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

со новиот стандард ISO 9001:2015

Подобрена е соработката меѓу домашните и странските компании како дел од успешно 
имплементираните активности на ЕУ проектот: „ Зголемување на конкурентноста на 
домашните мали и средни претпријатија со цел подобрување на нивната соработка со 
странските инвеститори “, финансиран од Европската комисија во рамките на Инструментот 
за претпристапна помош (ИПА): Поддршка на вмрежувањето и синџирите на добавувачи 
помеѓу домашните мали и средни претпријатија и мултинационалните компании и нивно 
упарување во насока на клучните реформи во компетиивноста на земјата , спроведен од 
Машинскиот факултет при универзитетот Св. Кирил и Методиј, Скопје Стопанската комора на 
Македонија и Техничкиот универзитет во Виена, во времетраење од две години.

Основната цел на проектот беше унапредување на перформансите на компаниите од 
металопреработувачката и автомобилската индустрија во насока на обезбедување на нивна 
поголема компетитивност, која понатаму ќе резултира со подобра соработка со странските 
инвеститори но и како резултат и на подобрените извозни компетенции и со други странски 
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компании. Проектот резултираше со обучен кадар во компаниите и имплементација на 
одредени напредни производни и менаџерски пристапи, кај околу 20-ина македонски 
компании, а кај шест од нив беа имплементирани индустриски проекти во текот на цела 
измината година-посочи д-р Миновски.

Д-р Бојан Јованоски, вонреден професор на Машинскиот факултет Скопје ги посочи 
етапите низ кои беа реализирани проектните активности отпочнувајќи со анализа и 
определување на барањата на странски инвеститори, следејќи со анализа на домашните 
компании и што тие можат да испорачаат со поддршка од проектот. Како резултат беа 
селектирани седум македонски компании во кој се реализираа индустриски проекти во 
насока на подобрување на нивните производни перформанси и нивно прифакање од страна 
на странските инвеститори како нивни потенцијални партнери за соработка.

Од самиот почеток на проектот врз основа на методологија преку системска анализа 
15 директни странски инвеститори го изразија својот интерес за учество, 97 мали и средни 
претпријатија беа заинтересирани за соработка со странските инвеститори, беа одржани 
над 100 Б2Б средби меѓу мали и средни претпријатија со странските инвеститори, по што 
следуваше скенирање на состојбата преку директна посета на домашните компаниите. 
Од нив 17 компании со над 30 вработени присуствуваа на тематските дводневните обуки 
кој беа креирани согласно потребите домашните компании. На крајот беа дефинирани 6 
индустриски пилот проекти каде паралелно со експертите беа вклучени 5 практиканти-
студенти од Машинскиот факултет кои се здобија со искуства кои во иднина ќе ги применат 
и на тој начин ќе придонесат за одржливост на проектот.

Проф. д-р Роберт Миновски од Машинскиот факултет Скопје и воедно проектен 
координатор на проектот ја најави Завршната конференција во рамките на проектот, која ќе 
се одржи на 4-ти декември 2019 година во хотелот Мериот и ги повика сите заинтересирани 
да присуствуваат на истата во рамки на која ќе бидат презентирани анализите, препораките 
и резултатите од реализираните индустриски проекти во домашните претпријатија, како 
и моделите за успешна соработка на домашните компании со странските инвеститори во 
државата. Искуствата и резултатите ќе претставуваат насоки за понатамошно унапредување 
на соработката на домашните и странски компании со имплементирање на успешни 
индустриски проекти во рамки на домашните компании во насока на зголемување на 
конкурентноста на домашната економија.

м-р Ивана Крстевска 

ПРЕС КОНФЕРЕНЦИЈА КОНФЕРЕНЦИИ

Како дел од успешно имплементираните активности на Проектот на ЕУ: „Зголемување 
на конкурентноста на домашните мали и средни претпријатија со цел подобрување на 
нивната соработка со странските инвеститори“, се одржа завршна конференција на која беа 
потенцирани активностите преземени во двегодишниот проект. 

Основната цел на проектот беше унапредување на перформансите на компаниите од 
металопреработувачката и автомобилската индустрија во насока на обезбедување на нивна 
поголема компетитивност, која понатаму ќе резултира со подобра соработка со странските 
инвеститори, но и како резултат и на подобрените извозни компетенции и со други странски 
компании. Проектот резултираше со обучен кадар во компаниите и имплементација  на  
одредени напредни производни и менаџерски пристапи, кај околу 20-тина македонски 
компании, а кај шест од нив беа имплементирани индустриски проекти во текот на изминатите 
две години, истакна проф. д-р Роберт Миновски, професор на Машинскиот факултет во 
Скопје, а воедно и координатор на проектот. Тој накусо ги презентираше активностите кои 
беа имплементирани во изминатите две години низ пет етапи и тоа: 

    1) Анализа и определување на барањата на директните странски инвестиции (FDIs) кон 

Завршна конференција на Проектот на ЕУ: 
„Зголемување на конкурентноста на домашните мали и средни претпријатија 

со цел подобрување на нивната соработка со странските инвеститори“



БИЗНИС ИНФО 7Петок,  06 декември  2019, Бр. 4186 Петок,  06 декември  2019, Бр. 418
БИЗНИС ИНФО

КОНФЕРЕНЦИИ КОНФЕРЕНЦИИ

домашните компании;

    2) Промоција на проектот и зголемување на свесноста за истиот;

    3) Скенирање, анализи и определување на јазовите;

    4) Обука на вработените од избраните домашни компании во одредени подрачја и

    5) Имплементација на стекнатото знаење преку 6 индустриски проекти. 

Стекнатото знаење од претходната етапа беше имплементирано во 6 домашни компании.

Потпретседателот на Стопанската комора на Македонија, д-р Јелисавета Георгиева 
Јовевска, отворајќи ја завршната конференција посочи дека проектот претставува одлична 
можност како за странските така и за домашните компании за јакнење на соработката и нивно 
вклучување во синџирот на добавувачи. Во рамки на Стопанската комора на Македонија од 
2007 година успешно функционира Советот на странски инвеститори којшто значително 
придонесе во процесот на поврзување на странските со домашните компании, при што се 
овозможи и зголемување на меѓусебната соработка. Стопанската комора на Македонија е 
подготвена и во иднина да биде инволвирана во ваков вид на проекти, каде што креирањето 
на стручни кадри значително би влијаел на зголемување на капацитетот и конкурентноста 
на домашните компании.

Претседателот на Советот на странски инвеститори при Стопанската комора на 
Македонија, Штефан Петер, додаде дека секој странски инвеститор во земјава работи со 
домашна компанија, но повеќе во придружните дејности, што не е доволно. Тој истакна дека 
имаат желба домашните компании да бидат повеќе инволвирани во нивната тековна работа 
и да бидат нивни добавувачи. За тоа да биде возможно, потребно е домашните компании да 

бидат поактивни и да покажат поголема иницијатива кон странските инвеститори со понуда 
на нивниот асортиман согласно барањата на странските компании кои работат во земјава. 
Како позитивен пример ја посочи соработката на „ЕВН“, којашто во последните неколку 
години има склучено договори со повеќе од 5.000 македонски компании. 

Проф. д-р. Бојан Јованоски од Машинскиот факултет од Скопје, накусо низ бројки  ги 
претстави проектните активности и посочи дека врз основа на системска анализа 15 
директни странски инвеститори го изразија својот интерес за учество, 97 мали и средни 
претпријатија беа заинтересирани за соработка со странските инвеститори, беа одржани 
над 100 деловни средби меѓу мали и средни претпријатија  со странските инвеститори, по 
што следуваше скенирање на состојбата преку директна посета на домашните компании. Од 
нив, 17 компании со над 30 вработени присуствуваа на тематските дводневните обуки кои 
беа креирани согласно потребите домашните компании.

На крајот беа дефинирани 6 индустриски пилот-проекти каде паралелно со експертите 
беа вклучени 5 практиканти-студенти од Машинскиот факултет кои се здобија со искуства 
кои во иднина ќе ги применат и на тој начин ќе придонесат за одржливост на проектот.

Проектните активности беа спроведени од Машинскиот факултет при Универзитетот „Св. 
Кирил и Методиј“ - Скопје  како координатор на проектот во партнерство со Стопанската 
комора на Македонија и Техничкиот универзитет од Виена во рамките на Инструментот за 
претпристапна помош (ИПА): Поддршка на вмрежувањето и синџирите на добавувачи помеѓу 
домашните мали и средни претпријатија и мултинационалните компании и нивно упатување 
во насока на клучните реформи во компетитивноста на земјата.

м-р Ивана Крстевска , м-р Сања Николова
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ЗДРУЖЕНИЈА КОНФЕРЕНЦИИ

Компанијата RENEXPO International, (организатор на саеми, изложби и конференции 
низ цела Европа), го реализираше првиот меѓународен настан во Скопје, нудејќи најнови 
енергетски технолошки решенија и примери на добра практика, за големи системи, како и за 
мали и средни претпријатија, преку моделот на управување со отпад, заштита на вода.

На настанот на кој учествуваа компании од енергетскиот сектор, од секторот за отпад и 
за вода, беа презентирани серија трудови за планирани и спроведени проекти во секторите 
енергетика, заштита на води и управување со отпад.

Целта на дводневниот настан (саемска изложба, конференции, Б2Б средби), подржан и 
од проектот на Европската меѓународна мрежа (ЕЕН), каде партнер е и Стопанската комора 
на Македонија, е странски компании да ги покажат своите технологии и да воспостават 
партнерства со локалните претпријатија и институции. Во регионот во оваа форма саемски 
манифестации со конференции се одржуваат во Србија и во Босна и Херцеговина.

Обновливите извори на енергија и енергетската ефикасност се иднината на секое 
општетсво, особено ако се има во предвид фактот дека нашата земја е енергетски сиромашна 
и се исцрпуваат резервите на јаглен, беше посочено на отворањето на саемот.

Даниела Михајловска Василевска  

НАЈНОВИ ЕНЕРГЕТСКИ ТЕХНОЛОШКИ 
РЕШЕНИЈА ПРЕКУ МОДЕЛОТ НА УПРАВУВАЊЕ 

СО ОТПАД И ВОДА

Членките на Групацијата за оружје, опасни и експлозивни материи, пиротехнички 
средства и опрема за воена и цивилна намена при Стопанската комора на Македонија, во 
Комората одржаа работна средба со претставници од УНДП - Мери Атанасовски, проект 
менаџер, Лилјана Воденичарска, ИТ-експерт и консултант на проектот и Мартин Нацевски, 
проектен асистент.

На работната средба од име на Групацијата беа посочени проблемите кои се појавуваат 
кај компаниите при регистрација и електронското внесување на оружјето и муницијата во 
МВР поради некомплетниот шифрарник за внесување. За таа цел се истакна потребата од 
редовно ажурирање на истиот со моделите на оружје кои не се внесени. Новиот систем 
кој се подготвува од страна на УНДП, треба да им овозможи на компаниите внесувањето 
на податоците да биде поедноставно и поефикасно за нивното работење. Притоа членките 
на Групацијата посочија дека има потреба да им се овозможи пристап на компаниите до 
шифрарникот на оружје, како би можеле самите да го ажурираат истиот.  Претставниците на 
УНДП истакнаа дека организацијата во секое време е подготвена за соработка и за состанок 
со претставниците на Групацијата.  

 

Миле Стојчевски

ПРОЕКТ НА УНДП ЗА НАДГРАДБА НА 
СИСТЕМОТ ЗА РЕГИСТРАЦИЈА НА ОРУЖЈЕ 



БИЗНИС ИНФО БИЗНИС ИНФО 11Петок,  06 декември  2019, Бр. 41810 Петок,  06 декември  2019, Бр. 418

СОРАБОТКАПРОЕКТИ

На состанокот на Управниот одбор на Проектот „Пазарно ориентирани вештини 
за одржливо енергетски ефикасно градење – ТРАИНЕЕ“ кој се реализира во рамките 
на Програмата „Хоризонт 2020“, чиј координатор е Стопанската комора на Македонија, 
беа презентирани реализираните активности во првите 18 месеци од проектот, а се 
дискутираше и за активностите што се планираат во следната година. Притоа се истакна дека 
информативните настани и обуките кои беа спроведени во изминатиот период придонесоа 
БИМ алатката да биде претставена пред градежните професионалци (инженери, архитекти, 
техничари, итн.) со практични примери, со што се подигнаа капацитетите на градежните 
компании во насока на градење енергетски ефикасни објекти. Во периодот јуни - август 2019 
година беа спроведени и обуките за обновливи извори на енергија во кои учествуваа над 70 
градежни професионалци.

Во периодот што следи дополнително, Управниот одбор на проектот истакна дека е 
неопходно да се спроведат „on- line“ обуките организирани од БИМ Академијата, со што 
учесниците ќе се стекнат со европски признати сертификати. Поддршка беше дадена и на 
спроведувањето на процесот за препознавање на претходно стекнати вештини, што како 
процес се покажа како исклучително корисен во претходните проекти на BUILD UP skills 
Иницијативата на Европската комисија.

Јадранка Аризанковска

Пред поголем број стопанственици од Пелагонискиот регион, како и претставници од 
областа на научната дејност, претседателот на Стопанската комора на Македонија, Бранко 
Азески и ректорот на Универзитетот „Св. Климент Охридски“ од Битола, проф. д-р Сашо 
Коруновски, потпишаа Меморандум за соработка.

Претседателот Азески истакна дека формализирањето на соработката преку 
Меморандумот е сериозен чин што ја зајакнува на повисоко, научно ниво како резултат 
на искуствата и знаењата на стручниот кадар од двете институции преку дизајнирање на 
заеднички содржини и решенија во насока на унапредување на истражувањето значајно 
за голем број активности што се преземаат во нашата земја. Тој исто така нагласи дека со 
потпишувањето на овој Меморандум се зајакнува довербата помеѓу двете институции во 
реализацијата  на сите активности.

Квалитетниот дијалог во креирањето на макроекономската, развојната и другите видови 
политики во РС Македонија е значаен за развој на економијата во нашата држава. Тоа ќе 
поттикне и соработка помеѓу институциите и развивање меѓусебна доверба во остварувањето 
на јавното-приватно партнерство.

Придобивките од оваа соработка ќе имаат можност да ја користат повеќе чинители, бидејќи 
преку јакнење на капацитетите на приватниот сектор за организирање и менаџирање на 
своите планови и активности, за подготвување на проекти и промовирање на добрите бизнис 
практики ќе се влијае на унапредување на пазарното стопанство и неговата конкурентност, 
како и на искористување на средствата од програмите и фондовите на ЕУ.

Проф. д-р Сашо Коруновски, ректор на универзитетот „Св. Климент Охридски“ -  Битола, се 
заблагодари на претседателот Азески за долгогодишната поддршка и соработка што на овој 
начин  само се продлабочува. Притоа, тој ја истакна подготвеноста на оваа високо образовна 
институција да излезе во пресрет на барањата на бизнис секторот и со своите идни планови 
за конкретна поддршка во истражувања и подготовката на квалитетни анализи за идните 
предвидувања на компаниите во своето работење, а посебно за подготовка на планови за 
обезбедување кадар на долгорочен план и унапредување на вештините и компетенциите на 
нивните вработени.

Во таа насока, ректорот Коруновски на Претседателот на Стопанската комора на 
Македонија Бранко Азески му врачи Плакета во знак на благодарност за особен придонес 
во досегашната соработка.

м-р Никола Димковски

ПРЕКУ БИМ АЛАТКАТА ПОДИГНАТИ КРИТЕРИУМИТЕ ЗА 
ГРАДЕЊЕ ЕНЕРГЕТСКИ ЕФИКАСНИ ОБЈЕКТИ

СТОПАНСКАТА КОМОРА И УНИВЕРЗИТЕТОТ ОД БИТОЛА 
ПОТПИШАА МЕМОРАНДУМ ЗА СОРАБОТКА
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ОД КОМПАНИИТЕ

На Адора инженеринг ѝ е доделено 
деветтото национално признание од 
министерството за економија за најдобри 
општествено одговорни практики за одговорен 
однос кон животната средина за проектот „Со 
традиционално неимарство до здрав современ 
дом“. Наградата е добиена за изградба на 
најновиот станбен објект „Црква 3“ во општина 
Аеородром, Скопје, каде градителите на Адора 
инженеринг, со традиционално ѕидарство, 
користејќи традиционални и современи 
материјали и технологии, изградија нови, 
поквалитетни, потивки и поздрави еко домови. Признанието е резултат на постојаното 
истражување на стручните кадри на Адора инженерин за развивање, унапредување, 
надградување и усовршување на квалитетот на изградените објекти и домови, особено во 
делот на енергетската ефикасност и звучната изолација.

„За нас компаниите од особено значење е кога некој ги препознава и вреднува 
нашите напори за создавање одржлив иновативен бизнис од корист на целата заедница. 
Специјално, за новиот станбен објект, „Црква 3“, креиравме нов состав на сендич ѕид помеѓу 
два соседни стана и стан и заеднички коридор (ходник), базиран на маса и тежина (два 
слоја ќерамички блок) и три слоја изолациони материјали, за да добиеме подобра звучна 
изолација. Испитувањата од страна на акредитираната лабораторија Амбикон на Факултетот 
за природни и технички науки при Универзитетот Гоце Делчев, Штип, покажаа вредносни 
параметри на воздушна и ударна звучна изолација кои ги задоволуваат дури и највисоките 
европски стандарди за звучна изолација во станбените објекти. Тоа е потврда дека успеавме 
во пионерските заложби, при непостоење на национална регулатива, да воведеме подобар 
акустичен комфор во домовите, збогатувајќи го објектот „Црква 3“ со зелен парк оплеменет со 
стотина дрвја и урбана опрема, за релакасација на станарите, во духот на нашата 18 годишна 
традиција“.- вели проф. д-р Ванчо Чифлиганец, генерален директор на Адора инженеринг.

Деветтото по ред признание доделено за долгорочниот проект за изградба на еко 
домовите е дел од 17 национални признанија што Адора инженеринг ги има добиено за 
најдобри општествено одговорни практики изминатите 10 години

АДОРА ИНЖЕНЕРИНГ ГО ДОБИ 9-ТОТО НАЦИОНАЛНО 
ПРИЗНАНИЕ ЗА ИЗГРАДБА НА ЗДРАВИ ЕКО ДОМОВИ 

ЗАШТИТЕНИ ОД БУЧАВА

За да се изгради успешна организација, 
мора да се има мноштво луѓе кои имаат 
различни улоги за да може работата да се 
одвива непречено. Некои од тие улоги се 
лесно дефинирани, додека другите може 
да имаат некои збунувачки ограничувања, 
како, на пример, разликата меѓу лидерот и 
менаџерот. Улогата на еден лидер го обврзува 
менаџерот да ги мотивира, обучува и охрабрува 
соработниците, а има за цел да влијае врз 
придонесот на луѓето во компанијата. Доколку 
менаџерот поседува или ги развил лидерските 
вештини за управување со луѓе, неговата работа ќе биде полесна, а постигнатите резултати 
ќе бидат поголеми. Лидерот треба да биде пример и предводник на една компанија. Тој 
мора да поседува авторитет, да се држи до морални и етички принципи, да поседува доза 
на праведност и искреност како спрема вработените, така и спрема сите партнери со кои 
соработува. Лидерот може да послужи како пример, кој ќе влијае врз другите да ја зголемат 
продуктивноста.

Во таа насока беше и претпоследното  предавање на тема: „Од менаџер до лидер - 
влијанието на лидерот врз успешноста на организацијата“, согласно Агендата за оваа година 
што се одржа во Клубот на менаџери-претприемачи при Стопанската комора на Македонија, а 
во соработка со Наташа Алексовска, основач и деловен консултант во компанијата „Вивендум 
Рацио Солушнс“ од Скопје.

Лидерството, вели Наташа Алексовска, често се објаснува како способност на менаџментот 
да креира такво окружување што поттикнува обврзување на вработените да учествуваат во 
извршувањето на стратегијата на организацијата. Тоа вклучува комплексни трансакции меѓу 
лидерите и следбениците. Менаџерите не се секогаш и успешни лидери, односно не секогаш 
лидерите се и менаџери. Се разбира, организациите без оглед на големината, претпочитаат 
и настојуваат да развијат менаџери кои се едновремено и лидери.

Валентина Цветковска

ОД МЕНАЏЕР ДО ЛИДЕР - 
ВЛИЈАНИЕТО НА ЛИДЕРОТ ВРЗ 

УСПЕШНОСТА НА ОРГАНИЗАЦИЈАТА

КЛУБ НА МЕНАЏЕРИ-ПРЕТПРИЕМАЧИ
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ОД КОМПАНИИТЕ

Министерството за Економија на Република 
Северна Македонија на свеченото  прогласување 
на Општествeна Одговoрност на претпријатијата 
и додели на Компанијата Тинекс МТ, статуетка за 
Национална Награда за Најдобро Општествeно 
одговорна прaктика во 2019г.  во категоријата:

Станува збор за проект, преку кој Тинекс 
МТ го поддржа социјалното претпријатие 
„Избор“ од Струмица, каде се ресоцијализираат 
и реинтегрираат зависници од психотрoпни 
супстанци, алкохол и хазардерство преку 
работната терапија „ Покров“.  Оваа работна 
терапија го развива производство на органски 
сертифицирана храна која се продава во маркетите 
на Тинекс и на тој начин се овозможува  одржливоста на социјалното претпријатие „ 
Избор“, а нашите потрошувачи добиваат можност да набават органски сертифицирана 
храна.

Со реализација на проектот „Покров“ покажавме дека поддршката на добро 
осмислен проект на социјалното претпријатие може да биде од полза на успешно 
остварување на нивната мисија, на полза на целото општество и здраво да ја менува 
неговата физиономија.

Во однос на начелата  од општествената одговорност, компанијата  Тинекс МТ и  
социјалното претпријатие „Избор“ опафaтија 4 цели на одржлив развој: (1) Производство 
на нутритивна вредна храна , (2) промоција на одржливо земјоделство, здравје и 
благосостојба на сите возрасни категории, (3) обезбедуваме одржлива потрошувачка и 
производство и (4) зајакнување на имплемнтацијата и ревитализирање на глобалното 
партнерство за одржлив развој. 

Тинекс МТ со награда за Најдобро 
Општествeно одговорна прaктика во 2019

Десет студенти 
на УКИМ денеска ги 
потпишаа договорите со 
ОКТА, со кои добиваат 
целосни стипендии за 
постдипломски студии. 
Компанијата трета година 
по ред стипендира 
студенти од државниот 
Универзитет Св. Кирил и 
Методиј во Скопје.

Со оваа програма се 
опфатени пет факултети 
од УКИМ кои се блиски 
и сродни со основната дејност на компанијата. Годинава со стипендии се стекнаа по 
двајца студенти на Машински факултет, Технолошко-металуршки факултет и Економски 
факултет, и еден студент на ПМФ – Институт за хемија, додека на ФЕИТ беа доделени три 
стипендии. Стипендиите се наменети за втор циклус едногодишни студии, за учебната 
2019/2020 година.

Преку својата општествено одговорна политика, компанијата ОКТА е активно 
посветена на унапредување на образовниот процес и поттикнување на младите да 
вложуваат во своето образование и знаење.

Покрај стипендирањето студенти за втор циклус студии во земјата и во странство, 
поддршката од ОКТА за студентите се проширува и преку реализирање на редовната 
програма за практиканти, како и поддршката на различни активности за унапредување 
на наставно – образовниот процес на факултетите.

ОКТА трета година по ред додели стипендии 
на 10 студенти на УКИМ

ОД КОМПАНИИТЕ
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Како одговор на регионалната економија и 
политичките случувања во регионот на Западен 
Балкан, особено во контекст на регионалното 
поврзување и процесот на интеграција во ЕУ, 
Коморскиот инвестициски форум со поддршка на 
Берлинскиот процес, креираше повеќегодишна 
агенда за поврзаност и регионална економска 
соработка . Повеќегодишниот акционен план за 
Регионална економска област на Западен Балкан 
(МАП РЕА), усвоен во рамки на Самитот за Западен 
Балкан во Трст, јасно ги идентификува и разјаснува 
клучните столбови за соработка за наредниот период.

Во контекст на спроведување на МАП РЕА, како 
една од клучните заложби на регионот, Коморскиот 
инвестициски форум има јасна цел за креирање континуиран, информиран и 
интерактивен дијалог меѓу владите и приватниот сектор преку:

    1) постојан дијалог со различни структури во деловната заедница за 
идентификување на клучните потреби, со цел да се придонесе кон економскиот раст 
и создавање нови работни места;

    2) обезбедување алатки за ефективно користење на можностите создадени 
со имплементација на регионалната економска област, како што се; размена на 
информации и know-how; обуки, семинари, работилници со странски експерти; 
градење на капацитети; креирање на корисни бази на податоци; вмрежување; 
имплементација на проекти и др.;

    3) иницирање на јавно приватен дијалог и вмрежување на компаниите со високите 
структури во државите од регионот;

    4) дигитализација на коморското работење но и помош при имплементација на 
дигитализацијата кај компаниите, и др. 

КИФ-ДИХК проект за јакнење на 
капацитетите на Коморите и поврзување на 

регионот 

Во насока на продолжување на активностите за креирање на единствена Регионална 
Економска Област и приклучување на регионот на Западен Балкан кон Европската 
Унија во рамки на Коморскиот инвестициски форум, минатата недела во Белград се 
одржа дводневна работилница за отпочнување на новите проектни активности во 
соработка со Асоцијацијата на германските комори за трговија и индустрија- DIHK.

Со имплементацијата на овој проект продолжува долгогодишната соработка со 
Асоцијацијата на германските комори за трговија 
и индустрија- DIHK , преку кој Стопанската комора 
на Македонија заедно со останатите пет комори од 
регионот на Западен Балкан интензивно ќе работат на 
зголемување на капацитетите на коморите во насока 
на креирање нови и модифицирани услуги за помош 
на компаниите од регионот и поврзување на бизнис 
заедниците од Западен Балкан.

Во текот на наредните три години, во рамки 
на проектот ќе бидат спроведени активности за 
јакнеење на капацитетите на секоја од шесте комори 
од регионот индивидуално но и во рамки на КИФ, 
преку:

    1) зголемување на регионалната соработка во 
делот на трговијата, инвестициите, мобилноста на стоки и луѓе и дигитализацијата;

    2) создавање на заеднички услуги/производи во рамки на КИФ како што се; 
платформи за размена на информации, заедничка база на дистрибутери, креирање на 
производи и заеднички настап и промоција на пазарите на ЕУ;

    3) секторски работилници за размена на знаења со инволвираност на експерти 
од регионот и странство;

    4) инволвираност во политичкиот дијалог во насока на креирање политики за 
поврзување на регионот;

    5) иницирање на јавно- приватниот дијалог со цел да се слушне гласот на бизнис 
секторот од страна на високите структури во државите од регионот. 

Дел од активностите планирани во рамки на проектот ќе започнат со имплементација 
од крај на 2019 година а истите ќе продолжат да се имплементираат и соодветно да се 
реализираат во текот на наредните три години. 

КОМОРСКИ ИНВЕСТИЦИСКИ ФОРУМКОМОРСКИ ИНВЕСТИЦИСКИ ФОРУМ
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м-р Анета Димовска, самостоен советник во 
Стопанската комора на Македонија

Во собраниска процедура се наоѓа Предлогот на Законот 
за изменување и дополнување на Законот за данокот на личен 
доход со кој се предвидува во следните три години да се стави 
во мирување примената на прогресивните стапки (10% и 18%) на 
оданочување на доходот од работа, доходот од самостојна дејност, 
доходот од авторски и сродни права и доходот од продажба на 
сопствени земјоделски производи. Исто така, се предлага во 
мирување да биде ставена и стапката од 15% која се применува при 
оданочувањето на доходот од права на индустриска сопственост, 
закуп и подзакуп, капитал, осигурување и друг доход. Согласно овој 
предлог во наредните три години споменатите видови на доход ќе 
бидат оданочувани само со стапка од 10%.

За доходот од игри на среќа останува во примена стапката од 
15%.

Покрај овие измени, кои во јавноста беа анализирани, 
дискутирани и најавени, со Предлогот на Закон за изменување и дополнување на Законот за данокот на 
личен доход се предвидуваат и други значајни новини, кои се однесуваат на прашања за кои исто така 
реагираа различни засегнати субјекти, првенствено во делот на оданочувањето на капиталните добивки 
кои се остварени од продажба на хартии од вредност и оданочувањето на каматите на депозити.

Имено, новина во Законот е тоа што за доходот од капитални добивки остварени од продажба на хартии 
од вредност или удели издадени од инвестициски фонд се предвидуваат две стапки по кои ќе се плаќа 
данокот на доход. Ако лице оствари доход од продажба на хартии од вредност или удели издадени од 
инвестициски фонд кои ги поседувал во период пократок од една година, данокот ќе го плати по стапка од 
15%, а доколку ги поседувал за период од една до 10 години, по стапка од 10%. За капиталните добивки кои 
се остварени од продажба на хартии од вредност и удели издадени од инвестициски фонд кои лицето ги 
поседува во период подолг од 10 години се предвидува да не се плаќа данок на доход . Значи, до 10 години 
ќе плаќа данок по стапка од 10%, а потоа се ослободува. Ова решение, согласно предложениот Закон ќе се 
применува од 1 јануари 2023 година.

Новина за која исто така се предвидува примена од 1 јануари 2023 година е тоа што од даночен аспект 
се прави дистинкција на третманот на доходот од камати на орочени депозити и на доходот од камати на 
депозити по видување и трансакциски сметки . Имено, се предлага доходот остварен по основ на камати 
од орочени депозити да се оданочува по единствена стапка од 10%, а на доходот од камати на депозитите 
по видување и трансакциски сметки, да не се плаќа данок . За потсетување, досегашното законско решение 
предвидуваше ослободување од данок на доходите од камати на депозити во износ до 15.000 денари и 
оданочување на истите по стапка од 15%, со почеток од 01 јануари 2020 година. Со новото решение ова се 

ВАЖНИ ИЗМЕНИ КАЈ ДАНОКОТ НА ЛИЧЕН 
ДОХОД

укинува.

Дополнително, Предлог законот предвидува од 01 јануари 2020 година да не се плаќа данок на доход и 
на следните надоместоци:

    - еднократниот надоместок - испратнина на работниците при откажување на договорот за вработување 
од деловни причини , согласно закон;

    - надоместоци на трошоци за хотелско сместување во хотели со категорија до четири ѕвездички и во 
износ најмногу до 6.000 денари дневно и надоместоци на трошоци за превоз на лица кои не се вработени 
кај исплатувачот , а се ангажирани во функција на дејноста на исплатувачот (во земјата и во странство), 
утврдени врз основа на соодветни документи;

    - надоместоци на трошоци за хотелско сместување во хотели со категорија до четири ѕвездички, 
превоз и надоместоци за трошоците за виза, за лица кои учествуваат во образовни и научни активности или 
настани на научни и образовни институции во земјата и во странство , утврдени врз основа на соодветни 
документи. 

Исто така, се предвидува данок на доход да не се плаќа за капитална добивка остварена од продажба на 
хартии од вредност, кои се стекнати со емисија на хартии од вредност реализирана како иницијална јавна 
понуда.

Предлог законот содржи и измени на прекршочните одредби во делот на глобите. Имено, за најголемиот 
дел од прекршоците глобите се намалуваат на ниво од 100 до 250 евра во денарска противвредност (наместо 
досегашните 400 евра во денарска противвредност за прекршок ако евиденцијата и документацијата не ја 
чува во деловната просторија, 500 евра во денарска противвредност за прекршок ако деловните книги ги 
води неажурно и 1.000 евра во денарска противвредност ако не поднесе пресметка и даночен биланс во 
пропишаниот рок, не ги води или неточно ги води деловните книги и истите не ги чува најмалку пет години).

Ако не го пресмета данокот и не го уплати на соодветната сметка и ако не се придржува кон обврските 
пропишани во закон за аконтацијата на данокот, наместо досегашната глоба од 3.000 евра во денарска 
проттивредност и 30% од одмерената глоба за одговорното лице во правното лице се предвидуваат глоби 
во износи од:

    - 300 до 1.000 евра за правно лице – исплатувач на доход микро трговец и од 50 до 250 евра на 
одговорно лице во правното лице;

    - 600 до 2.000 евра за правно лице – исплатувач на доход мал трговец и од 100 до 500 евра на одговорно 
лице во правното лице;

    - 1.800 до 6.000 евра за правно лице – исплатувач на доход среден трговец и од 150 до 500 евра на 
одговорно лице во правното лице и

    - 3.000 до 10.000 евра за правно лице – исплатувач на доход голем трговец и од 200 до 500 евра на 
одговорно лице во правното лице. 

Доколку трговец кој организира зелен пазар на кој се врши трговија на големо и мало не достави Извештај 
до органот за јавни приходи за корисниците на продажните места на зелените пазари предвидени се глоби 
во зависност големината на организаторот (од 300 до 1.000 евра за микро трговец, од 600 до 2.000 евра за 
мал трговец, од 1.800 до 6.000 евра за среден трговец и од 3.000 до 10.000 евра во денарска противвредност 
за голем трговец), како и соодветни распони на глоби за одговорното лице во правното лице. Согласно 
постојните законски одредби за истиот прекршок за трговец кој организира зелен пазар глобата изнесува 
3.000 евра во денарска противвредност и 30% од одмерената глоба за одговорното лице во правното лице. 

ДАНОЦИ И ЦАРИНИДАНОЦИ И ЦАРИНИ
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м-р Наташа Јаневска, самостоен советник

во Стопанската комора на Македонија

Заврши меѓународното тестирање ПИСА 2018 што 
се реализира од страна на Организацијата за економска 
соработка и развој – ОЕЦД на секои три години, преку кое 
се мери и оценува практичното применливо знаење на 
учениците во матичната земја во три подрачја: јазична и 
математичка писменост и писменост во природните науки.

Се објавија и резултатите од тестирањето и нашите учениците беа на 68 место од 77 земји кои учествуваа 
во мерењето на знаењето. Во јазичната писменост, во споредба со просечната оцена на ОЕЦД која изнесува 
487, нашите ученици имаат резултат 393, за математика, просечната оцена на ОЕСД е 489, а нашите ученици 
имаат резултат од 394, додека за наука просечната оцена на ОЕЦД е 489, а учениците имаат постигнувања 
од 413.

Мора сериозно се размисли, без да се посочува виновник, на што се должат ваквите резултати на 
нашите ученици кога се знае дека има наши ученици кои постигнуваат солидни резултати на меѓународни 
натпревари.

Или наместо да бараме виновници, треба да бараме одговор на прашањето: Што треба да направиме?

Стопанската комора на Македонија, преку анализите што ги изработува за состојбите во образованието 
укажа на неколку битни чекори што треба да се преземат.

Прво, зголемување на процентот од 3,7% на 5% од бруто домашниот производ за издвојување за 
образованието, подобрување на условите за одвивање на наставниот процес и набавка на соодветни 
наставни средства, помагала, опрема и материјали, потребни за одржување квалитетна настава. Наставата 
со примена на нагледни средства на часот и очигледност на наставната единица која се изучува, е важен 
фактор за подобрување на резултатите од учење кај учениците на ниво на училиште.

Второ, соодветно вреднување на работата на наставникот, врз основа на неговиот ангажман не само во 
реализација на наставната програма, туку и врз основа на промоцијата што ја прави на своите ученици со 
учество во натпревари и промоцијата на училиштетот со промотивни активности за учениците и неговиот 
професионален развој.

Трето, измена на начинот на реализација на наставата, подучувањето и пристапот кон учениците 
и учењето. Во самиот процес на настава, наставниците, да бидат насочени кон примена на проблемски 
задачи и ситуации со цел кај учениците да ја  развиваат: вештината за критичко размислување и примена на 
стекнатите знаења во решавање на проблемските задачи; способноста да откриваат извори за нови знаења 

ШТО ТРЕБА ДА НАПРАВИМЕ?

и да користат различни техники на презентирање на знаењата.

Проверката на знаењата на учениците да се базира на отворени прашања преку кои ќе се проверува 
начинот на кој ученикот размислува, бидејќи процесот на размислување кај ученикот е поважен и од самиот 
резултат. Затворените прашања, не доведуваат до критичко размислување, и често можат да се одговорат 
случајно. Учениците  да се наградуваат, не, за она што го знаат, туку за тоа, што можат да го направат со своето 
знаење. Завршните документи во кои се запишуваат квантитативните оценки треба да бидат надополнети 
со соодветен додаток на документот во кои ќе се напишат резултатите од учењето, односно што знае, какви  
вештини поседува и за што е оспособен ученикот.

Денес, во процесот на настава и учење, наставниците се фокусирани на реализација на преобемната 
наставна програма, додека учениците се фокусирани на меморирање и репродуцирање на содржините од 
програмата и за тоа, учениците добиваат квантитативна оценка врз основа на проценката на наставникот. 
Учат голем број факти и податоци, но многу малку учат за нивната смисла и поврзаност, и најважно од сé, 
примената на истите. Тоа оди во прилог на фактот дека нашите ученици не се подготвени за решавање 
проблемски задачи и самостојно откривање на соодветното решение со примена на знаењата кои ги 
стекнале во текот на учењето.

Четврто, намалување на бројот на предмети. Наставниот план треба да биде  растеретен од непотребниот 
број предмети и содржини. Предметите да бидат интегрирани во подрачја како наука, општество, јазик и 
култура и да се надополнуваат. Наставната програма да биде конципирана според резултати од учење и 
постигнување на резултатите од учење. Примената на ИТ технологијата и креативните наставни методи 
и техники е неопходна за постигнување на резултатите од учење. Намалувањето на бројот на предмети 
и воспоставување пристап базиран на резултати од учење придонесува за поголема флексибилност во 
образованието и применливост на тоа што е релевантно за општеството.

Петто, намалување на бројката на ученици во паралелка, од 20 до 25 ученици. Тоа води кон квалитетен 
пристап во подучувањето на ученикот и можност на наставникот за индивидуален пристап кон ученикот 
што би го поттикнало критичкото размислување кај ученикот. Наставникот да биде фокусиран да го научи 
ученикот како да учи и како да ги применува стекнатото знаење.

Шесто, соработката со родителите во воспитно-образовен процес неизбежна. Родителите имаат право 
на свои мислења и идеи по однос на програмата, но треба да бидат воздржани во креирањето на оценката 
и дефинирањето на компетенциите на ученикот. Родителите би требало да бидат насочени кон причината 
доколку не се постигнати резултатите од учење и во изнаоѓање начини како да помогне на детето за 
постигнување на резултатите од учењето. Креирањето на оценката и дефинирањето на компетенциите на 
ученикот е задача на наставникот кој го следи развојот, постигнувањата и напредокот на учениците.

Седмо, неизбежна е реформата на високообразовните институции кои образуваат студенти за 
квафиликацијата наставник. Мора да се направи одернизација на студиските програми и да се смени 
пристапот за подготовка на студентите за квалификација наставник.

Одговорноста е кај сите и затоа мора заеднички да се делува во интерес на подобрување на квалитетот 
на  образованието.

ОБРАЗОВАНИЕОБРАЗОВАНИЕ
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06.12.2019

ПРЕДЛОГ НА ЗАКОН ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И 

ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ВРШЕЊЕ НА 

СМЕТКОВОДСТВЕНИ РАБОТИ

Со членовите 2, 3, 4, 5, 6, 7 и 8 од 

Предлог - законот се вршат измени со кои 

се предлага бришење на одредбите кои 

се однесуваат на спроведување на испит 

за проверка на знаење за задржување на 

статус сметководител, однос ...

06.12.2019

ПРЕДЛОГ НА ЗАКОН ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И 

ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ДАНОКОТ 

НА ДОБИВКА, ПО СКРАТЕНА ПОСТАПКА

Со измените и дополнувањата на 

Законот за данокот на добивка, се предлага: 

- проширување на опфатот на видовите 

на организации кои се од непрофитен 

карактер и кои не се обврзници за данокот 

на добивка, освен кога истите, ...

06.12.2019

ПРЕДЛОГ НА ЗАКОН ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И 

ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ГРАДЕЖНО 

ЗЕМЈИШТЕ, ПО СКРАТЕНА ПОСТАПКА

Со членот 1 од Предлог-законот за 

изменување и дополнување на Закон за 

градежно земјиште се врши дополнување 

со нова точка во одделните изрази кои 

имаат значење во смисла на овој закон.Во 

Предлогзаконот за изменување и д ...

06.12.2019

ПРЕДЛОГ НА ЗАКОН ЗА ДАНОК НА 

МОТОРНИ ВОЗИЛА, ПО СКРАТЕНА ПОСТАПКА

Со новиот Закон за акцизите (,,Службен 

весник на Република Северна Македонија“, 

бр.108/19, 143/19 и 225/19) патничките 

автомобили не се предмет на оданочување 

и од таа причина досегашната акциза на 

патнички автомобили ќе ...

06.12.2019

ПРЕДЛОЗИ НА ЗАКОНИ КАЈ КОИ СЕ 

ВРШИ УСОГЛАСУВАЊЕ НА ПРЕКРШОЧНИТЕ 

ОДРЕДБИ СО ПРЕКРШОЧНИТЕ ОДРЕДБИ 

НА НОВИОТ ЗАКОНОТ ЗА ПРЕКРШОЦИТЕ 

И УСОГЛАСУВАЊЕ НА ИНСПЕКЦИСКИТЕ 

ОДРЕДБИ СО ЗАКОНОТ ЗА ИНСПЕКЦИСКИОТ 

НАДЗОР

- Предлог на закон за изменување 

и дополнување на Законот за генетски 

модифицирани организми- Предлог на 

закон за изменување и дополнување на 

Законот за платниот промет- Предлог на 

закон за изменување и дополнување на За ...

04.12.2019

ДОНЕСЕНИ ПОДЗАКОНСКИ АКТИ НА 

ЗАКОНОТ ЗА АКЦИЗИТЕ, ОБЈАВЕНИ ВО 

„СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РСМ“ БР. 246 ОД 29 

НОЕМВРИ 2019 ГОДИНА

I. Врз основа на член 87 став (22) од 

Законот за акцизите* („Службен весник на 

Република Северна Македонија“ број 108/19, 

143/19 и 225/2019) министерот за финансии, 

донесе Правилник за димензиите, формата и 

ознаките на а ...

04.12.2019

НОВ ПОДЗАКОНСКИ АКТ НА ЗАКОНОТ ЗА 

СУПЕРВИЗИЈА НА ОСИГУРУВАЊЕ, ОБЈАВЕН 

ВО „СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РСМ“ БР. 246 ОД 29 

НОЕМВРИ 2019 ГОДИНА

Врз основа на член 158-s точка 1) а во 

врска со член 66 став (2), член 129 став (2), 

(3) и (4) и член 134-ж став (3), (4) и (5) од 

Законот за супервизија на осигурување 

(„Службен весник на Република Северна 

Македонија” б ...

04.12.2019

ДОНЕСЕНИ ПОДЗАКОНСКИ АКТИ НА 

ЗАКОНОТ ЗА ЈАВНИТЕ НАБАВКИ ВО ОБЛАСТА 

НА ОДБРАНАТА И БЕЗБЕДНОСТА, ОБЈАВЕНИ 

ВО „СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РСМ“ БР. 246 ОД 29 

НОЕМВРИ 2019 ГОДИНА

Врз основа на член 4 став (2) и член 

9 став (2) од Законот за јавните набавки 

во областа на одбраната и безбедноста 

(„Службен весник на Република Северна 

Македонија“ бр. 180/19) и член 36 став (3) од 

Законот за Владата н ...

06.12.2019

УТВРДЕНИ ПРЕЧИСТЕНИ ТЕКСТОВИ НА 

ПРАВИЛНИЦИ ОД ЗАКОНОТ ЗА ХАРТИИ ОД 

ВРЕДНОСТ, ОБЈАВЕНИ ВО „СЛУЖБЕН ВЕСНИК 

НА РСМ“ БР. 247 ОД 2 ДЕКЕМВРИ 2019 

ГОДИНА

Врз основа на член 27 став 9 и член 190 

став 1; член 190 и член 14 став 1 точка ж) од 

Законот за хартии од вредност („Службен 

весник на Република Македонија“ бр. 95/05, 

25/2007, 7/2008, 57/2010, 135/2011, 13/2013, 

188/20 ...

04.12.2019

ПРЕДЛОГ НА ЗАКОН ЗА ЕНЕРГЕТСКА 

ЕФИКАСНОСТ (*)

Целта на новиот Закон за енергетска 

ефикасност е да спроведат политиките и 

мерките опишани во третиот Национален 

акциски план за енергетска ефикасност 

(НАПЕЕ). Подготовката на третиот НАПЕЕ е 

обврска која произлегува од ...

НОВИ ПРОПИСИНОВИ ПРОПИСИ
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ЕФИКАСНО УПРАВУВАЊЕ СО 
ПРОЦЕСОТ НА ПРОДАЖБА

12.12.2019 година 
(четврток)

10:00-16:00 часот
Стопанска комора на 

Македонија, сала 4 на 5-ти 
кат

Стопанската комора на 
Македонија во соработка со D.R 
Gilbert Centar Group ДОО Белград, 
Р.Србија, на 12 декември 2019 
година, организира еднодневна 
специјалистичка обука на тема:  
ЕФИКАСНО УПРАВУВАЊЕ СО 
ПРОЦЕСОТ НА ПРОДАЖБА

Бидејќи ниедна 
компанија нема монопол над 
п о т р о ш у в а ч и те / к л и е н т и те 
и поради тоа што ниедна 
компанија не е единствена на 
пазарот (конкуренцијата е се поголема). Продажбата сеуште може да се унапреди во сите 
околности и услови и компанијата која ќе успее да се извлече од криза, успешноста ја прави 
уште поуспешна и од својот производ прави бренд.

Многу често најдобар лек за криза во работењето е да се унапреди продажбата. 
Треба да сме сигурни дека одлични производи, услуги или идеи,  нема да го најдат патот 
до потрошувачот ако нема кој да ги да ги понуди и продаде односно ако немаме вешти 
продавачи, кои се воедно главната карика во секој продажен процес.

Специјалистичката обука е наменета за топ менаџери, директори, раководители и 
останатите вработени во секторите за логистика, продажба, маркетинг и дистрибуција како 
и останати вработени кои се дирекно или индирекно вклучени во ланецот на производство 
и продажба и кои нудат секаква подршка со идеи, услуги и проекти, како и сите оние кои 
сакаат да ги зголемат своите продажни вештини и да совладаат нови техники низ конкретни 
примери од пракса. 

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

м-р Елизабета Андриевска-Ефтимова
Телефон: ++ 389 2 3244074
Факс: ++ 389 2 3244088
Е-адреса: Beti@mchamber.mk
Контакт центар: (02) 15015 

СЕМИНАРИ, ФОРУМИ, ПРЕЗЕНТАЦИИ

Глобално, начинот на функционирање на компаниите постојано се менува. Со цел да се носи 
со промените, функцијата за управување со човечки ресурси треба да ги следи овие промени, и да се 
прилагоди, менувајќи го начинот на работење од класично кадрово-оперативно, кон стратешки насочено 
функционирање.

Управувањето со човечките ресури е функција која е директно поврзана со градењето и 
одржувањето на ефикасноста и ефективноста на компанијата/организацијата. Оваа функција е клучна во 
секоја организација и истата има улога да обезбеди дека вистинските лица се селектирани и регрутирани. 
Истовремено, управувањето со човечки ресурси подразбира создавање процедури и политики кои во 
својот фокус ги имаат вработените.

Отсуството од работа може значително да влијае врз ефикасноста на институцијата, но и врз 
директните трошоци за работодавачите. Трошоците за намален квалитет на работата или производството, 
како и зголемените трошоци за замена на отсутни вработени се во директна корелација со вкупните трошоци 
при реализација на работните процеси. Од особено значење на институциите, односно организациите е да 
можат да ги детектираат причините за отсуствата и да можат да определат дали тие се реални или не.

Мотивацијата е онаа која дава енергија, ја одржува и подобрува функционалноста и изведбата во 
работната средина. Стратешки гледано, во една работна средина каде што постои мотивираност кај 
вработените, голема е веројатноста за иновативност во работењето, остварување на резултати, квалитетно 
работење, и секако зголемена продуктивност. Практично, во една таква работна средина, помала е 
веројатноста за конфликтни ситуации помеѓу вработените, зачестени отсуства од работното место и одлив на 
работна сила.  Оттука произлегува дека многу е битно да научиме како да ги мотивираме нашите вработени. 
Индивидуалната мотивација всушност е клучниот фактор кој придонесува кон работењето на секој вработен. 
Клучното прашање кое секој вработен си го поставува е: што ме мотивира, или, уште побитно, што ме де-
мотивира?/зошто се чувствувам дека сум под стрес?/ како да станам поотпорен? 

Предавачи:
1. Бранка Минчева-Коцевска – повеќе од 10 годишно работно искуство со креирање на политики за 

развој и управување со човечки ресурси во јавната администрација, со посебен акцент на принципите на 
добро владеење, ефективно управување со човечките ресурси и организациски развој.

2. Маргарита Иванова -  повеќе од 15 години искуство во процесот на развој на човечките ресурси, 
со посебен акцент на развој и испорака на методологии и програми за вештини за личен и професионален 
развој.

УПРАВУВАЊЕ СО ОТСУСТВА И 
МОТИВАЦИЈА НА ВРАБОТЕНИТЕ

12.12.2019 година 
(четврток)

10:00 – 15:00 часот
Стопанска комора на 
Македонија, сала 1 на 

5-ти кат
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МЕТОДИ ЗА НАДМИНУВАЊЕ НА 
ПРОБЛЕМОТ НА ЗАДОЦНЕТА 
НАПЛАТА НА ПОБАРУВАЊА

16.12.2019 година 
(понеделник)

10:00-15:30 часот
Стопанска комора на 

Македонија, сала 1 на 5-ти 
кат

Стопанската комора на Македонија, на 16 декември 2019 година, организира 
еднодневна работилница на тема: „Методи за надминување на проблемот на задоцнета 
наплата на побарувања, практикување навремено исполнување на паричните обврски 
и правна заштита во деловната соработка“. Правната, но, и економската сигурност во 
бизнисот во голема мера зависи од способноста на правните субјекти да веруваат 
дека трансакциите во кои стапуваат, односно договорите кои ги склучуваат ќе бидат 
исполнети целособразно, навремено и комплетно. Оттука, цел на работилницата 
е да се одговори на секогаш актуелното прашање: кои методи на заштита можат да 
се применат при соочување со предизвикот на задоцнета наплата на побарувањата 
помеѓу правните субјекти, кои се најдобрите и најсигурните начини за наплата на 
таквите побарувања, и како да се гради деловна практика на навремено исполнување 
на паричните обврски, како во домашниот, така и во надворешниот промет со странски 
субјекти.

Одговорот на ваквото прашање ќе се обезбеди преку преглед на правната 
регулатива која ја засегнува темата од интерес, а особено: настанувањето и 
докажувањето на постоењето на побарување, доброволната, но и присилната наплата 
на побарување, договорното регулирање на исплаќањето на паричните побарувања, 
како и облиците на меѓусебно намирување. При тоа, детално ќе бидат објаснати сите 
потребни дејствија и процедури, користејќи се со практични примери на одлуки, 
решенија и пресуди, како и со дискусија во врска со најчестите прашања и дилеми кои 
се сретнуваат во текот на исполнувањето и наплатата на паричните обврски.

Анита Митревска
Телефон: ++ 389 2 3244057
Факс: ++ 389 2 3244088
Е-адреса: anita@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

СЕМИНАРИ, ФОРУМИ, ПРЕЗЕНТАЦИИ

Целта на оваа обука е 
учесниците да се запознаат 
со можностите и начините 
за обезбедувањето на 
финансиска средства од 
грантови преку:

- Подигање на 
теоретските и практичните 
знаења и вештини на 
персоналот на Вашата 
организација од областа 
планирање и пишување на 
предлог проекти, како и пополнување на деловите на апликација за предлог проект со 
фокус кон фондовите на ЕУ/ИПА II, како и на други донатори присутни во Р.С. Македонија и 
Западниот Балкан.

Обуката е наменета за оние поединци и организации кои сакаат да имаат развиена 
апликација за предлог проект и самите да научат како да ја направат. Тоа вклучува менаџери, 
раководители, тим лидери и вработени, како и за менаџери од сите нивоа (топ, среден и 
линиски), сопственици на компании и останати вработени кои сакаат да го прошират и 
усовршат своето знаење по дадената проблематика.

Предавач: Зоран Стојковски е извршен раководител на  Проефект Иново (www.
proefekt.mk), консултантска компанија која нуди решенија за регионални и меѓународни 
партнери и клиенти за развој на организациска ефикасност и финансиска одржливост. 

м-р 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

ПОДГОТОВКА НА ПРОЕКТИ 
ЗА ГРАНТОВИ ОД ЕУ И ДРУГИ 

ДОНАТОРСКИ ПРОГРАМИ

17-18.12.2019 година
10:00- 15:00 часот

Стопанска комора на 
Македонија, сала 3 на 3 

кат
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ВЕШТ АДМИНИСТРАТИВЕН РАБОТНИК - 
Архивско- канцелариско работење / Деловно- 

финансиско работење -

18.12.2019 година (среда)
10:00 – 15:30 часот

Стопанска комора на 
Македонија, сала 1 на 5-ти 

кат

Овој семинар пред се, има за цел да го опфати работењето на административните 
асистенити, кои би го дополниле своето знаење и кое ќе им помагне во развојот на 
работењето во архивските и канцелариски вештини, управување со финансиската 
документација, деловна комуникација , организација на канцеларија, состаноци, 
односи со јавност, организација на човечки ресурси, комуникации со банки.  

Прашања кои ќе бидат одговорени за време на семинарот:
- Кој мора да го почитува Законот за архивски материјал?
- Кои акти и основна евиденција се заведуваат во канцелариското работење?
- Која е помошната евиденција во канцелариското работење?
- Влез на документација- како вршиме прием и распределба на истата?
- Колкаво е значењето на Правилниците за кадровски, технички и просторни 

услови за работа на документарните центри?
- Колку време е потребно да се чува документацијата?
- Кој закон и член го уредува правилниот изглед и издавање на фактурите?
- Како правилно да го евидентираме работно време и годишен одмор?
- Кој е поимот за вовед во основното сметководство ?
- Кои се најзначајните финансиски извештаи за работењето?
- Како да го применуваме електронско банкарско работење?
- Што значи да се биде вешт административен работник кој успешно се справува 

со конфликти?

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

м-р Елизабета Андриевска-Ефтимова
Телефон: ++ 389 2 3244074
Факс: ++ 389 2 3244088
Е-адреса: Beti@mchamber.mk
Контакт центар: (02) 15015 

СЕМИНАРИ, ФОРУМИ, ПРЕЗЕНТАЦИИ

Стопанската комора на Македонија, на 23 декември 2019 година, организира 
еднодневна работилница на тема: „Актуелности во поглед на правата и обврските кои 
произлегуваат од плаќањето на работата“ во насока на стекнување практични знаења за 
правилното применување на легислативата која ги уредува некои од најчестите дилеми кои 
произлегуваат од плаќањето на работата како еден од фундаментите на  работните односи 
како материја која никогаш не губи од својата актуелност, туку напротив, сé повеќе добива 
на значење.

На работилницата ќе се направи сеопфатен преглед на сите измени во сферата на 
плаќањето на работата, а особено ќе се анализираат измените во поглед на минималната 
плата, како и на можноста за субвенционирање на придонесите од задолжителното социјално 
осигурување поради зголемувањето на платата. Дополнително, ќе се опфатат и останатите 
параметри за пресметка на плата, ќе се објасни што се надоместоци и трошоци поврзани 
со работењето, како се постапува во ситуации на постоење услови за порамнување и 
задржување на исплаќање на плата, кои се спецификите на отсуствата од работа по основ на 
боледување и користење годишен одмор, како и која е нивната правилна имплементација.

На присутните ќе им се овозможи лесно да ги применуваат позитивните прописи од 
оваа област во своето работење, со што ќе се избегне ризикот од изрекување глоба при 
инспекциски надзор. Дополнително, ќе се придонесе кон заштита како на работодавачите, 
така и на вработените од евентуален надомест на штета настаната поради непочитување на 
законската регулатива од дадената проблематика. 

м-р 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

АКТУЕЛНОСТИ ВО ПОГЛЕД НА ПРАВАТА 
И ОБВРСКИТЕ КОИ ПРОИЗЛЕГУВААТ ОД 

ПЛАЌАЊЕТО НА РАБОТАТА 

23.12.2019 година 
(понеделник)

10:00-16:00 часот
Стопанска комора на 

Македонија, сала 4 на 5-ти 
кат
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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!

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


