока на обезбедување 
на следните цели: - спречување и сузбивање на 
злоупотребата на опојните дроги и психотропни 
супс ...

18.10.2019
ПРЕДЛОГ НА ЗАКОН ЗА СУБВЕНЦИОНИРАЊЕ НА 

ПРИДОНЕСИТЕ ОД ЗАДОЛЖИТЕЛНО СОЦИЈАЛНО 
ОСИГУРУВАЊЕ ПОРАДИ ЗГОЛЕМУВАЊЕ НА ПЛАТА, 
ПО СКРАТЕНА ПОСТАПКА

ПРЕДЛОГ НА ЗАКОН ЗА СУБВЕНЦИОНИРАЊЕ НА 
ПРИДОНЕСИТЕ ОД ЗАДОЛЖИТЕЛНО СОЦИЈАЛНО 
ОСИГУРУВАЊЕ ПОРАДИ ЗГОЛЕМУВАЊЕ НА ПЛАТА, 
ПО СКРАТЕНА ПОСТАПКА Со Предлог-Законот за 
субвенционирање на социјалните придонеси се 
ово ..

15.10.2019
НОВА УРЕДБА ЗА ВИДОТ НА АКТИВНОСТИ, 

МАКСИМАЛНИОТ ИЗНОС ПО АКТИВНОСТИ, 
КОРИСНИЦИТЕ, СУБЈЕКТИТЕ КОИ УЧЕСТВУВААТ 
ВО ПОСТАПКАТА, ПОБЛИСКИТЕ КРИТЕРИУМИ 
И НАЧИНОТ ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ НА ТЕХНИЧКАТА 
ПОДДРШКА ВО ЗЕМЈОДЕЛСТВОТО И РУРАЛНИОТ 
РАЗВОЈ,

Врз основа на член 101 став (5) од Законот за 
земјоделство и рурален развој („Службен весник 
на Република Македонија“ бр. 49/10, 53/11, 126/12, 
15/13, 69/13, 106/13, 177/14, 25/15, 73/15, 83/15, 
154/15, 11/16, 53/16, 120 ...

15.10.2019
НОВ ПРАВИЛНИК ЗА ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА 

НА БАРАЊЕТО, КАКО И ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА 
И НАЧИНОТ И ПОСТАПКАТА НА ИЗДАВАЊЕ НА 
ДОЗВОЛАТА ЗА СОБИРАЊЕ НА ЗАСЕГНАТИ И 
ЗАШТИТЕНИ ДИВИ ВИДОВИ РАСТЕНИЈА, ГАБИ, 
ЖИВОТНИ И НИВНИ ДЕЛОВИ, ОБЈАВЕН ВО „СЛУЖБЕН 
ВЕСНИК НА РСМ“ БР. 209 ОД 10 ОКТОМВРИ 2019 
ГОДИНА

Врз основа на член 23 став (8) од Законот 
за заштита на природата („Службен весник на 
Република Македонија“ бр. 67/04, 14/06, 84/07, 
35/10, 47/11, 148/11, 59/12, 13/13, 163/13, 41/14, 
146/15, 39/16, 63/16 и 113/18) минис ...

18.10.2019
ИЗМЕНА И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ПРАВИЛНИКОТ 

ЗА ФОРМИРАЊЕ НА НАЈВИСОКИ МАЛОПРОДАЖНИ 
ЦЕНИ НА ОДДЕЛНИ НАФТЕНИ ДЕРИВАТИ И ГОРИВА 
ЗА ТРАНСПОРТ, ОБЈАВЕНИ ВО „СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА 
РСМ“ БР. 212 ОД 14 ОКТОМВРИ 2019 ГОДИНА

Врз основа на член 24, став (1), точка 1), 
алинеја 2, а во врска со член 28, став (3) од Законот 
за енергетика („Службен весник на Република 
Македонија“ бр. 96/18 и „Службен весник на 
Република Северна Македонија“ бр. 96 ...

18.10.2019
ИЗМЕНА И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ПРАВИЛНИКОТ 

ЗА ЛИЦЕНЦИ, ОБЈАВЕНИ ВО „СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА 
РСМ“ БР. 214 ОД 16 ОКТОМВРИ 2019 ГОДИНА

Врз основа на член 24, став (1), точка 1), алинеја 
3 од Законот за енергетика („Службен весник на 
Република Македонија“ бр. 96/18 и „Службен весник 
на Република Северна Македонија“ бр. 96/19), 
Регулаторната комисија за е ...

НОВИ ПРОПИСИ
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СТОПАНСКА КОМОРА НА МАКЕДОНИЈА
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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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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  

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
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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
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

1922 - 2019

97
godini


