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СТОПАНСКА КОМОРА НА МАКЕДОНИЈА 
        

Здружение на кожарско преработувачката индустрија 

Кожарско преработувачката индустрија традиционално своето производство го 

извезува со што придонесува во  ублажувањето на  девизниот дебаланс на земјата. 

Производството на обувки во Република Македонија има долга традиција и во 

регионот производителите на обувки се познати  по својот висок квалитет на 

производите. 

За разлика од другите стопански дејности, во оваа област релативно повеќе 

доaѓаат до израз претприемачките иницијативи на стопанствениците, остварени се 

повеќе деловни врски со странски партнери, што претставува основа за натамошен 

развој на оваа стопанска гранка.  

Процесот на глобализацијата, се поголемото вклучување во меѓународната 

економија, поставуваат голем број на предизвици пред кожарско преработувачката 

индустрија како за националната економија така и за земјата во целина. 

Трудоинтензивниот карактер и можностите што ги дава за порамномерен регионален 

развој се карактеристики на оваа индустрија а со самиот процес на преструктуирање 

на оваа гранка во развиените земји на Европската Унија и на селење на дел од 

нивното производство но други земји, поволно се одрази и на Република Македонија 

со што се почувствува зголемена побарувачка и поповолни услови за лон 

аранжманите.   

Се поголемата либерализација во стопанисувањето како и добрата 

макроекономска политика во врска со стабилноста и условите на стопанисување во 

земјава, како и послободното дејствување на пазарните законитости, придонесуваат 

за отвореност на економијата, за се поголема достапност на странските пазари и за 

подобрување на конкурентноста на кожарско преработувачката индустрија.Тука треба 

да се спомене дека и националното законодавство во врска со оваа стопанска гранка 

во значителна мера е усогласено и хармонизирано со законодавството на ЕУ. 

Основни цели и задачи на Здружението на кожарско преработувачката 
индустрија се: 

 
- да ја подржува и координира активноста на членките во 

остварувањето целите и реализација на  заедничките интереси; 

- помага во остварувањето на дијалог помеѓу членките на Здружението 
и соодветните инстутуции и министерства; 

- промовирање и координативен настап на домашните претпријатија на 
саеми во земјата и странство. 

 
Што се однесува до извозот за 11 месеци од 2014 година учеството на извозот 

на кожарските производи и обувки изнесува 69.1 милиони долари или 1.52% од 

вкупниот извоз на земјата, а додека увозот на кожарски производи и обувки за 11 

месеци  од 2014 година во нашата земја е 79,6 милиони долари  или  1.19% од 

вкупниот увоз во земјава. 



 Во РМ се трошат околу 4,5 милиони чифта обувки  на годишно ниво, а 

домашното производство не покрива ни 100.000. 

Околу 90% од производството оди за извоз, а голем дел домашните компании 

се соочуваат со сива економија и нелојална конкуренција на домашниот пазар, затоа 

што увозните обувки кои се набавуваат од источно Азиските пазари се со лош 

квалитет и по цени кои се неколкукратно пониски од реалните. 

Производството на детски, машки, женски и спортски обувки по години е 

следното: 

 
- 2011 година – 1.726.000 пара  на обувки 
- 2012 година – 1.661.000 пара на обувки 
- 2013 година – 1.730.000 пара на обувки 

 

Согласно бројот на вработени во оваа индустрија тој број варира од година во 

година и има тенденција на намалување. Во 1998 година бројот на вработени во оваа 

дејност изнесува 6.097, во 2011 година – 4.154 вработени, а додека во 2012 година тој 

број изнесува 4.803 вработени, во 2013 година 4956 вработени што е е за 3.2% повеќе 

во споредба со претходнара година. 

Исто така бидејќи се работи за трудо-интензивна гранка нето платата е на 

ниско ниво и по години износот е : 

 

- 2009 година - 9.043 денари 
- 2010 година - 9.383 денари 
- 2011 година - 9.158 денари 
- 2012 година - 9.540 денари 
- 01.-11.2013 година - 10.163 денари 
- 01.-11.2014 година -10.500,00 денари што е за 3.3% поголема во 

однос на истиот период од претходната година. 
 
Со исклучок на само неколку, фирмите-производители на обувки спаѓаат во 

мали и средни фирми, кои во најголем дел работат на доработки. Бројот на активни 
деловни субјекти во 2011 година изнесувал 230, во 2012 година 215, во 2013 година е 
194 активни деловни субјекти во оваа дејност, со што се гледа намалување на бројот 
на компании во кожарската индустрија. Во тој контекст една од активностите на 
Здружението е изнаоѓање стратешки партнери на домашните компании.  

 
Примарното производство на кожа и крзно, како и производството на обувки и 

кожна галантерија во структурата на вкупното индустриско производство учествува со 

1,5%. Поголемо е учеството на вработените во овој преработувачки индустриски 

сектор во вкупно вработените во преработувачката индустрија, кое се движи околу 3%. 

Кожарско преработувачката индустрија во Република Македонија, треба да се 

стреми кон освојување на глобалниот меѓународен пазар, преку подобро 

производство, работење и квалитет, преку вклучување во светските и европските 

производни тенденции насочени кон класичен извоз, наспроти сегашната доминантна 

застапеност на “Лон” аранжманите. Тоа подразбира превземање на сеопфатни мерки 



пред се во правец на финансиско консолидирање на состојбите во оваа извозно 

ориентирана гранка, воведување современа технологија и модерен дизајн и квалитет, 

што ја унапредува конкурентноста на компаниите на светскиот пазар. 

 АКТУЕЛНИ ПРОБЛЕМИ 

-Високи  фискални, парафискални и социјални давачки при исплата на плати 

кои  се значителни и во голем степен се повисоки од повеќето земји во окружувањето. 

-Деловното окружување за финансирање обезбедува мал избор на 

инструменти, со релативно скапи извори на користење. Во надворешните извори на 

финансирање банкарскиот кредит е основен. Меѓутоа, овој извор е тешко достапен за 

повеќето кожарско преработувачки фирми  така да голем број од нив сопствениотот 

развој и тековното работење го финансираат од други извори,сопствени или туѓи, а 

пред се преку лон аранжманите. 

-Нелојалната конкуренција од увозот на стоки без царина за домашниот пазар 

по дампинг цени, шверцот на обувки и нивна продажба на зелените пазари од 

нерегистрирани субјекти 

 

ПРЕДЛОЗИ 

 

-Остварување на политиката на рамномерен регионален развој и водење на 

политика за поттикнување на трудоинтензивните дејности, во кои спаѓa кожарско 

преработувачката индустрија, со оглед дека Република Македонија сеуште располага 

со релативно обемна работна сила која не е вработена и која бара вработување. 

-растоварување по основ на придонеси од плата и други парафискални даноци  

- преземање сериозни мерки за сузбивање на сивата економија. Подоследна 

примена на прописите за поседување на атести и исполнување на други критерими 

што ги примнува ЕУ сврзани со квалитетот на увозот на стоки, 

 

  

 


