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

со новиот стандард ISO 9001:2015

-Причината за недостаток на стручен кадар за потребите на бизнис-заедницата, Комората 
и нејзините членки ја гледаат во погрешната стратегија што се води во однос на уписната 
политика, која не ги следи потребите на стопанството и не е усогласена со потребите по 
секторите. Конкурсите за упис во средните училишта се исти од пред две, три или пет години. 
И натаму низ годините се зголемуваат гимназиските паралелки за сметка на  паралелките во 
стручните училишта, за кои и Комората укажува дека се јадрото за стабилно и економски јако 
општество, - истакна м-р Наташа Јаневска, самостоен советник во Комората. 

Но парадоксот да биде уште поголем - во стручните училишта се фаворизираат 
квалификации за кои постои презаситеност на пазарот на труд. Пример за тоа се се` уште 
фаворизирање на квалификациите како медицински сестри, економски и правни техничари, 
наместо квалификации за коишто стопанството има реална потреба: машин-бравари, 
оператори на ЦНЦ-машини, заварувачи, водоинсталатери, гипсер-монтери, молери и сл.

Како потврда на ваквите укажувања на бизнис-секторот е и фактот дека во учебната 
2019/2020 година од вкупниот број запишани ученици во стручните училишта, како резултат 

УПИСНАТА ПОЛИТИКА – ФАКТОР ЗА ОБЕЗБЕДУВАЊЕ 
СТРУЧНИ КАДРИ ЗА СТОПАНСТВОТО

ПРЕС КОНФЕРЕНЦИЈА
ПОКРОВИТЕЛИ 
НА СТОПАНСКАТА КОМОРА НА МАКЕДОНИЈА

ПРЕМИУМ Покровители 

СИЛВЕР Покровители СТАНДАРД Покровители 

https://www.youtube.com/embed/rNJ6xL01TyY?autoplay=true
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Со поддршка на Стопанската комора на Македонија, се одржа работен состанок со 
претседателот на Здружението на градежништвото, индустријата на градежните материјали 
и неметалите при Комората и претставници на стручното градежно училиште ,,Здравко 
Цветковски” од Скопје на тема: реализацијата на практичната обука на учениците во компанија. 
На средбата во просториите на Комората преставниците од градежното училиште, професори 
по практична настава, ги изнесоа проблемите со кои се соочуваат околу реализацијата на 
практичната обука. Работната средба покажа дека постои интерес и волја од компаниите 
да помогнат во развивањето на стручните вештини и компетенции кај учениците преку 
вклучување на ученици од градежното училиште во реализацијата на практична обука во 
нивните компании.

- За успешно реализирање на практичната обука на учениците сите учесници вклучени 
во процесот треба да покажат максимална одговорност и сериозен пристап кон процесот. 
Во спротивно би имало само импровизација на истиот што би ги обесхрабрило учениците 
и останатите учесници, истакна претседателот на Здружението на градежништвото, 
индустријата на градежните материјали и неметалите при Комората Андреја Серафимовски.

м-р Наташа Јаневска

на неправилната уписна политика за квалификации во секторот здравство се запишани 24% 
од вкупниот број на ученици, а во секторот економија, право и трговија 22% од учениците. 
Имено, станува збор за квалификации за кои и праксата потврдува дека нема потреба од 
нови работници со вакви вештини и компетенции.

Наспроти тоа, во секторот градежништво и геодезија се запишани 8,1% од вкупниот 
број на ученици во стручните училишта, во секторот угостителство и туризам се запишани 
4,5%, а во земјоделие и ветеринарство процентот на запишани ученици изнесува 3%, 
што не соодветствува на реалноста. Ист е случајот и со секторот хемија и технологија за 
квалификацијата прехранбен техничар каде се запишани 1% од вкупниот број на ученици во 
средните стручни училишта. Ваква е состојбата и во останатите сектори.

-Овој проблем, потенцираше Јаневска, во иднина би можел да биде ограничувачки 
фактор за развојот и на целата економијата. Ваквите сознанија Комората ги добива директно 
од комуникацијата со своите членки, но и преку анализите што се изработуваат во самата 
Комора и смета дека за да се намали јазот на неусогласеност потребна е координирана 
акција и спроведување мерки во соработка со бизнис-заедницата и образовниот сектор.

За информација, процесот на подготовка на конкурсот за упис во средните училишта 
има одредена процедура согласно која се бараат анализи од општините за потребите на 
квалификации на локално ниво врз основа на кои, Комисија, специјално формирана за 
оваа намена со претставници од државните образовни институции (Министерството за 
образование и наука – секторите за основно, средно и високо образование и ученички 
стандард, како и Државниот просветен инспекторат) и ЗЕЛС, го подготвува Конкурсот за 
упис. Во вака дефинирана комисија  недостасува претставник од бизнис-секторот, бидејќи 
кога Комората би го следела процесот на подготовка на конкурсот за упис за следната 
учебна година, може и директно да укажува на пропустите во истиот, но и на потребите на 
стопанството за планирање и градење на соодветен стручен кадар. 

За тоа колкаво е значењето на координирана уписна политика со бизнис-секторот свое 
мислење дадоа и претставници од месната индустрија кои најмногу го чувствуваат проблемот 
со недостигот од квалификуван кадар. Жарко Ангеловски, претставник на компанијата „Екстра 
меин“, информираше дека недостасуваат месопреработувачи, особено за работа со свежо 
месо, како што се колачи на говеда и месари и полначи на машини за месо и  за ублажување 
на оваа состојба тие ја поддржуваат иницијативата на Комората.

Јаневска посочи дека ова е период кога започнува прибирање на анализите од 
општините за подготовка на конкурсот за упис на ученици и токму затоа Стопанската комора 
на Македонија апелира сега, Комисијата за подготовка на конкурсот да се прошири со член 
од бизнис-заедницата и пред конкурсот да биде одобрен од министерот, задолжително да 
биде доставен за мислење во Стопанската комора на Македонија.

Служба за информирање

ПРЕС КОНФЕРЕНЦИЈА

ОСТОИ ИНТЕРЕС И ВОЛЈА ОД КОМПАНИИТЕ ЗА 
ПРАКТИЧНА ОБУКА НА УЧЕНИЦИТЕ 

ОБРАЗОВАНИЕ
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РАБОТНА ПОСЕТА РАБОТНА ПОСЕТА

ЛИДЕРОТ НА СДСМ НА РАБОТНА СРЕДБА 
СО БИЗНИС ЗАЕДНИЦАТА

потенцираа клучните приоритети на коишто би требало да се засноваат економските 
и општествените реформи во државата. Потребно е да се креира програма којашто ќе 
се заснова на принципот на визија, мисија и стратегија, со јасно поставени цели што 
и каде сака Македонија да стигне и како во таа насока да се работи на зајакнување на 
економските политики на државата.

Потребно е да се работи на реформи коишто ќе придонесат за побрзо приклучување 
кон Европската Унија, што ќе се постигне преку: воведување на дуалниот систем на 
образование и креирање на адекватна и продуктивна работна сила според потребите 
на бизнис секторот, зајакнување на конкурентноста на македонската економија преку 
обезбедување на поддршка и воведување конкретни мерки за извозно ориентираните 
компании вклучувајќи и темелно ревидирање на царинската политика во однос 
на репро материјалите што се користат како суровина наменета за производи за 
извоз, раст на животниот стандард, креирање на одговорност и подигање на нивото 
на ефикасност во јавната администрација, воведување на реформи во правниот 
систем, воведување на етички и морални стандарди во системското функционирање, 
децентрализација на локалната власт и поголема комуникација и координација меѓу 
државните институции. 

Нивото на комуникација меѓу државните органи и приватниот сектор потребно е 
да продолжи не само во насока на креирање на релевантните законски прописи, туку и 
во делот на нивната имплементација. Во насока на подигање на нивото на одговорност, 

Во насока на имплементација на добрата практика за унапредување на јавно-
приватниот дијалог преку спроведување на консултации со бизнис заедницата,  со 
цел  креирање на приоритетите на економските програми во пресрет на изборните 
процеси, претставниците на бизнис заедницата и лидерот на Социјалдемократскиот 
сојуз на Македонија одржаа работна средба во просториите на Стопанската комора 
на Македонија.

Со цел формирање на програма којашто би била функционална, применлива и во 
насока на креирање долгорочни решенија за македонската економија, потребно е да 
се слушне гласот на бизнис секторот што би се преточило во десет годишна агенда 
која ќе се реализира во наредниот период. Потребно е во иднина ваквите средби 
да продолжат во насока на креирање измени и предлог решенија во интерес на 
компаниите но и на општеството во целост- истакна Бранко Азески, претседател на 
Стопанската комора на Македонија.

На состанокот со претседателот на СДСМ Зоран заев и дел од тимот соработници 
на економски план,  претставниците од бизнис заедницата низ дискусија ги 
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РАБОТНА ПОСЕТА РАБОТНА ПОСЕТА

стандард, зголемувањето на бруто домашниот производ, отворање на нови работни 
места и раст на платите, но и креирање на нови општествени политики во корист на 
компаниите и граѓаните. Кога земјите од Вишеградската група се приклучуваа кон 
НАТО и ги отвораа поглавјата за членство во ЕУ имаа раст од пет до осум отсто, а некои 
достигнуваа раст и до 10- 12 отсто. Токму овие показатели, треба да ни бидат доволна 
мотивација да работиме многу за  бројките да бидат многу поголеми од сегашните. 
Поради тоа, потребно е да се креираат политики за создавање долгорочен економски 
раст со поголема предвидливост и остварливи цели. - додаде Зоран Заев во своето 
поздравно обраќање.

Средбата иницирана од СДСМ се реализира во пресрет на изработка на економската 
програма на политичката партија, а предлозите, забелешките и сугестиите изнесени во 
дискусијата треба да послужат за да се креираат предлози и мерки кои ќе бидат во 
интерес пред се на бизнисот, бидејќи нема успешна држава, без стабилен и успешен 
бизнис сектор, посочи Заев.

м-р Сања Николова

м-р Ивана Крстевска

респонзивност и поголема доследност во имплементацијата на зацртаните цели во 
програмата за економски раст, стопанствениците препорачаа дека би било добро 
решение пред самиот почеток на изборните процеси, јасно да се дефинираат и 
именуваат потенцијалните носители на клучните позиции во државната власт. Со оваа 
постапка би се избегнале оддолжувањата во процесот на формирање на нова влада, 
што значително би имало позитивни ефекти за бизнис заедницата.

Во насока на долгорочно планирање, бизнис заедницата порача дека од идната 
власт очекува да биде донесена национална развојна програма за 2020 – 2030 година 
во која ќе бидат конципирани сите нивни барања, како и растовареност од нови 
обврски се до членството на земјава во ЕУ.

Во наредниот период, потребен е оптимизам за да можат во што поскоро време 
да се спроведат новите реформи. Следува период на соочување со трансформации 
према кои ќе треба да се прилагодиме и менуваме. Преку позитивни примери и 
имплементација на барањата ќе се врати довербата и оптимизмот- посочи Азески.

По заокружување на дискусијата од бизнисмените присутни на работната средба, 
претседателот на СДСМ Зоран Заев, посочи дека во наредниот период, Република 
Северна Македонија ја очекуваат драстични промени особено со отпочнувањето на 
пристапните преговори кон Европската Унија. Една од причините  зошто земјата е 
насочена кон реализирање на евроинтеграциските цели и НАТО, е раст на економскиот 



БИЗНИС ИНФО БИЗНИС ИНФО 11Петок,  17 јануари 2020, Бр. 42210 Петок,  17 јануари 2020, Бр. 422
БИЗНИС ИНФО

РЕГИОНАЛНИ КОМОРИ РЕГИОНАЛНИ КОМОРИ

ПРЕЗЕНТИРАНИ ГРАНТОВИТЕ ЗА ТЕХНОЛОШКИ РАЗВОЈ ПРЕД 
СТРУМИЧКИТЕ КОМПАНИИ

Клучната новина што е воведена со јавниот повик е скратената процедура за аплицирање, 
односно олеснетиот пристап на компаниите до средства за реализација на инвестициски 
проекти. Скратената процедура важи за сите компании апликанти кои во изминатава 
година учествувале на јавните повици, по било кој инструмент и при тоа поминале две од 
трите фази на оценувањето. Тие веднаш одат до Комитетот за одобрување на инвестиции 
за разгледување и донесување на конечна одлука, а административните проверки ќе се 
направат пред потпишувањето на договорите.

За микро компании се кофинасира до 30 отсто од инвестицијата за проектот, но не повеќе 
од пет милиони денари, а за малите и средни компании компании исто така до 30 отсто од 
инветицијата, но не повеќе од 10 милиони денари.

Се поддржуваат одлуките на компаниите да воведуваат современи практики и технологии 
во своето работење со што ќе станат поконкурентни, а се финансираат трошоци за набавка, 
изнајмување или изработка на опрема, реновирање на хали, софтверски алатки, како 
и трошоци поврзани со подготовка и реализација на обуки, со спроведување на план за 
подобра организациска структура, додека не е дозволено кофинансирање на трошоци за 
плати и набавка на стоки и услуги од домашни јавни претпријатија, за угостителски услуги.

За повеќе информации компаниите може да се информираат на следниот линк: http://
www.fitr.mk/tehnoloshki-razvoj/

Ирина Георгиева

Во соработка со Регионалната комора со седиште во Струмица при Стопанската комора 
на Македонија во присуство на претставници на струмичката бизнис заедница, Фондот 
за иновации и технолошки развој (ФИТР) одржа презентација за двата јавни повика од 
инструментот за кофинасирани грантови за технолошки развој во вкупна вредност од шест 
милиони евра.

Целта на инструментот е да се обезбеди финансиска поддршка за технолошки развој 
на претпријатија и приватни здравствени установи (ПЗУ) кои ги исполнуваат условите од 
правилникот за истиот.

Бранислав Марковски, од Фондот за иновации и технолошки развој во своето обраќање 
истакна дека повиците се наменети за микро, мали и средни компании, како и за приватни 
здравствени установи до 250 вработени и не повеќе од 10 милиони евра годишен приход 
кои се регистрирани во земјава без разлика на нивната сопственост и фондот  ќе покрива 
до 30 отсто од инвестицијата, а останатите 70 отсто ќе треба да ги обезбеди апликантот од 
сопствени средства или од други извори.                                  

Рокот за поднесување на апликации за јавниот повик по редовна постапка, во вредност 
од три милиони евра, ќе биде отворен до 5 февруари 2020 година и на него ќе можат да 
аплицираат и компании кои досега не учествувале на претходните јавни повици на Фондот.
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СОРАБОТКА СОРАБОТКА

ПРЕКУ СОЦИЈАЛЕН ДИЈАЛОГ ПРОДОЛЖУВА СОРАБОТКАТА ВО 
ИНТЕРЕС НА ЕКОНОМСКИОТ РАСТ И РАЗВОЈ

јасни критериуми кои важат за сите компании подеднакво, а со кој веќе се поддржани околу 
200 компании“, посочи Царовска.

Вицепремиерката подвлече дека во изминатите две и пол години, активно се работеше 
и на креирање на програми и мерки за вработување и услуги на пазарот на трудот преку 
Оперативниот план кој го спроведува Агенцијата за вработување, кои пред се ги задоволуваат 
потребите на компаниите и реалните потреби на пазарот на трудот.

Во периодот кој следи Владата најавува дека ќе биде посветена на унапредувањето 
на програмите во образовниот процес, со особен фокус на средните технички училишта 
и техничките факултети, за да се следи процесот на индустријализација на земјата и да од 
образовниот процес излегуваат квалитетни, добро обучени кадри, за повисока продуктивност 
и ефикасност на компаниите, а со тоа и повисока конкурентност на домашниот и на 
меѓународните пазари, што е и едно од клучните барање на бизнис заедницата.

Претседателите на 4-те најголеми стопански комори во дражава, укажаа дека дијалогот 
мора да продолжи а со тоа и функционалноста на Платформата за Јавно приватен дијалог. 
Покрај решавањето на проблемот со обезбеденоста на кадри и мерки за подобрување на 
образовниот процес, Коморите сметаат дека во приоритетите треба да се стави акцент и на 
реформите во правосудството во насока на владеење на правото, како и навремена и редовна 
консулатција на бизнисот за секоја промена во регулативата која го засега стопанството.

Служба за информирање 

Царовска на средба со коморите, синдикатите и организациите на работодавачи

Заменичката на Претседателот на Владата задолжена за економски прашања Мила 
Царовска, се сретна со претседателите на четирите најголеми стопански комори, 
претставници на синдикатите и претставници на организациите на работодавачи.

Вицепремиерката нагласи дека соработката помеѓу Владата, коморите, синдикатите и 
организациите на работодавачи е клучна во креирање на ефективни и ефикасни економски 
политики, програми, проекти и мерки, за побрз и одржлив економски развој. Таа дополни 
дека досегашната соработка е на многу високо ниво, како и дека очекува во иднина уште 
потесна соработка за креирање на решенија со кои ќе се постигнат повисоки стапки на бруто 
домашниот производ и ќе се влијае на подигнување на животниот стандард на македонските 
граѓани.

„Во изминатите две и пол години, Владата успешно соработува со коморите, синдикатите 
и организациите на работодавачи и како резултат на таа соработка донесени се решенија 
со кои се задоволуваат интересите на сите засегнати страни: работниците, компаниите и 
државата. Пример е Законот за финансиска поддршка на инвестициите, преку кој во 2018 
година, за првпат се овозможи поддршка на домашните компании, преку транспарентни и 
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ПОСЕТИ ЗДРУЖЕНИЈА

Со цел продлабочување на соработката на Северна Македонија и Мароко, потребно е 
детално да се разгледаат можностите и да се отпочне со конкретни иницијативи за промоција 
на соработката меѓу двете земји - истакна Антони Пешев, претседавач на Собранието на 
Стопанската комора на Македонија на работната средба со амбасадорката на Мароко, Н.Е. 
Закиа Ел Мидаиу и почесниот конзул на Мароко во Северна Македонија, Илија Малинковски.

На средбата, амбасадорката Ел Мидаиу истакна дека во наредниот период амбасадата 
планира да организира промотивен настан со цел да се презентираат можностите за 
инвестирање и соработка со Мароко пред членките на стопанската комора на Македонија. 
Оваа презентација ќе претставува прв чекор кон запознавање и приближување на  бизнис 
заедниците од двете земји и креирање можности за различни облици за соработка во 
индустриите како што се металната и металопреработувачката, ИТ секторот, фармацевтската 
индустрија и прехранбениот сектор, особено компаниите што се занимаваат со производство 
на суплементи и здрава храна.

Двете страни се согласија дека во наредниот период ќе биде потребно подетално да 
се анализираат потребите и капацитетите на пазарите на двете земји, со цел до средина на 
годината да се организира бизнис форум во насока на поттикнување и продлабочување на 
соработката.

м-р Сања Николова

Во Стопанската комора на 
Македонија на иницијатива 
на повеќе засегнати страни се 
одржа состанок со директорот на 
Државниот инспекторат за техничка 
инспекција. На работниот состанок 
се разговараше за начините како 
да се дефинира  одговорноста за 
ставање на лифтовите надвор од 
употреба кога ќе се констатира 
техничка неисправност.

Лиценцираните управители што ги менаџираат влезовите во станбените згради,  
членки на Комората од секторот домување, претставници на Здружението на лифтови и 
претставници на надлежни државни институции разговараа за начините како и кај кого да 
се регулира одговорноста во услови кога со задолжителен технички преглед се констатира 
неисправност на лифтовите. 

Во таа насока, од Здружението на лифтови беше презентирано дека оваа обврска ќе 
биде подетално регулирана откако ќе се усвои новиот Закон за безбедност на производите, 
согласно кој ќе следува и обврска за изработка нови правилници каде ќе се лоцира и 
одговорноста. Во меѓувреме, решение ќе се бара во дефинирање процедура како да се 
заокружи целата постапка. 

Лиценцираните управители кои ги управуваат влезовите на станбените згради во име и 
за сметка на сопствениците се соочуваат со реален проблем што кога ќе се констатира со 
записник техничка неисправност на лифтот нема задолжување кој треба истиот да го стави 
надвор од употреба. Дотолку повеќе што ако станарите не се подготвени за инвестирање и 
надминување на неисправноста кај лифтовите и кога самите посегнуваат да го стават лифтот 
во употреба никој не сноси одговорност, а прстот се покажува кон лиценцираните управители 
неосновано бидејќи тие немаат никаква сопственост над овој дел од заедничките простории 
на зградите, чии сопственици се станарите.

Даниела Михајловска Василевска

МОЖНОСТИ ЗА СОРАБОТКА МЕЃУ СЕВЕРНА 
МАКЕДОНИЈА И МАРОКО

ОДГОВОРНОСТ ЗА НЕИСПРАВНИТЕ ЛИФТОВИ 
ШТО СЕ ВО ФУНКЦИЈА!
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м-р Анета Димовска, самостоен советник во 
Стопанската комора на Македонија

Од почетокот на годинава започна оданочувањето на 
моторните возила, со посебен данок на моторни возила. 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. Новиот систем 
предвидува данок кој се утврдува како комбинација од вредноста на 
возилото и емисија на јаглерод диоксид - CO2. Притоа, за различни 
видови возила, Уредбата за начинот на пресметка на данокот на 
моторни возила и на износите потребни за пресметка на данокот 
на моторни возила предвидува различен начин на пресметка.

На патнички моторни возила и „pick-up“ возила (ЦТ 
8703) данокот на моторните возила се пресметува како збир од 
вредносна и специфична компонента. Вредносната компонента е 
производ од вредноста на моторното возило и процентот од вредноста на возилото за соодветна категорија 
на вредноста (се добива од првата табела во прилог), а специфичната компонента е производ од износот на 
просечната емисија на јаглерод диоксид - CO2 и вредноста за 1 грам јаглерод диоксид - CO2 за соодветна 
категорија во зависност од видот на горивото кое се користи за погон на возилото (согласно втората табела 
во прилог).

Значи:

Данокот на моторни возила = вредност на возило во евра x процент за соодветна вредност x 
среден курс на денар/евро + гранична вредност на CO2 x коефициент

КАКО СЕ ПРЕСМЕТУВА НОВИОТ ДАНОК НА 
МОТОРНИ ВОЗИЛА?

За патнички моторни возила наменети за такси превоз на патници износот на платениот данок на 
моторни возила се враќа во износ од 25%, а за патнички моторни возила со 7+1 и 8+1 седиште наменети за 
такси превоз на патници кои регистрирани лица ги набавуваат за вршење основна дејност автотакси превоз 
на патници или правни лица ги користат за превоз на лица за службени потреби, износот на платениот данок 
на моторни возила се враќа во износ од 80%.

За „plug-in“ хибридни електрични возила , данокот на моторни возила се пресметува во износ 
намален за 50% од пресметаниот данок на моторни возила.

За „pick-up“ возила (ЦТ 8704), кои вообичаено имаат повеќе од еден ред седишта и се состојат од два 
одвоени простори, затворена кабина за превоз на патници и отворен или покриен дел за превоз на стока, 
данокот на моторните возила се пресметува како производ од износот на силината на моторот искажана во 
киловати – КW и вредноста на еден kW во зависност од нивото на емисијата на издувните гасови.

Данокот на моторни возила = силина на мотор во kW x единечна вредност на 1 kW  

За мотоцикли над 50 см3, трицикли и четирицикли , данокот на моторните возила се пресметува 
како производ од износот на зафатнината на моторот искажана во кубни сантиметри - см3 и вредноста на 
еден кубен сантиметар во зависност од нивото на емисија на издувните гасови.

Данокот на моторни возила = зафатнина на мотор во см3 x единечна вредност на 1 см3 

ДАНОЦИ И ЦАРИНИДАНОЦИ И ЦАРИНИ



БИЗНИС ИНФО БИЗНИС ИНФО 19Петок,  17 јануари 2020, Бр. 42218 Петок,  17 јануари 2020, Бр. 422

м-р Наташа Јаневска, самостоен советник
во Стопанската комора на Македонија

Ги живееме првите денови од Новата 2020 година. Во желбите што си ги посакуваме 
меѓу другите е и онаа конечно образовниот процес да почне успешно да се реформира. 
Тоа значи вработување на способни, компетентни и стручни кадри на вистинско место 
и во вистинско време, надвор од сите политизирања на институциите.

20 20 се интересни бројки. Сите стратегии, акциски планови, програми низ години 
беа врзани за овие бројки. 20 20 да биде крај на еден преоден период за сите започнати 
реформи. Реформите започнаа, годините минуваа, но се остана исто.

И оваа 2020-та сеуште работиме по стари закони, останавме само на пилот проекти, 
наместо да направиме системско регулирање на процесите.

Токму затоа е потребно усогласување на образованието со потребите на бизнис 
заедницата и општеството во целост и носење на нов Закон за стручно образование и 
обука, а не парцијални измени во законот со кои се регулира една област, а се заборава 
на друга. Вистинските реформи во стручното образование и обука значат системско 
регулирање на процесите, стекнување стручни вештини и унапредување на основните 
и трансверзални вештини на поединците што овозможуваат долгорочно планирање 
на развојот на бизнисот, обезбедување работна сила и решавање на празнините за 
потребните вештини и квалификации.

Во таа насока, дуалниот систем на образование има незаменлива улога во 
обезбедување на квалификувани лица со потребните вештини и компетенции. 
Постоечкиот Закон за стручно образование и обука, со кој се уредува структурата, 
начинот на организирање и начинот на управување со системот на стручно образование 
и процесот на учење преку работа (практична обука кај работодавач), не го дефинира 
терминот „дуалниот систем на образование” или „дуално образование“ и потребно е, 
во посебен член од Законот, дуалниот систем на образование, да се дефинира како дел 
од стручното образование и обука.

Во моментов се говори за австриски, германски и/или швајцарски модел на дуално 
образование и се презентираат нивните позитивни искуства на различни нивоа во 

ДУАЛНОТО ОБРАЗОВАНИЕ 
КАКО ДЕЛ ОД ЗАКОН ЗА 

СТРУЧНО ОБРАЗОВАНИЕ 

нашата држава. Во суштина, тие имаат иста цел. Спој на теорија и пракса во компании 
како целина за по завршување на средното стручно образование, учениците да бидат 
соодветно квалификувани, за потребите на бизнис секторот. И секој од овие модели 
си е прилагоден на земјата каде се применува. Оттука, мора да ни биде јасно, дека 
целосно пресликување на модели на образование од други земји не е можно заради 
спецификата и состојбите на образовниот систем во нашата земја.

Во однос на дуалното образование, во нашата земја, можеме да зборуваме за 
имплементација на конкретни решенија ( принципи) на дуално образование диктирани 
од реалната состојба на терен. Спецификата е во тоа што во зависност од големината 
на компаните се применува различен пристап на дуално образование. Токму затоа, 
во истиот член во Законот за стручно образование каде ќе се дефинира дуалното 
образование мора да се дефинираат два приода за стекнување иста квалификација, 
односно два модела на дуално образование:

    1. Дуално образование, преку процесот на учење преку работа, за квалификација 
која се стекнува во училиште. Според овој приод, поголем дел од образовниот процес, 
односно 55%, се реализира во училиште во кои влегуваат теоријата и училишната 
пракса и помал дел, односно 45%, во кој влегува практичната обука, се реализира кај 
работодавач, во компанија и

    2. Дуално образование, преку процесот на учење преку работа, за квалификација 
која се стекнува на барање на работодавач. Според овој приод, наставниот план и 
програма се изработуваат според специфичните барања на компанијата, и најголем 
дел од образовниот процес, односно 60-70%, практичната обука, се реализира во 
компанијата, додека помал дел од образовниот процес, односно 40-30%, теоријата, се 
реализира во училиште. 

Во таа насока треба да бидат дефинирани и правила за упис што подразбира кои 
ученици можат да се запишуваат во дуалниот систем на образование, односно кои 
критериуми треба да ги исполнат за да се запишат. Тоа треба да биде регулирано во 
посебен член во Законот (како што обично сме навикнати) или во подзаконски акт што 
ја регулира оваа област.

ПОРАКА ОД ...ПОРАКА ОД ...
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М-р Зоран Јовановски, Главен советник на Управниот одбор на Стопанската 
комора на Македонија за економски прашања

Во нашата земја, 
2020-та ќе биде година на 
парламентарни избори и 
тие ќе остават свој печат. 
Но, годинава ќе биде и 
година на влез на земјава 
во НАТО. Можеби, се 
надеваме дека тоа ќе се 
случи, годинава ќе биде 
и година кога ќе добиеме 
датум за почеток на 
преговори со ЕУ. Со тоа, 
конечно ќе се овозможи остварување на повеќегодишните заложби на земјава во 
врска со нејзините евро-атлантски интеграции.

Систематското следење на расположението на нашите граѓани во врска со овие 
две прашања дава потврда за нивната поддршка. Добар индикатор за тоа се анкетите 
на Меѓународниот републикански институт (IRI) затоа што генерира одговори на истите 
прашања за периодот од 2008 година наваму. Во однос на влезот во НАТО, анкетите на 
IRI покажуваат дека во април 2008 година поддршката за влез ја дале 92%. Таа поддршка 
го достигнала својот максимум во септември 2009 година, кога изнесувала 94%. На 
последната сеопфатна анкета, направена на средината на 2018 година поддршката за 
влез во НАТО е намалена во однос на рекодните нивоа, но се’ уште изнесува високи 
77%.

Слично е и кај прашањето за влез во ЕУ. Во април 2008 година поддршка даваат 
96% од испитаниците, поддршката се намалува на 72% во декември 2014 година за да 
повторно се зголеми и достигне 83% во јуни 2018 година.

2020-ТА, ГОДИНА НА НАТО 
И (СЕ НАДЕВАМЕ) НА ЕУ

Нема други работи, како што е случајот со влезот во НАТО и во ЕУ, за кои граѓаните 
во период од цела деценија давале толку висока поддршка. 

На последната анкета од средината на 2018 година граѓаните се изјасниле и за тоа 
што сметаат дека се два нивни најголеми проблеми. Притоа, не се сугерирани можни 
одговори од кои граѓаните требале да изберат туку се регистрирани одговорите онака 
како што ги дале граѓаните по свое наоѓање. Кога ќе се прикажат обединето одговорите 
на двата најголеми проблеми што граѓаните ги посочиле, произлегува дека за 25% 
од нив најголем проблем е економијата, за 22% се сиромаштијата, нискиот животен 
стандард и проблемите на обичниот човек, за 20% е невработеноста, и за 22% тоа е 
прашањето за името на државата. Очигледно е дека економските проблеми, без оглед 
за што конкретно се работи, се голема мака на нашите граѓани.

Оттука, фактот дека граѓаните ги посочуваат економските проблеми како главни, а 
во исто време даваат голема поддршка за влез во НАТО и во ЕУ упатува на заклучокот 
дека граѓаните имаат високи очекувања од членството во НАТО и ЕУ. Влезот во НАТО и 
во ЕУ  е перцепиран како  нешто што дава надеж за решавање на горливите економски 
проблеми.

Имајќи го сето ова предвид, во 2020 година ќе се фокусираме на широк корпус 
прашања поврзани со влезот во НАТО и преговорите со ЕУ. Тоа се многу важни теми и 
за бизнис заедницата.  
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д-р Елена Милевска Штрбевска
Главен советник на Управниот одбор на Стопанската комора на Македонија 

за правни прашања

Имајќи го предвид фактот 
дека живееме во време 
кога постојано се менуваат 
економските околности 
и бизнис-опкружувањето, 
неминовно се наметнува 
и потребата за постојано 
следење и приспособување 
кон актуелните трендови 
во работењето и водењето 
бизнис, вклучувајќи ги 
иновативните техники и технологии, процесите на дигитализација и други динамични 
процеси, кои од корен ги менуваат начините на комуникација, правилата на игра, 
важноста на играчите на пазарот и нивните производи итн.

Сите овие процеси, секако, дека бараат соодветни промени и кај бизнис-
асоцијациите, како што е Стопанската комора на Македонија, кои треба соодветно да 
одговорат на новите предизвици, барања и потреби на бизнис-секторот.

Во таа насока, ценам дека Стопанската комора на Македонија, како една модерна 
стопанска комора, веќе активно ги следи современите трендови и потреби на 
компаниите, покажувајќи еден поинаков начин на организираност и посветеност на 
членките, различен од традиционалното секторско и регионално здружување, кое 
секако, останува и понатаму едно од основните начини на поврзување на членките.

Но, поврзувањето на компаниите од различни сектори, согласно нивните 
специфични потреби и интереси е нешто што се наметна како потреба на „Комората 
на иднината“... Такви институционализирани форми кои активно делуваат во рамки на 

ШТО ТРЕБА ДА ПРАВИ ЕДНА МОДЕРНА 
СТОПАНСКА КОМОРА?

Комората се, секако, Клубот на извозници, преку кој ќе се работи на поттикнување на 
извозните потенцијали на македонската економија и Советот на странски инвеститори, 
како глас на деловната заедница формиран со цел подобрување на инвестициската и 
деловната клима во државата и значаен репрезент на компаниите со странски капитал 
во државата.

Во услови кога постојат општи оценки дека владеењето на правото во земјата 
покажува знаци на слабост од повеќе аспекти, компаниите имаат потреба од 
алтернативни механизми кои овозможуваат брзо и ефикасно надминување на споровите 
меѓу деловните субјекти. Во овој контекст, Стопанската комора на Македонија веќе игра 
значајна улога со фактот дека ги нуди можностите на решавање на споровите преку 
Постојаниот избран суд – Арбитража, кој има низа предности во однос на решавањето 
на споровите пред редовните судови, за што ќе стане збор во наредните текстови на 
оваа тема.

Оттука, одговорот на прашањето: Со што треба да се занимава една модерна 
стопанска комора, доаѓа некако сам по себе... Имено, единствена развојна алтернатива 
која ни стои на располагање и како Комора и како држава која се карактеризира како 
мала отворена економија , е

- поттикнување на извозните потенцијали на македонската економија,

- следење на современите техничко-технолошки трендови и практики кои ни ги 
носат странските инвеститори во земјава и

- брзо и ефикасно решавање на деловните спорови, заради натамошен непречен 
развој, ликвидност, конкурентност, и поголема продуктивност и ефикасност во 
работењето.

Ова ќе бидат и темите кои ќе бидат предмет на подетална анализа и разработка во 
наредниот период. 
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Анета Димовска, самостоен советник
во Стопанската комора на Македонија

Овој текст, кој го објавувам како порака 
до креаторите на политиките во државава во 
рубрика која редовно ќе следи во вторник 
како мој коментар на понеделничките пресови 
на Стопанската комора на Македонија, 
иницијално, требаше да е во форма која ја 
најавувам во продолжение.

Тој иницијален текст кој следи во 
продолжение држи на долг рок, од збор до 
збор....

На кус рок, а во согласност со разменетите 
мислења со претседателот на Комората, Бранко Азески, мојот коментар за барањето 
изнесено на вчерашниот прес за делегирање на претставник од деловната заедница 
во Комисијата која одлучува за уписната политика во средните стручни училишта во 
државава е следно:

    1. Барањето е уште едно бирократско барање и само по себе нема да ги промени 
состојбите со недостиг на стручен кадар во земјава. Веројатно истото ќе заврши во 
нечија фиока и на истото нема да добиеме одговор;

    2. И да добиеме позитивен одговор во конкретното тело за креирање на уписната 
политика може да вклучиме не еден, туку десет претставници на деловната заедница и 
состојбата ќе е идентична, ќе се задоволи формата, без суштина;

    3. Фали прагма и разбирање дека проблемите мора да се решаваат, не со повици 
и дописи, туку со конкретни акции, затоа што бизнисот ја „храни“ државата и кога тој 
повикува на решавање на одреден проблем, тоа не е личен проблем на компанија, тоа 
е проблем на државата.

КАКО И ЗА КОГО СОЗДАВАМЕ КАДАР?!    

    4. Ова мора да го разберат како административците од Министерството за 
образование и наука, па дури и без повици од деловната заедница да пристапат 
кон решавање на проблемите, така и администрацијата во Стопанската комора на 
Македонија... На бизнисот итно му требаат заварувачи, ракувачи со машини... денес, не 
утре. 

Следи иницијалниот текст кој е релевантен на долг рок:

Живееме во свет кој бргу се менува, каде знаењето и иновациите се клучни двигатели 
на економскиот развој. Ова значи дека квалитетот на образованието и учењето се 
значајни детерминанти на благосостојбата на индивидуите, но и значајни фактори на 
прогресот на земјите.

Во услови на глобализација и либерализирани меѓународни економски односи 
економиите се натпреваруваат едни со други. Успешните држави имаат конкурентни и 
компаративни предности во однос на други економии, кои се темелат на конкурентски 
предности во одредени индустрии. Образованието и обуките на работната сила во 
земјите се главен фактор за успешноста на економијата, односно работната сила која 
е способна да работи во индустриите во кои конкретна економија има конкурентна 
предност во однос на други економии е императив.

Ако го разгледуваме македонското искуство за почеток може да констатираме две 
состојби:

1. Креаторите на економска политика кај нас немаат утврдени сектори и дејности во 
кои македонската економија има компаративна предност пред другите економии. Така, 
со години во нашата држава (вклучително и во моментов) се практикува хоризонтална 
индустриска поддршка.

2. Соодветно на претходното, образованието со децении наназад стихијно се 
развива, без системски пристап кој ќе овозможи создавање на квалификуван кадар за 
секторите и дејностите во кои македонската економија има компаративна предност. 

Како држава денес се најдовме во состојба годишно да продуцираме по речиси 8.000 
дипломирани студенти, по околу 1.900 магистри и специјалисти годишно и по околу 
250 доктори на науки, а деловната заедница секојдневно да укажува на недостигот од 
стручен кадар за нивните потреби.
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ПРОПИСИ 

13.01.2020
УРЕДБА ЗА НАЧИНОТ НА ПРЕСМЕТКА НА ДАНОКOТ НА 

МОТОРНИ ВОЗИЛА И НА ИЗНОСИТЕ ПОТРЕБНИ ЗА ПРЕСМЕТКА 
НА ДАНОКОТ НА МОТОРНИ ВОЗИЛА, „СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА 
РСМ“ БР. 277 ОД 28 ДЕКЕМВРИ 2019 ГОДИНА

Врз основа на член 9 став (11) од Законот за данок на 
моторни возила („Службен весник на Република Северна 
Македонија“ број 261/19), Владата на Република Северна 
Македонија, донесе- УРЕДБА ЗА НАЧИНОТ НА ПРЕСМЕТКА НА 
ДАН ...

13.01.2020
НОВА ОДЛУКА ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА ДОБРАТА И 

УСЛУГИТЕ КОИ ПОДЛЕЖАТ НА ПОВЛАСТЕНА СТАПКА НА 
ДАНОКОТ НА ДОДАДЕНА ВРЕДНОСТ, ОБЈАВЕНА ВО „СЛУЖБЕН 
ВЕСНИК НА РСМ“ БР. 277 ОД 28 ДЕКЕМВРИ 2019 ГОДИНА

Врз основа на член 30 став (3) од Законот за данокот 
на додадена вредност („Службен весник на Република 
Македонија“ бр. 44/99, 86/99, 8/01, 21/03, 19/04, 33/06, 101/06, 
114/07, 103/08, 114/09, 133/09, 95/10, 102/10, 24/1 ...

13.01.2020
ПРОГРАМИ ДОНЕСЕНИ ОД ВЛАДАТА НА РСМ ОБЈАВЕНИ 

ВО „СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РСМ“ БР. 277 ОД 28 ДЕКЕМВРИ 2019 
ГОДИНА

I. Врз основа на член 18 став 5, член 27 став 1; член 53 
од Законот за извршување на Буџетот на Република Северна 
Македонија за 2020 година („Службен весник на Република 
Северна Македонија“ бр. 265/19), Владата на Републ ...

13.01.2020
ОДЛУКА ЗА НАМАЛУВАЊЕ НА УВОЗНИТЕ ДАВАЧКИ 

- ЦАРИНСКИТЕ СТАПКИ НА ОДДЕЛНИ ПРОИЗВОДИ 
(КОМПОНЕНТИ) ПОТРЕБНИ ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА 
ТЕХНОЛОШКО НАПРЕДНИ ПРОИЗВОДИ, „СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА 
РСМ“ БР. 278 ОД 28 ДЕКЕМВРИ 2019 ГОДИНА

Врз основа на член 19 став 7 од Царинскиот закон 
(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 39/05, 4/08, 
48/10, 158/10, 44/11, 53/11, 11/12, 171/12, 187/13, 15/15, 129/15, 
154/15, 192/15, 23/16 и 144/18), Владата на Р ...

13.01.2020
ЕНЕРГЕТСКИ БИЛАНС НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА 

МАКЕДОНИЈА ЗА 2020 ГОДИНА, „СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РСМ“ БР. 
278 ОД 28 ДЕКЕМВРИ 2019 ГОДИНА

Врз основа на член 13 став (2) од Законот за енергетика 
(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 96/18 и 
„Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 
96/19), Владата на Република Македонија, донесе- ОДЛУКА З ...

13.01.2020
ПРОГРАМА ЗА ПРОМОЦИЈА И ПОДДРШКА НА ТУРИЗМОТ 

ЗА 2020 ГОДИНА, „СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РСМ“ БР. 278 ОД 28 
ДЕКЕМВРИ 2019 ГОДИНА

Врз основа на член 5 од Законот за основање на Агенција 
за промоција и поддршка на туризмот во Република Северна 
Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 
103/08, 156/10, 59/12, 187/13, 41/14 и 83/18), Вла ...

13.01.2020
ПРОГРАМА ЗА ФИНАНСИСКА ПОДДРШКА НА РУРАЛНИОТ 

РАЗВОЈ ЗА 2020 ГОДИНА, „СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РСМ“ БР. 278 
ОД 28 ДЕКЕМВРИ 2019 ГОДИНА

Врз основа на член 30 од Законот за извршување на 
Буџетот на Република Северна Македонија за 2020 година 
(„Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 
265/19) и член 7 ставови (3) и (4) од Законот за земјоделство ...

13.01.2020
УРЕДБА ЗА ПОБЛИСКИТЕ КРИТЕРИУМИ ЗА ДИРЕКТНИ 

ПЛАЌАЊА, КОРИСТНИЦИТЕ НА СРЕДСТВАТА, МАКСИМАЛНИТЕ 
ИЗНОСИ И НАЧИНОТ НА ДИРЕКТНИТЕ ПЛАЌАЊА ЗА 2020 
ГОДИНА, „СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РСМ“ БР. 278 ОД 28 ДЕКЕМВРИ 
2019 ГОДИНА

Врз основа на член 47 став (6) од Законот за земјоделство 
и рурален развој („Службен весник на Република Македонија“ 
бр. 49/10, 53/11, 126/12, 15/13, 69/13, 106/13, 177/14, 25/15, 
73/15, 83/15, 154/15, 11/16, 53/16, 120/ ...

13.01.2020
ПРОГРАМА ЗА ФИНАНСИСКА ПОДДРШКА ВО 

ЗЕМЈОДЕЛСТВОТО ЗА 2020 ГОДИНА, „СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА 
РСМ“ БР. 278 ОД 28 ДЕКЕМВРИ 2019 ГОДИНА

Врз основа на член 30 од Законот за извршување на 
Буџетот на Република Северна Македонија за 2020 година 
(„Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 
265/19), член 7 ставови (3) и (4) од Законот за земјоделство ...

13.01.2020
ДОНЕСЕНИ ПОДЗАКОНСКИ АКТИ НА ЗАКОНОТ ЗА 

ДАНОКОТ НА МОТОРНИ ВОЗИЛА, ОБЈАВЕНИ ВО „СЛУЖБЕН 
ВЕСНИК НА РСМ“ БР. 279 ОД 30 ДЕКЕМВРИ 2019 ГОДИНА

Врз основа на член 13 став (9); член 15 став (13); член 17 
став (7); член 20 став (3); член 22 став (10); член 23 став (6); член 
25 став (4); член 40 став (4) од Законот за данок на моторни 
возила („Службен весник на Реп ...

13.01.2020
ПОДЗАКОНСКИ АКТИ НА ЗАКОНОТ ЗА АКЦИЗИТЕ, 

„СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РСМ“ БР. 279 ОД 30 ДЕКЕМВРИ 2019 
ГОДИНА:

I. Врз основа на член 32 став (7), член 34 став (17), член 35 
став (7) и член 37 став (14) од Законот за акцизите („Службен 
весник на Република Северна Македонија“ број 108/2019, 
143/2019 и 225/2019) министерот за финанс ...

13.01.2020
НОВ ПРАВИЛНИК ЗА ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА НА 

ПРИЈАВАТА ЗА РЕГИСТРАЦИЈА ЗА ДАНОКОТ НА ДОДАДЕНА 
ВРЕДНОСТ, „СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РСМ“ БР. 279 ОД 30 
ДЕКЕМВРИ 2019 ГОДИНА

Врз основа на член 51 став (5) од Законот за данокот 
на додадена вредност („Службен весник на Република 
Македонија“ бр. 44/99, 86/99, 8/01, 21/03, 19/04, 33/06, 101/06, 
114/07, 103/08, 114/09, 133/09, 95/10, 102/10, 24/1 ...

повеќе на сајтот www.mchamber.mk

НОВИ ПРОПИСИ

http://www.mchamber.mk
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СЕМИНАРИ, ФОРУМИ, ПРЕЗЕНТАЦИИ

ИНКОТЕРМС 2020 - РАЗБИРАЊЕ 
И ПРАВИЛНА ПРИМЕНА НА 

ПРАВИЛАТА 

21 јануари 2020 година, од 
12:00 до 18:00 часот

Сала 3 на 3-ти кат, 
Стопанска комора на 

Македонија

Семинарот дава одговори на следните прашања:

Што е тоа ИНКОТЕРМС и зошто 2020?
Зошто секоја фактура во надворешно-трговското работење  содржи Инкотермс 

правило?
Што значи новото правило DPU?
Што е разликата помеѓу ИНКОТЕРМС 2010 и ИНКОТЕРМС 2020?

Кога имам контејнер дали треба да употребам FOB или FCA?
Чиј е ризикот кога стоките патуваат со правилото CPT (CPT Skopje)?
Што е разликата помеѓу CIP и CIF?

Како влијаат правилата ИНКОТЕРМС 2020 на царинската вредност?
Кои главни обврски ги имаат страните во секое одделно правило?
Како правилно да ги употребувам правилата ИНКОТЕРМС 2020?

Предавач:
-Карло Змајшек,  директор на Центарот за шпедиција во Макпетрол А.Д. 

Скопје, консултант со 30-годишно искуство во извозно-увозното работење 
и носител на авторските права за ИНКОТЕРМС 2010 на македонски јазик со 
одобрение на Меѓународната трговска комора од Париз.

            
 
Заинтересираните за учество на овој семинар можат да се пријават 

најдоцна до 17.1.2020 година.

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

СЕМИНАРИ, ФОРУМИ, ПРЕЗЕНТАЦИИ

Здраво, стабилно и урамнотежено управување со компаниите е извор на успешност и 
сигурност. Преку добро осмислен, современ и ефикасен систем за управување и мноштво 
други напори, активности и процеси неопходна е систематска промена во перцепцијата за 
важноста на безбедноста и здравјето при работа и заштитата на животната средина, како 
основен предуслов за одржлив развој на општеството и сите пропратни компоненти.

Неминовноста за зачувување на човечките животи и животната средина е голема, 
имајќи предвид дека секојдневно се појавуваат стандарди кои неминовно треба да се 
пратат и да се достигнат, за да се остане во чекор со современиот свет. Брзиот развој на 
науката и технологијата, глобални и интегративни процеси, порастот на различни облици на 
вмреженост и меѓузависност во однос на континуираниот раст на спротивност, дисторција 
и конфликти на регионални и глобални размери, безбедноста и здравјето при работа и 
заштитата на животната средина стануваат услов за опстанок на пазарот. Проблемите 
поврзани со безбедноста и здравјето се темел, ако не и најзначен проблем на современото 
општество.

За таа цел, Стопанската комора на Македонија на 24 јануари 2020 година, во соработка 
со Македонското здружение за заштита при работа (МЗЗПР), ќе реализира еднодневен 
семинар на тема: „УПРАВУВАЊЕ СО ФИЗИЧКИ ШТЕТНОСТИ“, на кој ќе бидат анализиран и 
бучава, вибрации и осветлување во работна средина. 

Предавачи:
1. проф. д-р Виктор Гаврилоски, професор на Машинскиот Факултет - Скопје;
2. проф. д-р Златко Петрески, професор на Машинскиот Факултет - Скопје;
3. доцент д-р Јовица Вулетиќ, асистент професор на Факултетот за електротехника 

и информациски технологии и
4. проф. д-р Елисавета Стикова, доктор специјалист по медицина на труд од  

Институтот за јавно здравје.  . 

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

УПРАВУВАЊЕ СО ФИЗИЧКИ 
ШТЕТНОСТИ

24 јануари 2020 година
10:00 – 16:00 часот

Стопанска комора на 
Македонија, сала 4 на 5-ти 

кат
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ДЕФИНИРАЊЕ НА ПОТРЕБИТЕ НА 
ПОТРОШУВАЧИТЕ/КЛИЕНТИТЕ И 

ПОТРАГА ПО КЛИЕНТИ 

23 јануари 2020 година 
(четврток)

9:50-15:00 часот
Стопанска комора на 

Македонија, сала 1 на 5-ти 
кат

Дефинирање на потребите кои ги имаат клиентите/потрошувачите е основата за 
воспоставување на успешна маркетинг и продажна стратегија. Исто така, овозможува 
и „стеснување“ на потрагата по клиенти, доколку точно е дефинирана потребата и 
потенцијалниот клиент кој треба да се комуницира.

Динамиката на работењето и достапноста на информации постојано ги менуваат 
потребите и преференциите на клиентите што не` обврзува постојано да имаме систем 
на следење на тие промени и креирање на соодветна стратегија за нивно надминување 
и инкорпорирање во бизнисот.

Потрагата по клиенти е континуиран процес, кој нема почеток и крај, но со 
претходно утврдување на потребите истата временски се намалува и преку користење 
на современи дигитални алатки и стратегии се зголемува ефективноста на продажбата.

За таа цел, Стопанската комора на Македонија, на 23 јануари 2020 година, 
организира еднодневна тренинг обука на тема: „ДЕФИНИРАЊЕ НА ПОТРЕБИ И ПОТРАГА 
ПО КЛИЕНТИ“ (DEFINING NEEDS AND PROSPECTING OF CLIENTS/CUSTOMER).

Целна група: 
Тренинг обуката е наменета за менаџерите и вработените во секторите продажба, 

маркетинг, претпродажба, како и за сите заинтересирани чиј предмет на работење 
е поврзан со темите на семинарот, како и за сите оние кои во своите компании и 
институции сакаат да ги подобрат и да ги унапредат техниките на ефективно и ефикасно 
следење и дефинирање на потребите на клиентите во насока на зголемување на 
продажбата.

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

Во деловниот свет, користењето на Excel се смета за знаење кое едноставно е 
неопходно. Она што Excel го прави најдобра табеларна програма на сите времиња е неговиот 
математички апарат чија главна сила ја чинат голем број на функции. Функциите и формулите 
овозможуваат решавање на помалку или повеќе сложени проблеми и креирање брзи, 
ефикасни и компактни табели.

Дводневниот семинар посветен на програмата за табеларно пресметување овозможува 
за најкратко време, стекнување на неопходното знаење за работа со формули и функции 
во Excel како ефикасно и со леснотија би се решавале различни задачи од работното 
секојдневие. Овој семинар дава одговор и на прашањето како максимално да се искористат 
информациите и да се креираат податоци корисни за донесување најдобри деловни одлуки. 
Преку изучување на пивот табелите, еден од скриените адути на Ексел, се овозможува брзо 
сумирање и анализирање на големи количини податоци. Но, тука е и креирањето на Dash-
board (контролни табли) – визуелен интерфејс кој дава визуелен преглед на комплетното 
работење врз основа на што брзо се донесуваат одлуки.

Семинарот е наменет за сите кои сакаат да ги унапредат своите знаења и вештини како 
би биле поподготвени за идни деловни предизвици - да се запознаат со користењето на 
многубројните формули и функции кои ги нуди оваа програма пивот табели и контролни 
табли, а потоа и стекнатите знаење да ги применат на своето работно место. Основен услов 
е учесникот да има познавања од работа со компјутер и основни познавања на програмата 
за табеларно пресметување - Excel.

НАПОМЕНА: ЗАРАДИ ПРАКТИЧНИОТ КАРАКТЕР НА ОБУКАТА, ПОТРЕБНО Е СЕКОЈ 
УЧЕСНИК ДА ПОНЕСЕ СО СЕБЕ ЛАП-ТОП КОМПЈУТЕР. 

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

КАНЦЕЛАРИСКО РАБОТЕЊЕ 
(ФОРМУЛИ, ФУНКЦИИ И ПИВОТ 

ТАБЕЛИ) И АНАЛИТИКА СО DASH-
BOARD ВО  EXCEL 2016

23-24.01.2020 година 
(четврток-петок)

10:00 – 15:30 часот
Стопанска комора на 

Македонија, сала 4 на 5-ти 
кат
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ВОДЕЊЕ НА ДЕЛОВОДНИК 
И ВОДЕЊЕ НА ОСТАНАТИ 

ПОВРЗАНИ ДЕЛОВОДНИ КНИГИ

28.01.2020 година 
(вторник)

10:00-15:30 часот
Стопанска комора на 

Македонија, сала 1, 5-ти 
кат

Целта на семинарот е да се разработат темите кои се однесуваат на отварање на 
нови броеви во деловодник, отварање на попис на документи како придружна книга 
на деловдникот заради олеснување на заведувањето на поголем обем на документи 
кои се создаваат при работењето, поврзување на броеви кои заостанале од минатата 
година незавршени или не одговорени и слични проблематики кои би произлегле 
на почеток на годината при отварање на деловодникот и останатата пропратна 
документација, начинот на користење и одбележување на документите со соодветни 
организациони единици и користење на рокови на нивно чување.

Целна група за семинарот:
-директори, раководители на сектори за нормативно-правни работи во 

компаниите, вработени во компаниите задолжени за архивско и канцелариско 
работење, како и за сите заинтересирани субјекти чиј предмет на работење е поврзан 
со темите на семинарот, како и за сите оние кои во своите компании и институции сакаат 
да ги подобрат и да ги унапредат техниките на  канцелариското и архивското работење, 
да се информираат околу Законот архивски материјал, Уредбата за канцелариско и 
архивско работење.

Предавач:
- м-р Валентина Тодоровска, магистер по економски науки, специјалност 

финансиски менаџмент, управител на „Акаунтинг Солушнс“ со 25-годишно искуство во 
областа на архивското работење. 

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 31 јануари 2020, организира еднодневна 
работилница на тема: „Прекршоци од работен однос и превенција на пропусти на субјектите 
во примената на прописите од областа на трудот“ со цел да се анализираат причините за 
најчестите прекршоци од работен однос и да се информираат работодавачите како истите 
најцелисходно да ги превенираат и избегнат, а во насока на што поголема заштита на нивните 
права и обврски.

Работилницата ќе биде концепирана на начин што преку практични примери, 
дискусија и одговор на сите прашања и дилеми на присутните слушатели, ќе се направи 
опфат на областите на работните односи каде најчесто се констатираат прекршоци и кои 
најмногу доаѓаат до израз при инспекцискиот надзор. Дел од темите за кои ќе се дискутира 
вклучуваат: засновање на работен однос со соодветен договор за вработување, правилно 
управување со обврските по однос на распоредот на работното време, паузите и одморите, 
како и обврските кои произлегуваат од исплаќањето на плата.

Конечно, ќе биде направен и преглед на постапката за инспекциски надзор, со напомени 
за превентивно дејствување на работодавачите, укажување за отстранување на повреди на 
закон и други прописи, спроведување едукација, сé со цел избегнување на пропишаните 
глоби.

Предавачи:
- Викторија Спасовска-Симоноска, адвокат, предавач на обуки, семинари и конференции 

со особен фокус на тематики од деловното и трудовото право.

- Трајче Костески, државен инспектор - советник по труд за Регион 7 при Секторот за 
инспекциски надзор од областа на работните односи во Државниот инспекторат за труд на 
Република Северна Македонија; 

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

ПРЕКРШОЦИ ОД РАБОТЕН ОДНОС 
И ПРЕВЕНЦИЈА НА ПРОПУСТИ НА 
СУБЈЕКТИТЕ ВО ПРИМЕНАТА НА 

ПРОПИСИТЕ ОД ОБЛАСТА НА ТРУДОТ

31.01.2020 година (петок)
10:00-16:00 часот

Стопанска комора на 
Македонија, сала 1 на 5-ти 

кат
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Ваш деловен соработник 
во светот на бизнисот

Посетете не’ на веб-порталот:
www.mchamber.mk

Ве очекуваме!

СТОПАНСКА  КОМОРА 
НА  МАКЕДОНИЈА ISO  9001:2015

 

T

Уреднички одбор

Митко Митевски
тел: : (02) 3244015,  mite@mchamber.mk

Станка Дамјановска
тел: : (02) 3244016,  stanka@mchamber.mk

Дизајн и графичка обработка

Стево Серафимов
тел: : (02) 3244032,  stevo@mchamber.mk

Стопанска комора на Македонија
ул. „Димитрие Чуповски“ 13, Скопје

тел: : (02) 3244000, факс: (02) 3244088

http://www.facebook.com/chamber.mk

http://www.twitter.com/Chamber_MK

http://www.youtube.com/user/MKChamber

http://www.linkedin.com/company/economic-chamber-of-macedonia

1922 - 2019
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