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

со новиот стандард ISO 9001:2015

Поддршката и промоцијата на угостителството и туризмот во изминатиот период ги даде 
очекуваните резултати со постигнување на близу 13% раст на бројот на туристи и ноќевања 
во 2018 година споредено со претходната година. Со тоа се остварија посакуваните 
резултати од пред речиси три децении. Сепак, резултатите за годинава покажуваат далеку 
понизок раст па за 9-те месеци евидентиран е просечен пораст на бројот на туристите за 
3,4%. Ноќевањата на странски гости има пораст за периодот јануари - септември од 4,4%, 
констатираше Соња Бибановска, претседател на Здружението на угостителството и туризмот 
при Стопанската комора на Македонија, на тркалезната маса  на тема: „Стратешки развој на  
туризмот и угостителството за поголеми економски ефекти“.

Настанот кој во Комората се организираше со поддршка на Министерството за економија 
имаше за цел преку дебата и дискусија да иницира мерки и активности кои би се презеле 
во насока на остварување подобри економски резултати со раст на девизниот ефект, 
подигнување на квалитетот на туристичките производи, услуги, нови содржини согласно 
потребите на туристите. 

СО СТРАТЕШКИ ПРИСТАП ДО ПОДИНАМИЧЕН 
РАЗВОЈ НА ТУРИЗМОТ И УГОСТИТЕЛСТВОТО 

ТРКАЛЕЗНА МАСА
ПОКРОВИТЕЛИ 
НА СТОПАНСКАТА КОМОРА НА МАКЕДОНИЈА

ПРЕМИУМ Покровители 

СИЛВЕР Покровители СТАНДАРД Покровители 
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Ако се има предвид 
фактот дека дејноста 
угостителство и туризам 
со години наназад има 
директно учество од 
2,9% во БДП на земјата 
(индиректно се оперира 
со скоро 5% - процент за 
кој нема јасна претстава 
кои параметри се 
користат за таквите 
калкулации), во услови 
на вработување на 
повеќе од 15.000 
работници само во угостителството (со проценка дека во тотал вработува и до 50.000 луѓе 
индиректно во секторот), имајќи го предвид фактот дека е трета брзо растечка индустрија во 
светски рамки, претседателката на Здружението на угостителството и туризмот порача дека 
мора да се дефинира стратешкиот развој на  туризмот и угостителството за да се остварат 
и поголеми економски ефекти, за што е потребно да се обезбеди дијалог на сите засегнати 
страни. Ова е потребно дотолку повеќе што постојат повеќе асоцијации и здруженија за 
туризам, одвоеност на функции во различни државни институции, а локалните институции 
немаат капацитет да поттикнат раст и развој на туризмот, наспроти перспективата на овој во 
светски рамки вносен бизнис и трета гранка по раст во меѓународни рамки. 

Во овој контекст како претставник на бизнис секторот Бибановска порача дека  нема 
успешна стратегија за туризам и угостителство без во еден дел да се слушне гласот и 
размислувањето на сите оние кои што вложиле капитал, труд, енергија за креирање 
туристички услуги и кои имаат визија и знаење за трендовите во туризмот. 

Државниот секретар во Министерството за економија, Зоран Павловски, информираше 
дека во рамките на Годишната програма за оваа година Министерството има поддржано повеќе 
од 50 настани, манифестации и проекти од областа на туризмот, кои заедно придонесуваат 
за подобрување на туристичката понуда во земјата. -Како институција надлежна за развојот 
на туризмот, вели Павловски, сметаме дека сите наши активности треба да се координираат 
со директните чинители во туризмот, а тоа се туристичките работници.

-Идната година ќе бидеме фокусирани на комуницирање со слободните патувачи и ќе 
помогнеме во промоцијата и на винскиот туризам, но дополнително ќе ги означиме и 10-
те најкачувани врвови во државата, а првпат ќе издадеме и водич за „бег-пекери“, - истакна 
Љупчо Јаневски, директор на Агенцијата за промоција на туризмот. При тоа, тој потсети 
дека од денеска почнува „онлајн“ промоцијата на македонските туристички потенцијали низ 
балканските земји, а стартот е од Словенија и Бугарија. Воедно, Јаневски истакна дека во 2020 

ТРКАЛЕЗНА МАСА ТРКАЛЕЗНА МАСА

година се очекува повеќе посета на слободни патувачи. Неговите очекувања се наредната 
година земјава да ја посетат над 1,3 милиони туристи и да се приближиме до бројката од 
четири милиони ноќевања, што укажува дека девизниот прилив треба да биде над 400 
милиони САД долари.

Елена Младеновска, директорка на Здружението „Вина од Македонија“ дополни дека 
компетитивна предност на земјава се винскиот и гастро-туризмот и дека при промоцијата 
фокусот треба да се стави тука, но притоа е неопходно да се создадат и услови од страна на 
државата. - Кинеските туристи се присутни во регионот, но земјава ја заобиколуваат зашто за 
влез им треба виза, - посочи Младеновска.

Дебатата во која учествуваа и Антонија Шишак, директор на Проектот за локална и 
регионална конкурентност (ПЛРК) финансиран со дотација од Европската унија (ИПА 
2), поддржан од Светската банка, Беким Хаџиу, раководител на Секторот за туризам и 
угостителство при Министерството за економија и Владимир Стефановски, од Проектот „In 
Your Pocket“, Џебен водич во Македонија, како и членки на Здружението на угостителството 
и туризмот при Комората, отвори повеќе прашања за тоа колку и во која форма е вклучен 
бизнис секторот и како може нивното позитивно искуство и вложувања да се искористат во 
креирањето на стратегиските правци за развој на оваа дејност во нашата држава.

На крајот беше заклучено дека за успешна промоција на туризмот мора да имаме 
стратегија зад која ќе застанат сите засегнати страни: државата, експертите, научната фела и 
бизнис секторот, а се акцентираше и потребата од формирање  Совет за туризам каде сите 
засегнати чинители ќе бидат вклучени со иницирање  предлози, мерки, чекори во насока 
на користење на позитивното искуство и остварување на поголеми економски ефекти од 
туризмот.

Даниела Михајловска Василевска   
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овозможување подобро платени работни места, но и преку системска поддршка и креирање 
мерки за создавање нови можности за вработување и подобрување на условите и квалитетот 
на животот во земјава.

Заеднички беше констатирано дека проблемот со недостаток на работна сила не е само 
проблем на македонската економија. И многу земји во развој од регионот на Југоисточна и 
Централна Европа во изминативе години се соочуваат со забрзано иселување и намалување 
на работната сила. Но, овој проблем е дотолку потежок за Македонија, со оглед дека сме 
мала земја со далеку поголеми ограничувања, кога станува збор за човечките ресурси.

Премиерот Заев посочи дека за да можеме да направиме каков и да било реформски 
чекор во обезбедувањето квалитетен кадар согласно потребите на компаниите, потребно 
е учество на сите општествени чинители и третирање на наведениве прашања и предлози 
како клучни приоритети. Заедничка задача на сите е да ги зголемиме продуктивноста и 
конкурентноста на домашното стопанство, ако сакаме да донесеме економски живот за сите 
граѓани и младите да останат во земјава, а компаниите, било да се домашни или странски, 
да бидат задоволни и мотивирани да инвестираат. А датумот за преговори сигурно нема 
ништо да промени, ако сето ова не си го решиме самите ние, - поентираше Заев. Едно од 
решенијата кое првично се наметнува се програми за преквалификација и доквалификација и 
стимулативни мерки за зголемување на вработеноста, привлекување работници во гранките 
на индустријата и создавање на повисоко платени работни места.

Компаниите од Советот на странски инвеститори посочија дека висината на платата 
не е единствената причина за заминувањето, туку особено влијание врз овој процес имаат 
економската и политичката нестабилност, ограничените можности за професионален 
развој, несоодветните или ограничените урбани услуги и инфраструктура (вклучувајќи 
ги здравството, образованието, комуналните услуги и друго), недостаток на доверба во 
институциите на системот, нефункционална администрација...

Како дел од можните решенија за овие проблеми, кои ги посочија компаниите - членки 

Работна средба на Советот на странски инвеститори
со претседателот на Владата на РСМ, Зоран Заев

Странските инвеститори обично своите 
одлуки да инвестираат во некоја земја ги 
засноваат на цела серија фактори, како што 
е политичката стабилност, транспарентните 
правни системи, соодветната инфраструктура 
и даночна политика, додека субвенциите 
и другата поддршка обично не се клучни 
аспекти при донесување на ваквите одлуки. 
Тоа, секако, треба да го имаат предвид и 
креаторите на економските политики во 
земјата.

Како еден од клучните фактори е и 
достапноста на квалификувана работна сила, 
без која не може да се замисли процесот 
на производство. Токму недостатокот на 
квалификувани кадри е проблем од кој 
се погодени сите индустрии, бидејќи се` 
поголем е бројот на странски компании кои алармираат дека заради овој проблем е доведен 
во прашање континуитетот во развојот на бизнисите, а и на македонската економија, која се 
бори на сите начини да обезбеди повисок економски раст.

Масовната миграција на работоспособното население и недостатокот на работна сила 
беа тема на разговор на работната средба помеѓу компаниите-членки на Советот на странски 
инвеститори и претседателот на Владата на Република Северна Македонија, Зоран Заев, 
одржана на 11.12.2019 година во Стопанската комора на Македонија.

Како што истакна претседателот на Советот на странски инвеститори, Штефан Петер, 
се` поизразениот проблем со недостигот на работна сила претставува главен предизвик 
на странските компании кои работат во земјава, којшто претставува пречка за реализација 
на проектираните бизнис планови. Иселувањето, особено на младото работоспособно 
население е дополнителен проблем, на чие решавање треба да се работи преку 

МАСОВНАТА МИГРАЦИЈА И НЕДОСТАТОКОТ 
НА РАБОТНА СИЛА - ГЛАВЕН ПРЕДИЗВИК НА 

СТРАНСКИТЕ ИНВЕСТИТОРИ
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КОМПАНИИ-ЧЛЕНКИ

на Советот на странски инвеститори се следните:

    - развивање функционални модели за трансфер на вработени од јавниот во приватниот 
сектор кои истовремено ќе бидат атрактивни и за работодавачите и за работниците;

    - модели за поттикнување на вработувањето лица со понизок степен на образование 
или без квалификации;

    - мерки за спроведување масовни кампањи за подигнување на јавната свест за 
придобивките од работа во земјава, односно кампањи кои би имале за цел да ги мотивираат 
граѓаните својата иднина да ја проектираат во рамките на матичната држава;

    - мерки кои овозможуваат и определени даночни олеснувања за младите лица кои 
остануваат да работат или основаат и водат успешни стартапи во земјава и можат да продаваат 
стоки и услуги на странските инвеститори, по примерот на Хрватска и Полска, или определени 
мерки за државна помош за работа во земјата на вратените иселеници, по примерот на 
Шпанија и Португалија, како стратешки програми за враќање на работоспособното население 
во државата;

    - олеснување на административниот товар на микро-стартап компаниите што ги водат 
млади претприемачи, по пат на нивно издвојување од средните и големите компании во 
законодавството во смисла на нови и олеснети закони за таквите субјекти;

    - проширување на можностите за професионален развој;

    - преиспитување на потребата од постоење агенции кои посредуваат при вработување 
во странство, воведување повисоки критериуми за нивно основање и ефикасно спречување 
на случаите на измами на овој план;

    - регионален пристап при доделување државна помош за креирање и одржување на 
нови работни места – значително повеќе средства за компаниите надвор од главниот град.

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, за што премиерот 
Заев информираше дека Владата во наредниот период ќе излезе со конкретни мерки и 
решенија, со кои ќе се олесни ангажирањето на работници од странство. 

Заеднички заклучок од средбата со премиерот е дека овие прашања се од стратешки 
државен интерес, а секако се и од интерес и за странските инвеститори и за домашните 
компании, поради што во наредниот период ќе се посвети посебно внимание на донесување 
заедничка стратегија, која во најмала рака ќе ги превенира последиците од масовната 
миграција на работоспособното население од земјава и од недостигот на креативни и 
продуктивни работници.

Д-р Елена Милевска Штрбевска

Влатко Стојановски 

ОТВОРЕН НОВИОТ „АЛФИ ТЕХНОЦЕНТАР“ ВО СКОПЈЕ

Трговската компанија „АЛФИ БИ“ после долгогодишно 
постоење и успешно работење во Куманово, го 
проширува својот бизнис и во главниот град. Денеска е 
отворен голем техноцентар и во Скопје.

-Како активна и долгогодишна членка на Стопанската 
комора на Македонија, „АЛФИ БИ“ со своето работење 
придонесува за развојот на трговијата, нудејќи голем 
асортиман квалитетни производи, истакна претседателот 
на Стопанската комора на Македонија, Бранко Азески, на 
отворањето на новиот „АЛФИ ТЕХНОЦЕНТАР“ во Скопје. 
Пред присутните, претседателот Азески изрази надеж 
дека трговската компанија во своето бизнис портфолио 
ќе вброи и нови трговски центри во Скопје, но и во 
другите градови во државата.  

„АЛФИ БИ КОМПАНИ“ постои од 1992 година и успешно и континуирано го развива 
својот бизнис како на домашниот, така и на странскиот пазар, преку пласман на повеќе од 
40.000 производи. Главна визија и цел на сопственикот на компанијата Гоце Серафимовски 
и неговиот менаџерски тим е задоволување на потребата на купувачите и зголемување на 
асортиманот и квалитетот на производите.

Од почетокот на 2005 година компанијата работи како заштитно друштво за вработување 
лица со посебни потреби. Од 100 вработени, 45 или приближно половина се лица со посебни 
потреби. Од постоењето до денес, за компанијата врвен приоритет е вложувањето во човечки 
капитал.

Инвестирањето во човечки ресурси за квалитетна услуга и љубезен однос со купувачите 
и инвестирање во трговски капацитети за поголема комфорност и задоволство кај 
потрошувачите е секојдневието на оваа успешна компанија. Како резултат на постојаното 
усовршување  и модернизирање на своето работење по примерот на светските трговски 
центри се стекнува со епитетот на еден од лидерите во својата област.

Првиот „АЛФИ ТЕХНОЦЕНТАР“ во Куманово беше отворен во ноември 2009 година, на 
површина од 3000 м2 и со големиот и квалитетен асортиман на производи придонесе за 
препознатливост кај широката категорија потрошувачи. Новиот објект во Скопје, со 40 
нововработени лица, се наоѓа во населбата Гази Баба и е со површина од 4.600 м2, од кои 
3000 м2 зафаќа самиот продажен простор.

СОРАБОТКА
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ЗДРУЖЕНИЈА ЗДРУЖЕНИЈА

На иницијатива на компании од фармацевтската дејност – производители на генерички  
лекови, со цел остварување на специфичните интереси во рамки на дејноста, се одржа  
конститутивна седница (11.12.2019) на Асоцијацијата на генерички производители на лекови.

Асоцијацијата усвои Правила за организацијата и начинот на работа, согласно кои ќе 
дејствува како посебна форма на организирање и работење во рамки на Стопанската 
комора на Македонија, во насока на унапредување на работењето и  поттикнување на 
имплементацијата на европски правила и стандарди во работењето, како и други активности 
од дејноста, се` со цел за остварување на подобри резултати и заштита на клиентите во 
работењето.

За претседател на Асоцијацијата се избра Владимир Индов од „АЛКАЛОИД“ АД – Скопје, 
а за заменици-претседатели, Наташа Попоска од „ЛЕК“ ДООЕЛ - Скопје и Славица Тодоровска 
од „ХЕМОФАРМ“ АД Претставништво - Скопје.

На седницата се дискутираше за идните активности на делување, а како приоритетни 
се посочија вклучување на Асоцијацијата во најавените усогласувања на регулативата од 
областа на лековите и медицински средства со европската регулатива, како и на потребата 
од ревидирање на прописите кои се однесуваат на генеричките лекови, во насока на 
следење на современите текови на овој план, за што, сметаат дека со своето долгогодишно 
искуство на домашен и на меѓународен план, можат да дадат значаен стручен придонес во 
креирањето на новите решенија. 

Љупка Илиевска-Самарџиска

Започна со работа леарницата на компанијата „Кранфилд Фаундри“во новата индустриска 
зона Неокази - Пробиштип, која треба да изработува делови за автомобилската индустрија 
по европски еколошки стандарди и со високо автоматизирана технологија.

На свеченоста по повод започнувањето со работа на објектот, оперативниот директор 
Дариус Ѕиуба посочи дека станува збор за инвестиција во вредност од 20 милиони евра, во 
која во моментот се вработени 60 лица, но дека се планира по завршувањето на втората фаза 
од планираните инвестициски активности, бројката на вработени да надмине 300 лица.

- Станува збор за најеколошката леарница во регионот и во Југоисточна Европа, која е 
изградена од локални добавувачи и изведувачи, кои работеа на изградбата на објектот кој 
се простира на површина од 8.000 м2. Политиката на компанијата е  расположливите услуги 
да ги добавува од домашниот пазар, секогаш кога е тоа можно, а со тоа веруваме дека ќе 
придонесеме повеќе кон развојот на македонската економија. Во моментот, од моменталните 
60 вработени со полно работно време, 75% се од локалното население од Пробиштип и 
околината, посочи Ѕиуба.

Во однос на прашањата за зачувување на животната средина, посочи дека во процесот 
на топење ќе се користи исклучиво електрична енергија, за чија намена е изградена 
посебна трафостаница во склоп на објектот. Направена е инвестиција во износ поголем од 1 
милион евра во систем за филтрирање, кој е еден од најмодерните во светот. Инвестицијата 
се простира на површина од околу осум хектари, а се состои од производствен погон и 
административна зграда на вкупно 15 илјади метри квадратни. При тоа, планираното 
производство е 13.000 тони годишно.

На официјалното отворање на леарницата присуствуваа претставници на највисокиот 
државен врв.

д-р Татјана Штерјова

КОНСТИТУИРАНА АСОЦИЈАЦИЈА НА 
ГЕНЕРИЧКИ ПРОИЗВОДИТЕЛИ НА ЛЕКОВИ

СВЕЧЕНО ОТВОРАЊЕ НА ЛЕАРНИЦАТА НА 
„КРАНФИЛД ФАУНДРИ“ ВО ПРОБИШТИП
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КИФ КИФ

постигне во соработка со Германија.

Кристоф Тискенс, директор на KfW за Југоисточна Европа и Турција, посочи дека со 25,5 
милиони евра, Германија сака да придонесе во делот на стручното образование на Западен 
Балкан.

- Преку Проектот ќе ги поврземе институциите за стручно образование со потребите на 
пазарот на трудот, - рече Тискенс.

Германската банка за развој е активна во регионот веќе 30 години. - KfW е актер кој ја 
потврдува заложбата на германската Влада да го поддржи овој регионален процес, - рече 
Тискенс.

Тој ги потенцираше и четирите главни принципи на Фондот за регионални предизвици: 
зајакнување на конкурентноста, технички избор на проекти, независно управување и 
соработка со најголемите засегнати страни на регионално ниво. Според него, намерата е 
Регионалниот фонд да прерасне во институција со отворена врата за учење, која со тек на 
време ќе соработува со други донатори, а посочи и на важноста на посветената работа на 
овој проект и соработката со Коморскиот инвестициски форум во областа образованието.

Вицепремиерот Милутин Симовиќ изјави дека е голема чест уште еднаш да сe биде 
сведок на значајните активности на КИФ и конкретизирање на оваа успешна соработка со 
Германската банка за развој.

- Во февруари ја отворивме Канцеларијата на Генералниот секретаријат на КИФ во 
Стопанската комора на Црна Гора, а денес се јасно прикажани конкретните резултати од 

неговата и работата во 
рамките на КИФ, - рече 
Симовиќ.

Според него, Договорот 
ќе биде силна поддршка за 
напорите за спроведување  
политики за намалување на 
невработеноста, особено за 
младите во Западен Балкан.

- Кога се зборува за 
неопходно поврзување 
и соработка во регионот 
на  Западен Балкан, 
секогаш се потенцира 
политичкото, безбедносното 
и економското ниво, но 

соработката на овие нивоа во никој случај не е можна без унапредување на образованието и 
обуката на младите луѓе и стручниот кадар. Промените предизвикани од дигитализацијата го 
ставаат образованието пред политиката - истакна Симовиќ. Како што рече, во истражувањето, 

На 10 декември 2019 година во Стопанската комора на Црна Гора  се потпиша Договор 
вреден 25,5 милиони евра помеѓу Германската банка за развој (KfW) и Коморскиот 
инвестициски форум (КИФ) за финансирање на проекти од областа на средното стручно 
образование. Средствата за Проектот се одобрени од Министерството за економска 
соработка и развој на Сојузна Република Германија. Во рамките на Коморскиот инвестициски 
форум, координатор на Проектот  ќе биде Стопанската комора на Црна Гора.

На потпишувањето на Договорот присуствуваа претставници на KfW и  Управниот одбор 
на Коморскиот инвестициски форум, меѓу кои и претседателот на Стопанската комора на 
Црна Гора, Властимир Голубовиќ, вицепремиерот на Република Црна Гора, Милутин Симовиќ, 
претставници на германското Министерство за економска соработка и развој и претставници 
на дипломатскиот кор.

Генералниот секретар на КИФ, Сафет Герџалиу, истакна дека ова е договор од големо 
значење за целиот регион, што придонесува за градење на идната соработка со Германија.

- Со инвестирање во образованието, инвестираме во иднината. Ова е само почеток на 
соработката и многу други можности ќе произлезат од овој проект во корист на целиот 
регион, - рече Герџалиу. Тој додаде дека нашиот регион има пет стратешки цели, т.н. 5Е, а тоа 
се: Европа, Економија, Образование, Животна средина и Искуство, што најдобро може да се 

ПОТПИШАН ДОГОВОР МЕЃУ КИФ И KFW – ЗА 
СТРУЧНО ОБРАЗОВАНИЕ 25,5 МИЛИОНИ ЕВРА
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КОМПАНИИ-ЧЛЕНКИПРОЕКТИ

младите луѓе кои бараат кариера надвор од Западен Балкан, честопати посочуваат дека 
причината за нивното заминување е потребата за подобро образование и обука.

- Поради оваа причина, Договорот меѓу КИФ и KfW е многу значаен. Западен Балкан 
мора да го искористи огромниот потенцијал на човечки ресурси и да биде значително 
поконкурентен, во исто време, во областа на привлекување странски инвестиции и пазарот 
на трудот, - изјави вицепремиерот. Воедно, тој посочи дека примарна цел на Владата на Црна 
Гора е да се постигне европски квалитет на живот на граѓаните преку динамичен економски 
развој, нови работни места и подобрување на одржливоста на постојните.

- Во Црна Гора направивме значителни чекори во минатото во областа на реформата на 
пазарот на трудот и создавање деловно опкружување кое привлекува инвеститори и создава 
можности за креирање квалитетни работни места и зголемување на вработеноста, - изјави 
Симовиќ, додавајќи дека подобрувањето на образовниот систем е на врвот на националните 
приоритети.

Во учебната 2018/2019 
година, бројот на ученици во 
рамките на три годишното 
средно стручно образование 
е зголемен за над 200 
проценти, воведен е дуален 
систем во кој се вклучени 
повеќе од 800 ученици, 250 
работодавци, 20 општини и 
30 училишта.

- На ниво на високото 
образование сакаме да 
добиеме работна сила што 
одговара на потребите 
на пазарот на трудот. 
Во наредниот период 
ќе воведеме задолжителна пракса на сите факултети во обем од 25 проценти, - најави 
вицепремиерот.

Модератор на настанот беше Балша Чулафиќ, координатор за соработка со меѓународни 
коморски асоцијации.

м-р Сања Николова

Отворен ден со матуранти од Виница

Макпрогрес им понуди отворени перспективи и можности за вработување на матурантите 
во општина Виница.

Отворениот ден кој се одржа на 14ти ноември имаше за цел да ги насочи професионално 
матурантите во високото образование на струки кои се подобро платени. Воедно беа 
презентирани можностите за платена практична работа, времено и трајно вработување, 
како и стипендиите преку фондацијата “Свет крст“ во која Макпрогрес е меѓу најголемите 
донатори.

Матурантите проследија кратки презентации од претставници од Макпрогрес, вработени 
на различни позиции кои ги споделија своите професионални искуства.

На наше задоволство, отворениот ден го поддржаа и претставници на граѓанската 
иницијатива “Сакам да останам” од Битола, чија главна цел е да ги мотивира младите иднината 
да си ја пронаоѓаат во државата. Одличен мотивациски говор оддржаа членовите од 
Здружението, вработени во компанијата Кромберг и Шуберт во Битола.
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м-р Анета Димовска, самостоен советник во 
Стопанската комора на Македонија

Во собраниска процедура е новиот Закон за данок 
на моторни возила, со кој согласно практиките од 
земјите - членки на Европската унија оданочувањето на 
моторните возила покрај врз основа на нивната вредност 
ќе се пресметува и врз основа на износот на просечната 
емисија на јаглерод диоксид - CO2 изразена во грамови по 
километар. Ваквиот начин на оданочување на патничките 
автомобили претставува новина во нашиот даночен 
систем. Имено, до сега не постоеше посебен данок на 
моторни возила, а патничките автомобили имаа третман 
на акцизни добра и на нив се плаќаше акциза, само врз 
основа на нивната вредност.

Со Законот за акцизите („Службен весник на РСМ“ 
бр.108/19 и 143/19) кој треба да се применува од 1 
јануари 2020 година, патничките автомобили не се предмет на оданочување. Од таа причина, 
досегашната акциза на патнички автомобили ќе се „замени“ со данокот на моторни возила. 
Со предложениот текст од новиот Закон за данок на моторни возила треба да се уреди 
оданочувањето на моторните возила кои се наменети за употреба на територијата на нашата 
држава, односно со него се уредуваат настанувањето, пресметувањето и плаќањето на 
данокот на моторни возила, правата и обврските на обврзниците за плаќање на данокот 
на моторни возила и надлежностите на царинскиот орган во врска со данокот на моторни 
возила.

Имајќи го предвид предложениот текст на Законот за данок на моторни возила кој се наоѓа 
во собраниска процедура, а имајќи ја предвид актуелната состојба со аерозагадувањето, за 
поздравување е фактот дека се предвидува оданочување на моторните возила покрај врз 
основа на нивната вредност и врз основа на износот на просечната емисија на јаглерод 
диоксид. Но, ако се разгледаат решенијата кои се предвидуваат во текстот на предложениот 
Закон, спорно е дали со овој закон ќе се постигнат позначајни цели во овој контекст, заради 
две причини.

Прво, согласно предвидената формулација во Предлог-законот на Владата и ` се дава 
надлежност да го пропишува начинот на пресметка на данокот на моторни возила и да ги 
утврдува износите потребни за пресметка на данокот на моторни возила.

Претходното е спорно, од причина што законот мора да ги содржи основните елементи 

ДАЛИ НОВИОТ ДАНОК ЌЕ ГО НАМАЛИ 
АЕРОЗАГАДУВАЊЕТО?!

на даночно-правниот однос и покрај субјектите на даночно-правниот однос, даночниот 
објект, даночната основица, даночните ослободувања и олеснувања, во закон мора да се 
пропишани и даночните стапки, односно износите потребни за пресметка на данокот на 
моторни возила .

Од вака предложената одредба во која недостигаат даночните стапки јавноста не може 
да се увери во исправноста на концептот, бидејќи на овој начин не може да се утврди износот 
кој би требало да го плаќаат деловните субјекти и граѓаните, што создава правна несигурност. 
Предложеното решение не нуди можност за споредба на новото даночно оптоварување на 
различни категории патнички возила со данок на моторни возила, со постојното даночно 
оптоварување со акциза на патничките автомобили. Оттаму, не може да се претпостави, 
ниту да се утврди дали и какви ефекти ќе се постигнат со промените, односно дали новото 
решение ќе ги даде посакуваните резултати од фискален аспект и од аспект на заштита на 
животната околина.

За споредба, тоа е исто како да се предлага Закон за данок на додадена вредност или 
Закон за данок на добивка, а во истите да не се пропишани даночните стапки.

Второ, вредно е да се истакне дека во новиот Законот за данок на моторни возила се 
предлага само патничките возила, мотоцикли и скутери, трицикли и четирицикли кои се 
движат исклучиво со електричен погонски мотор да не се предмет на оданочување со данок 
на моторни возила.

Досега патничките автомобили на хибриден погон беа ослободени од акциза, а согласно 
пропишаното, истите ќе се оданочуваат со новиот данок.

Доколку предлагачот на новиот закон се води од намерата со предложеното решение да 
се постигнат одредени цели поврзани со намалување на аерозагадувањето, тогаш ваквиот 
предлог е неразбирлив, особено кога станува збор за возила кои се хибридни, а кои се 
приклучуваат на надворешен извор на електрична енергија „plug-in“.

Хибридните возила кои се приклучуваат на надворешен извор на електрична енергија 
„plug-in“ имаат целосно електричен досег на возење од околу 30 до 80 км, зависно од моделот, 
што значи дека во градски услови на возење, тие не се критични од аспект на загадувањето 
и истите можат да се употребуваат и третираат како целосно електрични возила. Уделот на 
продадени нови хибридни возила со приклучување на надворешен извор на електрична 
енергија „plug-in“ во вкупната продажба на нашиот пазар е се` уште многу низок и истиот 
треба да се стимулира. Имајќи предвид дека производната цена на хибридните возила со 
приклучување на надворешен извор на електрична енергија „plug-in“ е висока во споредба 
со другите возила, нивното оданочување со новиот данок на моторни возила ќе ја зголеми 
нивната цена (дополнително, на поголемата основица ќе се плаќа и повеќе по основ на ДДВ) 
и веројатно ќе ја дестимулира продажбата на истите.

Оттаму, во Собранието потребно е да се отвори сериозна дебата како во однос на 
вклучувањето на даночните стапки во новиот Законот за данок на моторни возила и нивно 
утврдување на ниво кое ќе овозможи постигнување на одредени цели во насока на заштита 
на амбиенталниот воздух и намалување на аерозагадувањето, така и во однос на потребата 
од изземање од оданочување на патничките возила кои се движат на хибриден електричен 
погон со можност да бидат полнети со приклучување на надворешен извор на електрична 
енергија „plug-in“. 

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

во Стопанската комора на Македонија

Анализите на образовниот процес и 
вработливоста укажуваат дека отсуствува планирање 
и создавање на потребен човечки капитал, што 
ќе доведе од година во година квалификуваниот 
човечки капитал да биде сé повеќе недоволен и 
дефицитарен. Затоа е потребно кариерно насочување или професионална ориентација 
на учениците уште од основното образование, на што укажуваше во своите иницијативи и 
Стопанската комора на Македонија. Тоа подразбира насочување на учениците во правец на 
избор на нивните идни занимања и упис во соодветно средно училиште, според нивните 
способности, што ќе придонесе за обезбедување потребен кадар за бизнис секторот.

Според официјалните податоци на Државниот завод за статистика, минатата учебна 
2018/2019 година од вкупниот број на 71.650 ученици, во стручните училишта се запишале 
42.958 ученици, а во гимназиските училишта 27.504 ученика. Мала е бројката на запишани 
ученици од 1.188 во уметничките училишта. Споредувајќи ги податоците, се добива слика 
дека и не е многу голем бројот на ученици кои се запишуваат во стручното образование во 
однос на гимназиското образование. Доколку се погледнат податоците за бројката на ученици 
во стручното образование во кои сектори на квалификации се запишуваат, се добива слика 
дека најмногу се запишуваат во секторот здравство и социјална заштита и тоа 10.571 ученик, 
а најмалку се запишуваат за квалификацијата прехранбен техничар во секторот хемија 
и технологија и тоа само 9 ученика, секторот градежништво и геодезија и тоа 92 ученика, 
иако според анализите што ги правеше Комората, 62% од компаниите се изјасниле дека 
вакви квалификации се потребни за непречено одвивање на нивните работни процеси. За 
квалификации во секторот шумарство нема запишано ниту еден ученик.

Ваквата структура и движење ја отвораат дилемата колку ние, како држава, создаваме 
стручен кадар кој брзо ќе го најде своето работно место и колку влијаеме на професионалното 
ориентирање и насочување на учениците.

Доколку младите соодветно професионално се насочуваат и се развиваат, имаат реална 

ПРОФЕСИОНАЛНАТА ОРИЕНТАЦИЈА – 
ОТКРИВАЊЕ НА СПОСОБНОСТИТЕ И 

АФИНИТЕТИТЕ НА УЧЕНИЦИТЕ

самопроценка и прават вистински избор на занимањето, тогаш сликата во образованието 
би изгледала сосем поразлично. Учениците во поголем број би се насочувале кон стручното 
образование за стекнување квалификации, но квалификации кои се барани на пазарот на 
труд, а не создавање хипер продукција на кадар кој не е побаруван на пазарот и за кој нема 
работни позиции. На тој начин се постигнува вистинска синергија - реално се предвидуваат 
очекувањата на претпријатијата, учениците се насочуваат кон стекнување на побарувани 
вештини и квалификации, според нивните можности и амбиции и објективно се задоволуваат 
побарувањата.

Оваа потреба, преку обезбедување вистински избор на идната професија на учениците и 
намалување на јазот меѓу понудата и побарувачката на пазарот, ја увиде Стопанската комора 
на Македонија и преку свои иницијативи, професионалната ориентација и насочување 
на учениците инсистираше да влезе во новиот Закон за основното образование, кој беше 
донесен во август 2019 година, што ќе придонесе да се излезе во пресрет на барањата на 
бизнис заедницата и создавање идна работна сила, барана на пазарот на труд.

Професионалното ориентирање и кариерниот развој на ученикот не смее да биде 
стихиен процес, туку напротив, тој мора да биде испланиран и организиран, со јасно 
определени цели. Ако вака се гледа на кариерниот развој на учениците, тогаш е јасно дека 
овој сериозен процес мора да биде воден од оспособени лица, професионални советници. 
За таа цел, потребно е формирање на центри за кариера во кои би се насочувале учениците.

Насочувањето кон идната професија како процес кај нас се случува премногу доцна и 
тоа во средното образование. Во средните стручни училишта многу одамна има отворени 
центри за кариера кои главно се занимаваат со подготвување на учениците за вработување 
преку подготвување на мотивирачко писмо, биографија и однесување на прво интервју, но 
динамиката и квалитетот на работа се разликува од едно во друго училиште и не е секаде ист.

Центрите за кариера ќе обезбедуваат помош и поддршка на учениците за нивно 
правилно насочување при изборот на нивното занимање што ќе биде во согласност со 
нивните афинитети и способности, а со тоа и упис во соодветно средно училиште . Искуствата 
покажуваат дека поголем број ученици имаат тешкотии при изборот на занимањето и 
честопати избираат занимање по препорака на родителите или другарите, занимање во кое 
не можат да се пронајдат. Затоа имаат потреба од насочување, информирање и советување 
при дефинирање на одлуките на учениците уште од раната возраст според нивните 
психофизички способности, знаења, вештини, компетенции, искуство, поврзувајќи ги притоа 
со потребите и можностите на пазарот на труд.

Тоа неминовно придонесува за воспоставување ефективен систем за подготовка на 
денешните ученици за утрешната работа. 

ОБРАЗОВАНИЕОБРАЗОВАНИЕ
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ПРОПИСИ 

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 ...

11.12.2019
ИЗМЕНА И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА 

НАЧИНОТ НА ВРШЕЊЕ СУПЕРВИЗИЈА И НАДЗОР 
(„СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РСМ“ БР. 250 ОД 5 ДЕКЕМВРИ 2019 
ГОДИНА)

Врз основа на член 47 став 1 точка 6 од Законот за 
Народната банка на Република Македонија („Службен 
весник на Република Македонија“ бр. 158/10, 123/12, 
43/14, 153/15, 6/16 и 83/18) и член 114 став 2 од Законот 
за банкит ...

11.12.2019
ИЗМЕНА НА OДЛУКАТА ЗА ДОСТАВУВАЊЕ 

ПОДАТОЦИ ЗА ИЗВРШЕНИТЕ АКТИВНОСТИ ВО 
ПЛАТНИОТ ПРОМЕТ („СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РСМ“ БР. 250 
ОД 5 ДЕКЕМВРИ 2019 ГОДИНА)

Врз основа на член 47 став 1 точка 6 од Законот за 
Народната банка на Република Македонија („Службен 
весник на Република Македонија“ бр. 158/10, 123/12, 
43/14, 153/15, 6/16 и 83/18), член 27-ѓ став 4 и член 46 
став 2 од ...

11.12.2019
НОВ ПОДЗАКОНСКИ АКТ НА ЗАКОНОТ ЗА ЈАВНИ 

НАБАВКИ, ОБЈАВЕН ВО „СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РСМ“ БР. 
250 ОД 5 ДЕКЕМВРИ 2019 ГОДИНА

Врз основа на член 39 став (15) од Законот за 
јавните набавки (*) („Службен весник на Република 
Македонија“ бр. 24/19), министерот за финансии, донесе- 
Правилник за видовите на град+ежни активности кои се 
предмет на дого ..

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 ...

11.12.2019
ПРЕДЛОГ - ЗАКОН ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И 

ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ТРГОВСКИТЕ ДРУШТВА
Со членовите 1, 2, 3 и 4 од Предлог на законот 

се воведува поедноставена форма на Друштво со 
ограничена одговорност, со основна главнина од 1 евро, 
основано најмногу со тројца основачи, кои можат да 
бидат само физички ли ... 

НОВИ ПРОПИСИ
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СЕМИНАРИ, ФОРУМИ, ПРЕЗЕНТАЦИИ

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



БИЗНИС ИНФО БИЗНИС ИНФО 29Петок,  13 декември  2019, Бр. 41928 Петок,  13 декември  2019, Бр. 419

СЕМИНАРИ, ФОРУМИ, ПРЕЗЕНТАЦИИ

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


