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Б е л е ш к а  
 

од Работниот  состанок 
со претставници на најзначајните компании од земјата 

во трговија на големо и на мало, како идно координативно тело  
за унапредување на  работатата на Здружението на трговијата, 

одржан на 05.06.2012 година, во Стопанската комора на Македонија 
 

 
Во насока на заедничко согледување и непосредно информирање 

за актуелните состојби и за проблемите со коишто се среќаваат 
стопанските субјекти  од дејноста трговија, како и со цел за преземање на 
потребни активности за нивно институционално разрешување, во 
Стопанската комора на Македоинија, се одржа работен состанок на кој во 
функција на координативното тело при Здружението на трговијата, 
присуствуваа претставници на најзначајните компании од трговијата на 
големо и на мало, коишто се и најзначајни носители на активности од оваа 
стопанска област во земјата. 

 Врз основа на презентираните состојби и непосредно разменетите 
искуства од секојдневното работење  беше констататирано дека во 
трговијата постојат голем број отворени прашања и проблеми коишто 
негативно се рефлектираат врз вкупните состојби во оваа стопанска 
област и за чие надминување, преку соодветен третман и аналитички 
приод, е потребно преземање  на итни мерки и активности, пред се’, од 
носителите на економската политика во земјата. 

За приоритетно делување во таа насока, беа дефинирани неколку 
категории на отворени прашања и тоа: 
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- Потреба за поголема транспарентност и поинтензивна соработка 
на носителите на економска политика во земјата со трговскиот 
бизнис при донесување или промена на одредени законски 
прописи; 

- Категоријата “боледувања“, која содржи доста нејаснотии од 
аспект на облиците на јавување, дефинирањето на носителот на 
трошоците за нивно покривање, како и во примената на 
законските прописи од оваа област. Во таа насока се укажа на 
потребата за растоварување на стопанството од трошоци за 
боледување кои во овој момент паѓаат на товар на 
работодавачите, а поврзано со Законот за работни односи, 
Општиот колективен договор и Законот за здравствено 
осигурување;  

- Одразот на одредени законски решенија врз работењето на 
трговските компании како што се:  

o неоправданоста од примената на казнената мерка 
“затворање на дуќан“, како последица и на најмали  
ненамерни и недокажани грешки; 

o високите трошоци за продолжување на важноста на 
лиценцата за продажба на алкохолни пијалоци;  

o границата на професионалниот однос на инспекциските 
органи и соодветноста на изречените казнени мерки, 

o потреба од поконкретно и потранспарентно информирање 
за условите за вршење на лабораториски анализи од 
страна на овластените инспекциски служби (Агенција за 
храна и ветеринарство и др.); 

o неоправданост на законското решение систематските 
прегледи на вработените да се плакаат дополнително, 
односно основниот пакет на систематски преглед да се 
врши со “плави картончиња“ без дополнителни трошоци. 

o проблеми со законската обврска за задолжително 
поседување и користење на дефиблиратор од страна на 
компаниите.   

- Неопходноста од што поскоро донесување на Законот за 
вршење дејност од мал обем со цел за намалување на 
нелегалната трговија која се јавува во разни форми; 

- Потребата од поголема и координирана активност на 
инспекциските органи, на министерството за економија и на 
министерството за внатрешни работи за да се елиминира 
трговијата на црно и нелојална конкуренција, присутни по разни 
основи (без фискални сметки, несоодветно подмирување на 
давачките кон државата и сл.); 

- Преголемата оптовареност на фирмите со активности во 
доставување на бараните податоци на Државниот завод за 
статистика согласно Законот за статистика; 

 
Врз основа на констатираните состојби, а во насока на 

подобрување на истите, од страна на Координативното тело  беа 
дефинирани следните приоритетни активности: 
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1. Комората, во најбрз можен рок да организира работен состанок 
со претставници на Здружението на трговијата и на петте 
најголеми производители на вино и други алкохолни пијалоци од 
земјата, со цел да се надминат одредени отворени прашања 
поврзани со проблематиката со лиценците за продажба на 
алкохолни пијалоци. Овој состанок да биде во функција на 
одржување на работен состанок за истата проблематика меѓу 
претставници на трговските фирми-членки на Здружението и на 
Министерството за економија. 

2. Во врска со надминување на некои отворени прашања со 
боледувањата на работниците и нивното отсуство од работа, да 
се одржи работен состанок со претставници на Лекарската 
комора на Македонија, на Фондот за здравство, на 
Министерството за здравство и на Здружението на трговијата. 

3. Со цел за отстранување на одредени нејаснотии поврзани со 
постапката за лабораториските анализи на увезените производи, 
од аспект на обврските, одговорностите, цените и сл.,  да се 
одржи работен состанок со одговорни претставници на 
Агенцијата за храна и ветеринарство. 

4. Врз основа на констатацијата за преголемата оптовареност на 
фирмите со перманентно доставување на податоци на 
Државниот завод за статистика, што продуцира премногу 
изгубени работни часови и трошоци, да се одржи работен 
состанок со директорот на оваа институција во функција да се 
пренесе ставот на бизнисот дека истите треба се сведат на 
најнеминовните, и на оние што за фирмите не претставуваат 
деловна тајна, додека најголениот дел од бараните податоци 
Државниот завод треба да ги обезбедува од другите надлежни 
државни органи и институции коишто веќе располагаат со такви 
податоци (УЈП и др.)   

5. Врз основа на укажаната потреба за поголема информираност 
на членките на здружението во врска со проблематиката со 
превозот на стока за сопствени потреби што го вршат трговските 
фирми, да се организира соодветен семинар-работилница на 
оваа тема.   

 
   Бр. 22 –1406/2 
   05.06.2012 година  
   С к о п ј е  

 


