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

со новиот стандард ISO 9001:2015

Во рамки на серијата компаративни анализи за економскиот напредок на нашите клучни 
трговски партнери, во Стопанската комора на Македонија се одржа прес- конференција на 
тема: „ Kако максимално да се искористат капацитетите за соработка со Сојузна Република 
Германија, како наш најголем партнер во меѓународната трговија?“.

Претставувајќи ги податоците за надворешно-трговската размена со Сојузна Република 
Германија, д-р Елена Милевска Штрбевска, главен советник на Управниот одбор на Комората 
за правни прашања, посочи дека Сојузна Република Германија е многу важна земја за 
македонскиот извоз и се вбројува во традиционално најважните пазари за нашата земја. 
Во скоро сите години од осамостојувањето, Германија е на прво место според извозот на 
Македонија, при што во 2018 година учествува со 47% во вкупниот извоз, а истата динамика 
продолжува и во 2019 година. Набљудувано во релативни големини, учеството на размената 
со Германија во вкупната размена на Македонија со светот, во периодот од 2010 година па 
до денес перманентно постепено се зголемува и заклучно со 2018 година над ¼ од вкупната 
надворешно-трговска размена се одвива со оваа земја, или процентуално 26,9%.

УНАПРЕДУВАЊЕ НА ЕКОНОМСКАТА СОРАБОТКА 
МЕЃУ СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА И ГЕРМАНИЈА

ПРЕС КОНФЕРЕНЦИЈА
ПОКРОВИТЕЛИ 
НА СТОПАНСКАТА КОМОРА НА МАКЕДОНИЈА

ПРЕМИУМ Покровители 

СИЛВЕР Покровители СТАНДАРД Покровители 

https://www.youtube.com/embed/e1GHM3mMnEk?autoplay=true
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имплементацијата на едно од предложените долгорочни решенија за решавање на овој 
проблем – воведување на дуални принципи на образование во средните стручни училишта, 
даваат и самите компании со германски капитал, кои со своите лични примери на практична 
обука на учениците, овозможуваат позитивно придвижување на работите на овој план.

Од големо значење е продолжување и поттикнување на инфраструктурните инвестиции 
во енергетскиот сектор, продолжување на поддршката од финансиските институции од СР 
Германија (преку KFW развојната банка) во проекти со особена важност за квалитетот на 
животот на граѓаните, унапредување на активностите во рамки на формираниот Мешовит 
управувачки комитет меѓу владите на двете земји, како и понатамошно интензивирање 
на билатералната соработка и зголемување на бројот на развојни проекти планирани во 
иднина, особено на полето на: економскиот развој, вклучително и трансферот на технологии; 
животната средина; локалниот и регионалниот развој, истражувањето и иновациите.

Н.Е. Ото Граф, заменик-амбасадор во Амбасадата на Сојузна Република Германија во РС 
Македонија, истакна три значајни аспекти од соработката со нашата земја, а тоа се следните:

    - Република Северна Македонија и Сојузна Република Германија имаат заедничка 
деловна култура и слични идеи како треба да се унапредува соработката во поглед на 
производството, а доволен доказ за тоа е што германските компании имаат интерес да 
инвестираат во земјава, но и македонските граѓани сакаат да работат во Германија.

    - Иако се работи за две земји различни по големина и економски перформанси и двете 
се соочуваат со заеднички предизвици, меѓу кои е и посочениот проблем со обезбедување 
квалификувана работна сила и заедничките напори за подигнување на јавната свест кај 
родителите и учениците за можностите за соодветна пристојна заработувачка не само со 
диплома за завршено високо образование, туку и со поседување на определени вештини 
кои се работат „со раце“.

    - Двете земји се согласни дека современите трендови на работење, кои во себе ги 
вклучуваат и процесите на дигитализација, се прашања на кои треба интензивно да се 
соработува во наредниот период, а сето тоа во интерес на подобар економски напредок, 
поголема продуктивност, конкурентност и можност за создавање подобри услови за живот. 

Германија е традиционално еден од најзначајните трговски партнери на Македонија, 
односно прв трговски партнер во 2018 година со трговска размена од 4,3 милијарди САД $, 
која учествува со 26,9% во вкупната трговска размена на Македонија со светот и скоро 38% 
во рамките на ЕУ.

Како земја-членка на Европската унија и мотор на европското обединување, Германија 
е значаен партнер во процесот на европските и евроатлански аспирации на Република 
Северна Македонија (повеќе за анализата за потенцијалните можности за унапредување на 
стопанската соработка меѓу Република Северна Македонија и Сојузна Република Германија 
на http://www.mchamber.mk//upload/Germanija-mk.pdf ).

Служба за информирање

Карактеристично за структурното учество на нашиот извоз е дека до 2010 година 
доминираат производите од пониско доходовните и трудоинтензивните гранки, од кои 
најголем дел од текстилната, кожарската и други сродни индустрии. Но, веќе од 2011 година 
во извозот кон Германија најголемо номинално учество заземаат средно и високо технолошки 
интензивните и повисоко доходовните гранки од делот на металургијата, електро и металната 
индустрија, прехранбената, хемиската и др., а особено како полуготови или готови производи 
со повисока додадена вредност.

Во набљудуваниот период, вкупниот увоз на Македонија го карактеризира побавна 
динамика на раст од извозот, што резултира со 
перманентен надворешно-трговски суфицит.

Д-р Елена Милевска Штрбевска истакна 
дека Сојузна Република Германија е стратешки 
економски партнер на Република Северна 
Македонија. Фактот дека во земјата успешно 
функционираат околу 200 компании со 
германски капитал, коишто вработуваат 
близу 20 илјади лица, сo трговска размена 
што изнесува над 4 милијарди САД долари, 
со реални изгледи таа да продолжи да расте, 
е навистина нешто што заслужува почит и 
внимание и дава оптимизам дека германските 
инвеститори имаат позитивни искуства од 
работата во земјава, што се гледа и од фактот 
што голем дел од нив покажуваат подготвеност 
повторно да инвестираат, но исто така, преку 
своите успешни приказни, се доволен мотив 
за привлекување и на нови инвеститори во 
земјава, со германски капитал.  

Во насока на пораст на инвестициите, како и на производството и извозот, посочи 
Милевска Штрбевска, е и Иницијативата за спречување на масовната миграција на младото 
работоспособно население од земјава и решавање на проблемот со недостиг на квалификуван 
стручен кадар во согласност со потребите на бизнисот, која беше покрената од Советот на 
странски инвеститори при Стопанската комора на Македонија, токму на иницијатива на 
повеќе компании со германски капитал кои работат во земјава. Ова е прашање кое е еднакво 
важно, како за домашните компании, така и за странските инвеститори во земјава, а од 
особена важност е и фактот што сите овие компании дадоа и конкретни предлог-решенија 
на краток, долг и среден рок кои би требало да се преземат во наредниот период, за да може 
да се најде соодветно решение на наведените проблеми.

Д-р Елена Милевска Штрбевска, исто така, истакна дека значаен придонес во 

ПРЕС КОНФЕРЕНЦИЈА ПРЕС КОНФЕРЕНЦИЈА
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ПРОЕКТИ ПРОЕКТИ

СТОПАНСКИТЕ КОМОРИ НА СРЕДБА СО 
ЦЕНТРАЛЕН РЕГИСТАР ЗА ПОДОБРУВАЊЕ 

НА УСЛОВИТЕ ЗА БИЗНИС 

Марија Бошковска-Јанковски, директорката на Централен регистар, внимателно ги 
ислуша предлозите на коморите и остави простор за воспоставување на соработка 
преку потпишување на заеднички Меморандум.

Во натамошниот период преку Платформата ќе бидат доставени барањата за 
олеснет пристап до податоците со кои располага Централниот регистар за изработка 
на соодветни анализи за движењето на економијата од страна на коморите.

Барањата за добивање на соодветни информации кои ќе помогнат во креирање на 
мерки според условите на пазарот и потребите на компаниите е во насока на заложбата 
на коморите како субјекти за унапредување, застапување и заштита на интересите на 
компаниите.

Преку соработка на приватниот сектор и институциите и постигнување на 
партнерски однос во делот на пристап до суштински информации ќе се постигне 
повисока транспарентност, отчетност и општествена одговорност помеѓу сите субјекти 
во економијата.

Служба за информирање

Членовите на Платформата за јавно-приватен дијалог одржаа работен состанок со 
директорката на Централен регистар, Марија Бошковска-Јанковски, за унапредување 
на соработката и претставување на заложбите на стопанските комори за подобри 
услови за водење на бизнис на компаниите.

Стопанската комора на Македонија, Стопанската комора за информатички 
комуникациски технологии – МАСИТ, Стопанската комора на северозападна Македонија 
и Сојузот на стопански комори на Македонија кои ја сочинуваат Платформата за ЈПД 
како еден од проблемите со кои се соочуваат го посочија недостигот на информации 
поврзани со работењето на приватниот сектор во државата.

„Целта е да се подобри јавно-приватниот дијалог, во насока на подобрување 
на бизнис климата во земјата, односно излегување во пресрет на барањата кои 
компаниите ги доставуваат до Коморите и до Централниот регистар“, се вели во 
објавата на Централен регистар по одржаната средба.
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ЈУБИЛЕЈ ЈУБИЛЕЈ

ОДБЕЛЕЖАН МЕЃУНАРОДНИОТ ДЕН НА 
ЦАРИНАТА - 26 ЈАНУАРИ

во Комората во присуство и на млади генерации студенти потенцијални стручни 
кадри во дејноста, има важност од аспект на користење на големите податоци (big 
data) за аналитички потреби кои можат да дадат многу појасна слика за електронската 
трговија, автоматизирањето на процесите, безбедноста и елиминирање на ризиците, 
обезбедување мерливост и користење на новите технологии.

Денот на Царината беше одбележан и со доделување награди за успешно работење 
и на неколку царински службеници, а добитник на Признание за придонес кон развојот 
на Царината е и компанијата „Фершпед“ од Скопје. 

Сашо Деспотоски

Под мотото „Царина се грижи за одржливост на граѓаните, просперитетот 
и планетата“, Царинската управа на Република Северна Македонија денеска го 
одбележува Меѓународниот ден на Царината, каде царинската заедница ќе се 
фокусира на придонесот кон одржлива иднина, при што социјалните, економските, 
здравствените и еколошките потреби ќе бидат во сржта на нејзините активности.

Поаѓајќи од исклучителниот ангажман и придонес за поголема ефективност и 
ефикасност во работењето и развојот, oваа година фокусот се става на заштитата на 
животната средина, т.е. како да се има поквалитетна средина за живеење. Царината 
може многу да придонесе во создавањето на стабилно и предвидливо деловно 
опкружување, мора повеќе да се посвети на заштита на животната средина, како и 
тоа да се врати довербата на институциите и компаниите. -Како Царинска управа, 
во наредниот период ќе вршиме притисок  врз сите институции да се продолжи 
кон целосна дигитализација која е неопходна за работењето во иднина, - истакна 
директорот на Царинската управа, Ѓоко Танасоски.

Генералниот секретар на Светската царинска организација, Кунио Микурија во име 
на Меѓународната царинска заедница, додели Сертификат и на Стопанската комора 
на Македонија, за давање на исклучителни услуги. Инаку Сертификатот се доделува 
по препорака на Царинската управа на нашата земја, како резултат на долгогодишна 
успешна соработка, но и во знак на благодарност што Стопанската комора на Македонија 
во октомври минатата година беше домаќин на презентацијата „Паметни граници за 
беспрекорна трговија, патувања и транспорт“. Презентацијата се реализираше во 
соработка со Царинската управа, како дел од Конференцијата на Светската царинска 
организација (СЦО) – „ПИКАРД“ (Партнерство во царинското истражување и развој), 
која неколку дена се одржуваше во Скопје.

В.д. извршниот директор на Комората, Билјана Пеева-Ѓуриќ,  истакна дека овој 
сертификат е уште една потврда за успешната соработка со Царинската управа во 
изминатиот период, а ваквиот тренд на соработка и храбри чекори ќе продолжат и во 
иднина. При тоа посочи дека концептот на Паметни граници, што беше презентиран 
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РЕГИОНАЛНИ КОМОРИ РЕГИОНАЛНИ КОМОРИ

ПРЕЗЕНТАЦИЈА НА ЕУ ПРОГРАМАТА ИПАРД 
ВО БИТОЛА

со спроведување на овој Јавен повик од декември 2019 година се наменети за финансиска 
поддршка на следните видови инвестиции:

-инвестиции во основни средства за преработка и маркетинг на земјоделски и рибни 
производи: Млеко и млечни производи; Месо и производи од месо (вклучувајќи јајца и 
живина); Овошје и зеленчук (вклучувајќи ги компирите, печурките и легуминозните култури); 
Житарки, мелнички продукти и продукти од скроб; Производи од зеленчук и масла и маснотии 
од животни; Шира, вино и оцет;  Производство на енергија преку погони за преработка на 
растителни и животински производи од примарна и секундарна биомаса, со исклучок на 
биомаса од рибни производи.

Правилата за користење на финансиските средства од ИПАРД Програмата 2014-2020 
налагаат претходно склучување на договор на потенцијалните корисници со Агенцијата за 
финансиска поддршка во земјоделството и руралниот развој и реализација на одобрената 
инвестиција согласно претходно договорените услови. Јавниот повик трае до 11.02.2020 
година.

м-р Никола Димковски

Во соработка со подрачната единица на Министерството за земјоделство, шумарство и 
водостопанство, Телото за управување со ИПАРД фондовите и со поддршка на Регионалната 
комора со седиште во Битола, на 23.01.2020 година, во Битола се одржа информативна сесија 
за новиот Повик за Мерката 3 од Инструментот за претпристапна помош на Европската унија 
за рурален развој – ИПАРД 2014-2020.

Пред голем број присутни стопанственици од битолско-преспанскиот регион, 
претставниците на Телото за управување со ИПАРД им ги презентираа поединостите за 
Мерката 3: Инвестиции во основни средства за преработка и маркетинг на земјоделски и 
рибни производи.

Целта на ИПАРД Програмата 2014-2020 е преку соодветни мерки за поддршка на 
земјоделството и руралниот развој да се подобри конкурентноста на земјоделското 
производство и земјоделско-прехранбениот сектор, преку нивно усогласување со 
стандардите на Европската унија и постигнување на одржлива животна средина и социо-
економски развој на руралните средини преку поттикнување на економската активност и 
зголемување на можностите за вработување.

Финансиските средства по Мерката 3: „Инвестиции во основни средства за преработка 
и маркетинг на земјоделски и рибни производи“ од ИПАРД  Програмата 2014-2020 во врска 
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м-р Анета Димовска, самостоен советник во 
Стопанската комора на Македонија

Во изминатиот период се реализираа посети 
на многу компании-членки на Стопанската комора 
на Македонија и на истите, меѓу останатото, се 
разговараше за проблемите со коишто се соочуваат. 
Многу често како проблем се истакнува дека 
надлежните институции од кои неопходно треба да 
обезбедат одредена документација за да реализираат 
конкретна увозна или извозна постапка, не постапуваат 
во со закон утврдените рокови, па компаниите чекаат 
за различни дозволи, сертификати, одобренија и сл., 
што всушност значи и загуба на финансиски средства. 
Овој хаотичен систем во кој различни министерства, агенции и други органи издаваат 
документи е особено плодно тло за корупција, а административците кои работат 
на издавање на вакви дозволи, сертификати и одобренија имаат третман речиси на 
„полубожества“. Така, бизнисмени или претставници на компаниите молчат и слушаат 
некој административец со банално образложение за тоа зошто не може во рок да 
се постапи, а молчат затоа што и при наредниот увоз или извоз зависат од истиот 
службеник.

Решението на ваквите проблеми може да биде новиот проект за воведување на 
единствен прозорец (или „Single Window“), своевиден едношалтерски систем кој ќе 
го воспостави Царинската управа, со помош на Светска банка, а кој ќе овозможи на 
единствена точка да се обезбедуваат сите потребни документи за увозно-извозните 
постапки. Овој концепт на единствен прозорец е промовиран од повеќе светски 
организации кои се занимаваат со олеснување на трговијата, меѓу кои Економската 
комисија на Обединетите нации за Европа (UNCE) и Светската царинска организација 
(WTO), а применет е во повеќе развиени економии. Најчесто прифатена дефиниција 

ЕДИНСТВЕН ПРОЗОРЕЦ ЗА НАМАЛУВАЊЕ НА 
КОРУПЦИЈАТА И ЗАБРЗУВАЊЕ НА ИЗВОЗНО-

УВОЗНИТЕ ПОСТАПКИ

за Единствен прозорец е онаа што е дадена со Препораката бр. 33 од UNCE која го 
дефинира како „систем што им овозможува на страните вклучени во трговијата и 
транспортот да поднесат стандардизирани информации и документи на единствена 
влезна точка за да ги исполнат сите регулаторни барања поврзани со увозот, извозот 
и транзитот”.

Економските оператори ќе ги доставуваат потребните информации на едно место, 
а потоа преку системот ќе се обезбедуваат потребните документи кои се релевантни 
за прекуграничната трговија. Единствениот прозорец е важна алатка за олеснување 
на трговијата која очекуваме да придонесе за скратување на времето и трошоците на 
бизнисот, односно во побрз, потранспарентен и предвидлив процес за обезбедување 
на потребни документи, помалку бирократија и особено важно намален простор за 
корупција како резултат на непостоењето на физичка интеракција со институциите и 
зголемена одговорност на администрацијата.

Царинската управа ја има целосната поддршка од Стопанската комора на 
Македонија во процесот на воспоставување на овој систем.

ДАНОЦИ И ЦАРИНИДАНОЦИ И ЦАРИНИ
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ОБРАЗОВАНИЕ ПРАКТИЧНАТА ОБУКА И СТРУЧНОТО ОБРАЗОВАНИЕ

ПРАКТИЧНАТА ОБУКА НА УЧЕНИЦИТЕ ВО ФИРМИТЕ 
МОЖНОСТ ЗА НИВНО УСПЕШНО РАБОТЕЊЕ

ПРАКТИЧНАТА ОБУКА И СТРУЧНОТО 
ОБРАЗОВАНИЕ

Кога се зборува за 
стручни кадри се мисли 
на лица кои поседуваат 
стручни знаења и 
вештини и во кои не ќе 
треба дополнително да 
се вложува веднаш по 
нивното вработување. 
Такви кадри ќе се 
обезбедат доколку имаме 
квалитетна практична 

обука што ја реализираат учениците и тоа во фирмите каде ќе се запознаат со 
работните процеси ви фирмата и ќе ја почувствиваа работната атмосфера во текот 
на учењето. Свесна за овие процеси кои мора да се случат, Стопанската комора на 
Македонија, започна активности за вмрежување на компаниите и стручните училишта 
за реализација на практичната обука. М-р Наташа Јаневска на Стопанската комора, 
оствари работната средба во средното стручно училиште ,,Браќа Миладиновци” од 
Скопје со цел вмрежување на училиштето со фирми за реализацијата на практичната 
обука за квалификации од секторот земјоделие, ветеринарство и рибарство.

Практичната обука во фирмите е многу важна затоа што учениците се подготвени 
веднаш да се вклучат во работните процеси. Вака подготвените ученици придонесуваат 
за продуктивноста во работењето на фирмите, но истовремено стануваат и општествено 
одговорни, додека вложувањето на фирмите во училиштата претставува рекламирање 
на фирмите, истакна Елизабета Ангелеска, директор на средното стручно училиште 
,,Браќа Миладиновци”, која изрази особена благодарност на Стопанската комора на 
Македонија за иницијативата за вмрежување со компаниите, бидејќи за дејностите за 
кои се едуцираат учениците во ова училиште праксата многу тешко се обезбедува. 

Служба за информирање

Успешно средно стручно 
образование нема без реализирање 
пракса во компаниите. Тоа е веќе 
востановена констатација. Ако сакаме 
да имаме вешти и стручни ученици 
како потенцијален стручен кадар 
за фирмите повеќе од потребно е 
практичната обука да се регулира во 
Законот за стручно образование и 
обука и истовремено да се постигне 
хармонизација со останатите 

законски прописи.

Искуството на терен покажува дека компаниите по неколку основи се соочуваат со 
проблеми при реализирање на праксата.

1. Не е дефиниран опфатот (должината) и времето на реализација на практичната 
обука кај работодавачот.

Во постоечкиот закон за стручно образование и обука е дефинирано дека 
практичната обука се спроведува кај работодавач и за таа цел, компаниите треба да 
исполнат одредени барањата за простор, опрема и персонал за да можат учениците 
да ја реализираат практичната обука. За реализација на практичната обука во својата 
компанија во законот е дефинирано дека работодавачот задолжително мора да потпише 
договор со ученикот/родителот и училиштето. За таа цел развиени се два стандарда: 
Стандард за изведување практична обука на учениците кај работодавачите и Стандард 
за стручен и друг кадар за спроведување практична обука кај работодавачите .

Но, во Законот не е предвидено колку ќе трае практичната обука и пради тоа во 
најголем број случаеви практичната обука во компаните (кај работодавач) се реализира 
само по неколку часа во текот на денот, по одржување на два до три часа настава 
во училиштата, истиот ден. Таквиот модел не само што не е функционален, туку е и 
неефикасен и неприфатлив за компаниите. Проблемот е што изведувањето пракса 
само неколку часа во денот неможе да ги оспособи учениците да стекнат практични 
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ПРАКТИЧНАТА ОБУКА И СТРУЧНОТО ОБРАЗОВАНИЕ

вештини и знаења, ниту 
пак имаат можност да се 
запознаат со работните 
процеси во компаниите. За 
ефикасен систем на учење 
преку работа, компаниите 
се на став дека е потребно 
во текот на една работна 
недела учениците да 
поминат најмалку еден до 
два дена во компании со 
полно работно време.

За тоа да се проведе, Стопанската комора на Македонија предлага во посебен член 
од Законот за стручно образование и обука да се дефинира опфат от и време то на 
реализација на практичната обука кај работодавачот.

2. Не се хармонизирани Законот за стручно образование и обука и Законот за 
безбедност и здравје при работа.

Со надминување на првиот проблем, дополнително во Законот за стручно 
образование и обука, потребно е да се допрецизира целокупниот процес на безбедност 
и заштита при работа за учениците кои реализираат практична обука во компаниите. 
Имено, согласно Законот за безбедност и здравје при работа, работодавачот има 
обврска да обезбеди безбедност и здравје при работа за неговите вработени од 
секој аспект поврзан со работата. Во овој случај, тој е должен да обезбеди безбедност 
при работањето и заштитни мерки и за учениците кои реализираат практична обука 
во неговата компанија. Оттука, во новиот закон за стручно образоавние (или во 
подзаконски акт) мора да се дефинира кој ќе ги реализира обуките на учениците за 
безбедност при работа .

3. Не постои законски основ за спроведување задолжителни здравствени прегледи 
кај учениците кои реализираат пракса во фирмите за специфични квалификации.

За компаниите каде постојат специфични квалификации на работни места, од 
особено значење е законски да се регулира дека, учениците кои се запишуваат во 
средните стручни училишта за конкретни квалификации мора да поминат задолжителни 

лекарски прегледи. Поради спецификата на возраста на ученицитесо подзаконски акт 
мора да се регулира кој ќе го врши лекарскиот преглед, училишната или трудовата 
медицина или и двате, кога станува збор за специфичните квалификации.

4. Не е регулирано на чиј товар се трошоците за реализација на практичната обука.

Ако сакаме квалитетна практична обука, мора да имаме на ум дека процесот 
изобилува со многу трошоци:

1. реализација на обуки за учениците за безбедност при работа;

2. превоз и храна на учениците каде реализираат практична обука;

3. осигурување на учениците;

4. здравствени лекарски прегледи на учениците и

5. опремување на лаборатории и училници во училиштата.

Затоа неминовно е со посебен член во Законот за стручно образование и обука да 
се уреди кои ќе ги покрива трошоците за определени активности.

Конечно мора да започне имплементацијата на членот 15 од постоечкиот Законот 
за стручно образование и обука со кој работодавачот има право да се стекне со 
финансиски, царински и даночни олеснувања, но и истиот да обезбеди надоместок за 
ученичката работа по примерот како што тоа го прави ЕВН Македонија. 

ПРАКТИЧНАТА ОБУКА И СТРУЧНОТО ОБРАЗОВАНИЕ
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м-р Наташа Јаневска, самостоен советник
во Стопанската комора на Македонија

Германскиот економски раст од 0,6 проценти во 
2019 година кој може да се третира како стагнација 
(комбиниран со суфицит од 50 милијарди евра), отвaрa 
дебата за тоа во која насока ќе продолжи да се развива 
германската економија, особено ако се земат предвид 
сеуште актуелните трговски конфликти, Брегзит, намалениот глобален раст и силните 
потреси во автомобилската индустрија. За оваа година германската Бундесбанк 
прогнозира раст како и минатата, додека некои други институции очекуваат мало 
подобрување, со што растот би се движел околу 1 процент (1,2% ММФ).

Зошто за нас се значајни случувањата во германската економија?!
Бидејќи македонскиот извоз силно зависи од состојбите таму. Со вкупна трговската 

размена од 4,3 милијарди САД$ со Германија во 2018 година (значи 26,9% од вкупната 
трговска размена на Македонија со светот, односно 38% во рамките на размената со 
ЕУ), таа е наш најголем, а со тоа и најзначаен трговски партнер. Особено важно е дека 
во размената со неа континуирано остваруваме суфицит (во 2018 година 2,2 милијарди 
САД$).

Што покажуваат овие бројки и во која насока треба да продолжи економската 
соработка со оваа земја од која нашата држава ужива голема политичка поддршка и 
помош?

На кус, па и на среден рок можеме само „да се молиме“ за добро на германската 
економија, со надеж дека последиците од Брегзит и останатите случувања нема да ја 
повечат неа, а со тоа и нас во рецесија.

Паралелно, мора да работиме на диверзификација на извозот во Германија, за да 
се избегне зависноста од побарувачката на производи само од неколку индустрии, но 
и да се фокусираме кон други пазари, со цел да се намали условеноста и „ранливоста“ 
на македонската економија.

„Денес над Македонија“ или 
„Deutschland über Alles”?!

Второ, мора да се залагаме за зголемено присуство во државава на германски 
директни инвестиции, бидејќи истите за периодот 1997-2018 се само 320,8 милиони 
евра заклучно со 2018 година, односно само 6% од вкупните странски директни 
инвестиции.

Со ова би обезбедиле нови работни места во државата, за сметка на актуелното 
иселување на нашите работници. Германија покрај увоз на производи увезува и 
работна сила од земјава (отприлика 10.000 визи се издаваат годишно), што може да 
стане сериозен проблем за македонската економија во услови на дополнително 
либерализирани услови за работа таму кои се најавуваат од март оваа година.

Трето нема!

П.С. Одличен пример за тоа како не треба да се постапува ако сакаме да се зголеми 
економската соработка со Германија е нашето присуство на Глобалниот форум за храна 
и земјоделство во еден од најголемите и најстарите саеми Grüne Woche во Берлин, 
актуелно присутни во периодот од 17-26 јануари, со дури една компанија... 

ПОРАКА ОД ...ПОРАКА ОД ...
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 м-р Зоран Јовановски, Главен Советник на УО на Стопанската комора на 
Македонија за економски прашања

Најновите медиумски 
написи посочуваат дека на 
11 февруари македонското 
Собрание ќе одржи 
седница за ратификација 
на Протоколот за 
членство на нашата земја 
во НАТО. Ако дотогаш 
заврши ратификацијата 
на Протоколот во 
Шпанија тогаш и кај нас 
ратификацијата ќе биде 
веднаш ефективна, во спротивно македонското Собрание ќе ја донесе ратификацијата 
со одложено дејство. Во секој случај, денот на формалното зачленувањена земјава 
во НАТО станува прашање на временски многу блиска реалност. Во такви околности, 
корисно е да ги погледнеме податоците за расходите на НАТО за одбраната.

Колку троши НАТО за одбраната? Според проценетите податоци, последни 
расположливи, вкупните расходи на НАТО за одбраната за 2019 година изнесуваат 
фрапантни 1.039.628 милиони американски долари. Интересно е дека во 2013 и 2014 
година, вкупните расходи на НАТО за одбрана на годишно ниво се намалиле за 1,2% 
и 1%, соодветно, но оттогаш наваму, трошоците остваруваат само позитивни, и тоа 
повисоки, годишни стапки на раст. Така, во 2015 и 2016 година расходите се зголемиле 
за 1,7% и 3%, соодветно, во 2017 година растот е највисок и достигнува 5,7% годишно, 
а во 2018 и 2019 година изнесува 4,4% и 4,6%, соодветно.

Набљудувано по земји, доминираат САД. Од вкупните проценети расходи за 
одбрана на НАТО за 2019 година, дури 70,2% или 730,1 милиони долари отпаѓаат само на 

НАТО И РАСХОДИТЕ ЗА ОДБРАНАТА

САД, а остатокот на сите други членки заедно. Набљудувано во апсолутен износ, после 
САД, најголемо е учеството на Обединетото Кралство со 60,761 милиони долари, па 
следуваат Германија со 54.751 милиони долари и Франција со 50.729 милиони долари. 
На дното на листата се Албанија со 198 милиони долари и Црна Гора со 92 милиони 
долари.

Но, она што е поважно е соодносот на расходите за одбрана на секоја земја членка 
на НАТО и нејзиниот БДП. Насоката на НАТО е секоја земја членка на годишно ниво да 
има расходи за одбрана во висина од најмалку 2% од нејзиниот БДП. Така погледнато, 
само 9 земји членки го надминуваат тоа ниво. Доминираат САД со 3,42%, а по нив се 
Бугарија со 3,25% и Грција со 2,28% од БДП. Други земји со расходи за одбрана повисоки 
од 2% од БДП се Обединетото Кралство (2,14%), Естонија (2,14%), Романија (2,04%), 
Литванија (2,03%), Латвија (2,01%) и Полска (2%). На другиот крај, најмали расходи за 
одбрана во однос на нивниот БДП имаат Белгија (0,93%), Шпанија (0,92%) и Луксембург 
(0,56%). Интересно е дека во 2019 година, расходите за одбрана најмногу ги зголемиле 
Бугарија со годишен раст од дури 127% и Словачка со годишен раст од 48%.

Втората насока што НАТО ја дава за своите земји членки е дека од вкупните расходи 
за одбрана што ги има секоја од нив, најмалку 20% треба да се однесуваат на набавка на 
опрема. Во 2019 година оваа насока ја исполнуваат 16 земји членки. Притоа, погледнато 
по поодделни земји, најголем дел за набавка на опрема извоиле Бугарија (58,9% од 
нејзините вкупни расходи за одбрана) , Словачка (45%) и Луксембург (41,7%). На дното 
на листата со најмалку потрошени средства за набавка на опрема во однос на вкупните 
расходи за одбрана се Белгија со 10,8%, Словенија со 7,6% и Хрватска со 6,7%.

Очигледно, членството во НАТО носи со себе финансиски издатоци за потребите 
на одбраната. Во наредниот текст ќе се обидеме да видиме како стои нашата земја во 
поглед на насоките на НАТО. 
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д-р Елена Милевска Штрбевска
Главен советник на Управниот одбор на Стопанската комора на Македонија 

за правни прашања

Како надоврзување 
на мојата порака од 
минатата недела, следи 
кратко претставување 
на Советот на странски 
инвеститори, Клубот на 
извозници и Постојаниот 
избран суд – Арбитража, 
како институционални 
форми при Комората, кои во 
наредниот период ќе бидат 
движечка сила во трите назначајни активности кон кои ќе се насочи Стопанската комора 
на Македонија во наредниот период, а тоа се: 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.

На 05 декември 2017 година се формираше Клубот на извозници при Стопанската 
комора на Македонија. Претседател на Клубот на извозници е м-р Глигор Цветанов, 
сопственик и извршен директор на Макпрогрес ДОО Виница. Основните приоритети 
на Клубот се состојат во поттикнување на надворешно-трговската дејност на своите 
членови, развивање на трговските контакти и зголемување на нивните извозни 
можности. Целите и задачите на Клубот на извозници се насочени кон создавање реални 
услови за освојување нови пазари, како и надминување на различните околности кои 
се поврзани со пристапот до нови пазари, а сè уште претставуваат значајна пречка 

КЛУБ НА ИЗВОЗНИЦИ, СОВЕТ НА СТРАНСКИ 
ИНВЕСТИТОРИ, АРБИТРАЖА – КОИ СЕ ТИЕ? 

за домашните деловни субјекти, вклучувајќи ги и нецаринските бариери, различните 
прописи, неусогласените законодавни системи, недоволното знаење за критериумите 
на извозните пазари, продажни канали, логистика и услови за испорачување, недостаток 
од маркетиншки и продажни вештини и сл..

Советот на странски инвеститори е основан на 27 февруари 2006 година. 
Мисијата на Советот на странските инвеститори е активно промовирање и развој 
на предвидлива, конкурентна и одржлива деловна средина преку отворен дијалог 
со властите и другите релевантни чинители. Промовирањето на деловната етика и 
високите начела за корпоративно управување се, исто така, на врвот на агендата на 
Советот на странски инвеститори. Во моментот во Советот на странски инвеститори 
членуваат повеќе од 130 компании со странски капитал во земјата. Претседател на 
Советот на странски инвеститори е Штефан Петер, претседател на Управниот одбор на 
ЕВН Македонија АД – Скопје. Дел од позначајните документи од работата на Советот на 
странски инвеститори се:

„Белата книга“ , која нуди приоритети во економската политика од аспект на 
странските инвеститори, но, дополнително на тоа, дава и предлози за олеснувањето на 
водењето бизнис во конкретни деловни области, со цел да се стимулира подинамично 
инвестирање на странски капитал во земјава.

Позициски документ за реалната состојба - Овој документ се предвидува како 
корисна алатка за да ги потсети властите за препораките од најновото издание на 
„Белата книга“ и го оценува нивото на нивно спроведување.

Светски пикник - Овој настан овозможуваат пошироката јавност да ги запознае 
земјите од каде што доаѓаат странските инвеститори во земјава, преку нивните 
национални кулинарски специјалитети кои се нудат на пикникот, а хуманитарниот 
карактер на настанот ја потврдува и општествената одговорност на странските 
инвеститори. Арбитражата е метод на решавање на спорови којшто е алтернатива 
на државното судење, а се заснова на слободната волја на странките. Арбитражата 
во нашата држава може да се договори за спорови за права со кои странките можат 
слободно да располагаат и за кои со закон не е пропишана исклучива надлежност на 
државните судови.

Арбитражата е метод на решавање на спорови којшто е алтернатива на државното 
судење, а се заснова на слободната волја на странките. Арбитражата во нашата 
држава може да се договори за спорови за права со кои странките можат слободно 
да располагаат и за кои со закон не е пропишана исклучива надлежност на државните 
судови.
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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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м-р Сања Николова,
стручен соработник 
во Стопанската комора на Македонија

Со цел земјите од Западен Балкан полесно 
да ги идентификуваат и да ги развијат своите 
стратегиски сектори за инклузивен и одржлив 
раст во економиите на Европската унија, 
Организацијата за економска соработка и 
развој (ОЕЦД) во студијата која ја изготви 
направи пресек и анализа на напредокот на 
трговијата и инвестициите во економиите на 
Западен Балкан. Основната цел на анализата 
е креирање препораки и давање насоки за 
унапредување на извозните потенцијали 
на земјите од Западен Балкан и приближување на регионот на Западен Балкан кон 
Европската унија со цел стимулирање на економскиот напредок и поттикнување 
инклузивен и одржлив раст во корист на сите граѓани на Западен Балкан.

Според последните анализи, економиите од Западен Балкан активно спроведуваат 
реформи за подобрување на нивната конкурентност уште од почетокот на 2000 
година. Овие реформи, преку отстранување на бариерите за трговија и инвестиции 
и олеснување на интеграцијата на регионот на глобалните пазари, низ годините 
значително придонесоа за економски развој на целиот регион што пак доведе до 
двојно зголемување на шесте економии и на обемот на извозот.

Иако регионот значително ја зајакна својата интеграција во глобалните синџири на 
вредности, преостанатите нетарифни трговски бариери и регулаторните ограничувања 
сепак продолжуваат да го отежнуваат целосниот пристап до странските пазари. Многу 
индустрии во земјите од Западен Балкан се` уште се кревки - нивната технологија во 
голема мера е застарена и нивните производи не се доволно конкурентни надвор од 

ЗАПАДЕН БАЛКАН ВО ЕУ

регионот. Нивните подобрени макроекономски перформанси само делумно ја забрзаа 
структурната трансформација на домашните производители и нивната интеграција во 
глобалните синџири на вредности. Ограничените деловни можности се причина за 
висока невработеност, принудувајќи ги младите и талентирани луѓе да бараат подобри 
можности во странство. Во исто време, Западен Балкан се соочува со проблем што 
е вообичаен за сите економии со среден стандард на живот - притисок од земји 

со пониски трошоци за производство. Затоа, потребна е промена кон повисоки 
технолошки стандарди за поголема конкурентност на меѓународните пазари.

Изгледите за пристапување во Европската унија (ЕУ) и усогласувањето со 
законодавството на ЕУ претставуваат одлични можности за Западен Балкан целосно 
да ги вгради своите економии во европски синџири на вредности, да има корист 
од зголемените инвестициски текови и да се надополни нивната производна 
инфраструктура. Наспроти ова, Берлинскиот процес претставува единствена прилика 
за земјите-членки на ЕУ да го поддржат Западен Балкан во нивните тековни реформски 
напори и за економиите од Западен Балкан, преку Коморскиот инвестициски форум 
(КИФ) да ја интензивираат меѓусебната соработка и да добијат признание за нивните 
напори.

Европската унија ги поддржува владите во регионот да промовираат одржлив 
раст, инвестиции и вработување преку реформи за промовирање на конкурентноста 
и развој на приватниот сектор.

КОМОРСКИ ИНВЕСТИЦИСКИ ФОРУМ (КИФ)КОМОРСКИ ИНВЕСТИЦИСКИ ФОРУМ (КИФ)
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Според анализата на ОЕЦД, во насока на креирање индустриски напредок, 
зголемена конкурентност и одржлив економски раст за подобрување на животните 
стандарди и услови во земјите од регионот, потребно е во наредниот период да се 
земат предвид следните препораки:

    Странските директни инвестиции се камен темелник за технолошко надградување, 
овозможувајќи поголема база на производство со додадена вредност во регионот. 
Токму од тие причини, потребно е да се идентификуваат приоритетните сектори во 
секоја земја од регионот и можностите за инвестирање во тие сектори, соодветно 
насочувајќи ги и олеснувајќи ги условите за инвестирање.

   Економскиот развој бара промена во структурата на домашното производство. 
Оттука, треба да се воспостави мрежа помеѓу странските инвеститори и домашните 
добавувачи за да ги охрабри локалните производители да ги модернизираат своите 
системи за производство со цел да ги исполнат меѓународните стандарди за квалитет 
и да влезат во глобални синџири на снабдување, коишто обично се водени од странски 
лидери во технологиите .

    Потребна е квалификувана работна сила за да одговара на побарувачката и 
на стандардите во избраните сектори и целосно да профитира од користење на 
напредни странски технологии. Ова треба да се комбинира со стабилен иновативен 
екосистем како долгорочен фокус. Двете се од суштинско значење за подобрување на 
продуктивноста и одржливоста во сите економски сектори, како и за развој на нови 
ветувачки домашни производи.

 Политиките на земјоделскиот и прехранбениот сектор треба да ги охрабрат 
иновациите и технолошката дифузија за зголемена продуктивност . Производните 
системи треба да бидат во согласност со меѓународните стандарди за квалитет на 
храната за да ги намалат извозните бариери и да го зголемат извозот на пазарите во ЕУ.

    Металната индустрија, како енергетски интензивен сектор, многу се потпира 
на државните субвенции и со тоа потенцијално ги обесхрабрува инвестициите во 
енергетски ефикасни и модерни технологии. Затоа, политиките треба да бидат насочени 
кон постепено усогласување на цените на енергијата на пазарот и исполнување 
на повисоки еколошки стандарди. Ова може да ги охрабри компаниите во метало-
преработувачкиот сектор да спроведуваат системи за управување со енергијата со 
цел да ја подобрат енергетската ефикасност на секторот.

    Бидејќи влегувањето во синџирот на снабдување со автомобили сè повеќе 
зависи од почитувањето на меѓународните стандарди за обезбедување на квалитет, 
политиките треба да ги поддржат домашните фирми да ги постигнат истите. Со оглед 

на тоа што технолошкиот развој брзо ја менува глобалната побарувачка, потребен е 
квалификувани кадар и имплементација на иновативни решенија со цел да се исполнат 
високите технички стандарди и стандарди за квалитет, диктирани од индустријата.

    Машинскиот сектор е поврзан со стручно и техничко знаење, па затоа политиките 
приоритетно треба да бидат насочени кон напредните технички вештини во наставните 
програми. Исто така, ќе биде потребна посилна поддршка за истражување и развој 
за да се исполни глобалната побарувачка, вклучително и зајакнување на врските со 
високообразовните институции, обезбедување услуги за поддршка на технологијата и 
дигитализацијата во малите и средни претпријатија. 

Токму во насока на креирање нови политики за усогласување со препораките 
дадени од страна на ОЕЦД, со цел овозможување на домашните компании подобро да 
се интегрираат во глобалните синџири на снабдување и подобрување на квалитетот, 
работата и перформансите на пазарот на трудот во земјите од Западен Балкан, 
Стопанската комора на Македонија како дел од Коморскиот инвестициски форум, 
во февруари 2020 година ќе организира панел-дискусија на тема: „Западен Балкан на 
глобалните пазари: Нови можности за трговска размена и инвестиции“. На настанот е 
предвидено претставници од ОЕЦД да ја презентираат студијата, којашто низ панел-
дискусија ќе биде детално анализирана од страна на еминентни претставници од 
бизнис-заедницата од Република С. Македонија. 

КОМОРСКИ ИНВЕСТИЦИСКИ ФОРУМ (КИФ)КОМОРСКИ ИНВЕСТИЦИСКИ ФОРУМ (КИФ)
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ПРОПИСИ 23.01.2020

ЗАКОН ЗА СТРАТЕШКИ ИНВЕСТИЦИИ ВО РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА1, „СЛУЖБЕН 
ВЕСНИК НА РСМ“ БР. 14 ОД 20 ЈАНУАРИ 2020 ГОДИНА

[1] (*) Овој закон се усогласува со Регулативата (ЕУ) бр. 347/2013, на Европскиот 
параламент CELEX број 320013R0347 и Советот од 17 април 2013 година која се однесува за 
трансевропската енергетска инфраструктура и за уки ...

23.01.2020

НОВИ ПРАВИЛНИЦИ НА ЗАКОНОТ ЗА ВИНОТО, ОБЈАВЕНИ ВО „СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА 
РСМ“ БР. 14 ОД 20 ЈАНУАРИ 2020 ГОДИНА

Врз основа на членот 30 став (7) и став (10) од Законот за виното („Службен весник на 
Република Македонија” бр. 50/2010, 53/11, 6/12, 23/13, 106/13, 188/13, 149/15, 39/16, 172/16 и 
„Службен весник на Република Северна Ма ...

24.01.2020

НОВА УРЕДБА ЗА ЗАЕДНИЧКИОТ ПОИМНИК ЗА ЈАВНИ НАБАВКИ, ОБЈАВЕНА ВО 
„СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РСМ“ БР. 15 ОД 21 ЈАНУАРИ 2020 ГОДИНА

Врз основа на член 32 став (2) од Законот за јавните набавки (*) („Службен весник на 
Република Македонија„ бр. 24/19), Владата на Република Северна Македонија, донесе - 
УРЕДБА ЗА ЗАЕДНИЧКИОТ ПОИМНИК ЗА ЈАВНИ НАБАВКИ (*) ... 

НОВИ ПРОПИСИ
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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 

Целите се извор за мотивација. Кога нема да ги постигнеме, доживуваме разочарување. 
Секој еден вработен треба да допринесува за главната цел во една организација остварувајќи 
ја целта на неговото работно место. Доколку целите од поединечните работни места не се 
усогласени со големата цел, тогаш фактички ја спречуваме реализацијата на компаниската 
цел. Еден успешен и мотивиран колектив знае како неговата дневна продукција придонесува 
за остварување на целта.

Доколку компанијата нема воспоставено систем со која ќе ја мери продуктивноста на 
вработените и ќе следи дали продуктивноста е насочена кон остварување на конкретна цел, 
вработените ќе бидат немотивирани и конфузни, а работата ќе им биде здодевна роботска 
рутина. Постои точна техника за тоа како да ги поставиме целите и да имаме контрола врз 
нивна реализација, а со самото тоа ќе имаме и контрола врз моралот, продуктивноста и 
мотивираноста на нашиот тим.   

За таа цел Стопанската комора на Македонија, на 29 јануари 2020 година организира 
еднодневна тренинг обука на тема: „7 ТОЧКИ КАКО ДА ГИ ПОСТИГНЕМЕ НАШИТЕ БИЗНИС 
ЦЕЛИ ВО НОВАТА 2020 ГОДИНА“

Предавач: д-р Жарко Костиќ, доктор по медицина, мотивациски говорник и тренер за 
личен развој. После дипломирањето на Медицинскиот факултет, својот интерес го насочува 
кон тоа како да го зголемиме умствениот и духовниот потенцијал, а со тоа и како да ја 
зголемиме мотивацијата и како да го редуцираме стресот. Токму на овие и слични теми д-р 
Костиќ има одржано над 2000 предавања и учествувал во над 300 тв и радио емисии, а воедно 
е и автор и водител на мотивациската ТВ емисија „Откриени тајни“.

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

7 ТОЧКИ КАКО ДА ГИ 
ПОСТИГНЕМЕ НАШИТЕ БИЗНИС 
ЦЕЛИ ВО НОВАТА 2020 ГОДИНА

29.01.2020 година (среда)
10:00-16:00 часот

Стопанска комора на 
Македонија, сала 4 на 5-ти 

кат
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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

Стопанската комора на Македонија, на 30-31.01.2019 година, организира дводневна 
обука на тема: ПОДГОТОВКА НА ПРОЕКТИ ЗА ГРАНТОВИ ОД ЕУ И ДРУГИ ДОНАТОРСКИ 
ПРОГРАМИ.

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.

За кого е наменета обуката?
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. 

Предавачи: 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.  Тој 
има над 20 години искуство како обучувач за темата на проектно планирање и менаџмент, со 
издадени неколку прирачници на оваа тема. 

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

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

ПРОПИСИТЕ ОД ОБЛАСТА НА ТРУДОТ

ПОДГОТОВКА НА ПРОЕКТИ ЗА ГРАНТОВИ 
ОД ЕУ И ДРУГИ ДОНАТОРСКИ ПРОГРАМИ

30.01.2020 година 
10:00-16:00 часот

Стопанска комора на 
Македонија, сала 1 на 5-ти 

кат

30-31.01.2020 година
10:00- 15:00 часот

Стопанска комора на 
Македонија, сала 3 на 3 

кат
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ИНКОТЕРМС 2020 - РАЗБИРАЊЕ 
И ПРАВИЛНА ПРИМЕНА НА 

ПРАВИЛАТА

5 февруари 2020 година, 
од 12:00 до 18:00 часот

сала 1 на 5-ти кат, 
Стопанска комора на 

Македонија

то 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.

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

Стопанската комора на Македонија на 7 февруари 2020 година организира еднодневна 
специјалистичка обука на тема: „УПРАВУВАЊЕ СО ПЕРФОРМАНСИТЕ НА ВРАБОТЕНИТЕ“. 

Примарната цел на обуката е да се даде јасна насока на одговорните за управување 
со човечките ресурси, за тоа како во една организација да се изгради соодветен систем за 
мерење на учинокот и перформанси на вработените и со тие резултати да  може најсоодветно 
да се одговори на прашањето: „Каков е некој работник?“ . Со конкретно добиените податоци 
(процент, индекс, бодови итн.) од мерењето по неколку аспекти, а не впечатоци (не е лош, 
солиден, може подобро), да се објектизира организацискиот систем за управување со 
човечки ресурси.

Секундарна цел, не по значење, туку хронолошки е прашањето: „Што треба да се 
направи за некој да стане квалитетен работник?“ и тоа според аспектите кои предходно сме 
ги измериле, предлагање на конкретни мерки за подобрување во работењето и тоа преку 
активно учество на вработениот во соодветни процеси.

 Секако, основна цел на оваа специјалистичка обука е пред се` да се развие свеста дека 
човечките ресурси, т.е. човекот е најважен ресурс на секој процес во која било организација. 
И како таков, не може да се пристапи само од позиција на кадровска евиденција, односно 
потребно е управување со него, на тој начин што ќе се мери придонесот на секој вработен 
во согласност со постигнатите дефинирани правци за негово подобрување (управување со 
работата на вработените, нивно развивање и претварање во организациски партнери).

 На оваа обука ќе се споделат принципи, насоки, упатства и добра пракса за 
воспоставување систем за управување со перформансите на вработените, адвекватни 
за секоја дејност, организациска структура, специфичности на процесите и постојната  
корпоративна клима.

Предавач:  Слободан Аќимовиќ, директор и водечки консултант во компанијата „PDCA 
Konsalting“ од Нови Сад, Р. Србија

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 

УПРАВУВАЊЕ СО ПЕРФОРМАНСИТЕ 
НА ВРАБОТЕНИТЕ (PERFORMANCE 

MANAGEMENT SYSTEM)

07.02.2020
сала 3, 3-ти кат

Стопанска комора на 
Македонија
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СЕМИНАРИ, ФОРУМИ, ПРЕЗЕНТАЦИИ

МАРКЕТИНГ НИЗ СОЦИЈАЛНИ 
МЕДИУМИ 

12 февруари 2020 година 
(среда)

10:00- 15:30 часот
Стопанска комора на 

Македонија, сала 1 на 5 
кат

Имајќи предвид дека денешното динамично работење доведува до суштински 
промени во пристапот кон генерирање на нови купувачи кои во значителна мера 
влијаат врз успехот на една компанија, Стопанската комора на Македонија, поради 
огромен интерес и навремена подготвеност за оваа секогаш актуелна тема, организира 
еднодневен семинар на 12 февруари 2020 година и истиот е наменет за сите приватни 
компании како неминовни учесници на домашниот и меѓународниот пазар.

Целта на овој семинар е компаниите детално да се запознаат со модерните и 
иновативните модели на маркетинг, особено на маркетинг преку социјални медиуми. 
Користењето на социјалните медиуми и унапредените алатки кои се исклучиво 
наменети за корпоративните и бизнис сегментите се од исклучително значење за 
унапредување на растот на компанијата. 

Без разлика дали се работи за сопственик на мал бизнис или пак вработен во 
секторот за маркетинг (и продажба), на еднодневниот семинар ќе се покаже како може 
да се креира добра реклама и како може да се лансира пред вистинската публика. Ќе 
се открие како ефективно да се постигнат посакуваните продажни резултати. Ќе се 
увиди преку практични вежби и реални кампањи, дознавајќи зошто LinkedIn и Insta-
gram рекламирањето се сметаат за едни од најмоќните алатки за растот на еден бизнис, 
употребувајќи ги прецизно за твои потреби. Ќе добиеш ресурси за да бидеш подготвен 
самостојно да го ескалираш твоето присуство на LinkedIn и Instagram зголемувајќи ја 
продажбата, или работењето за сопствените клиенти.

Предавачи на семинарот ќе бидат експерти кои работат во областа на менаџмент 
консалтинг и дигитална трансформација со специјализација во социјални медиуми:

o Александар Целески и
o Владимир Ристевски.

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

Стопанската комора на Македонија, на 17 февруари 2020 година, во просториите на 
Комората организира еднодневен семинар на тема: ,,Начин и постапка за засновање на 
работен однос, права и обврски од работен однос, последици од повреди на обврските од 
работниот однос“.  Во рамките на семинарот ќе бидат опфатени сите специфични аспекти 
поврзани со темата. Воедно, ќе се направи обид за расчистување на одредени дилеми кои се 
јавуваат во праксата, поврзани со предметната проблематика.

Предавачи:
- м-р Бојана Велковска, претседател на Одделот за работни спорови во Основен суд 

Скопје II - Скопје и
- Злате Стојановски, раководител на Одделението за работни односи при Државниот  

инспекторат за труд.

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

НАЧИН И ПОСТАПКА ЗА ЗАСНОВАЊЕ 
НА РАБОТЕН ОДНОС, ПРАВА И 
ОБВРСКИ ОД РАБОТЕН ОДНОС

17.02.2020 година 
(понеделник)

09:30-15:00 часот
Стопанска комора на 

Македонија, сала 4 на 5-ти 
кат
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СЕМИНАРИ, ФОРУМИ, ПРЕЗЕНТАЦИИ

ДИГИТАЛНА ТРАНСФОРМАЦИЈА 
НА КОМПАНИИТЕ

19.2.2020 година (среда)
10:00 – 15:30 часот

Стопанска комора на 
Македонија, сала 3 на 3-ти 

кат

Како да направите повеќе со помалку за да го подобрите работењето во вашата 
компанија? Живееме во време на четврта технолошка револуција која придонесува за 
забрзан развој на науката и примената на новите откритија во секојдневното работење 
на сите нивоа во компанијата е неизбежна. Со цел одржување чекор со напливот 
на новите сознанија се јавува неминовна потреба од обуки на вработените за нови 
вештини. Придобивките од располагање со обучен кадар со вештини на 21 век се 
огромни како што се поефикасно работење, поефективно управување со човечките 
ресурси и оптимизација на работните процеси. Сето ова води кон зголемување на 
перформансите на компанијата и подобрување на работната атмосфера.

Развиени се голем број дигитални алатки кои ќе ви помогнат во постигнување 
подобри резултати во рамки на компанијата. Такви се Kahoot и Mentimeter кои 
обезбедуваат на интересен и забавен начин да се реализираат презентации и обуки 
со вработените. Овие дигитални алатки може да користат и за состаноци и без физичко 
присуство на вработените и менаџментот.

Овој семинар ќе обезбеди оспособување за користење на овие алатки како и 
креирање презентации и прашалници кои се користат за време на обуки и состаноци. 
Семинарот е наменет за менаџери и вработени кои сакаат да стекнат дигитални 
вештини кои се потребни за 21 век но и да се подготват за новите кои ќе се појават во 
иднина. Потребни предзнаења за овој семинар се познавање на работна околина на 
веб-пребарувач (Google Chrome, Firefox, и др.).

Предавач:
Гордана Јанакиевска, дипломиран електро инжинер, советник по информатика, 

обучувач од областа на ИТ. 

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

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

СЕМИНАРИ, ФОРУМИ, ПРЕЗЕНТАЦИИ

Стопанската комора на Македонија, на 24 февруари 2020 година, организира еднодневна 
работилница на тема: „Каматни побарувања и нивни карактеристики, специфичности 
и разлики помеѓу законска и договорна камата и договорна казна“. Оваа работилница 
има за цел на јасен начин да направи дистинкција помеѓу институтите од интерес, да ги 
прикаже сите сличности, но и особено разликите помеѓу законската и договорната камата, 
наспроти договорната казна. Интересот за темата на работилницата произлегува од честата 
неподготвеност на деловните субјекти своите каматни побарувања да ги регулираат на 
вистински начин, што од своја страна води кон големи загуби во работењето.

На работилницата преку бројни практични примери ќе се прикажат и анализираат 
различните ситуации кога може да настане одредено каматно побарување; потоа ќе се 
направи осврт на карактеристиките на казнената камата наспроти договорната камата, 
и конечно, ќе се анализира договорната казна како метод за заштита на доверителите од 
задоцнети исполнувања на обврски. Во рамки на работилницата ќе се анализира и институтот 
на застареност во неговиот генерален поим, но, и во контекст на каматните побарувања. 
Сето, во насока на зголемување на севкупните познавања на слушателите за предметната 
материја, а во обид да се постигне нивна подобра подготвеност за оптимално регулирање 
на деловните односи и превенција и заштита од штети во работењето.

Предавачи: - Викторија Спасовска – Симоноска, адвокат во Адвокатско друштво „Гоџо, 
Кичеец и Новаковски“, предавач на обуки, семинари и конференции со особен фокус на 
тематики од облигационото, деловното и трудовото право.

- Александар Гоџо, адвокат, предавач и тренер на обуки и семинари од сите области 
на правото со екстензивно искуство во застапување и решавање на спорови пред домашни 
и меѓународни форуми, помеѓу кои ICSID при Светска банка Вашингтон и Европски суд за 
човекови права-ECHR. Член на постојаниот арбитражен суд, член на групата за стратешко 
застапување при МЗМП, ко-автор на Прирачник за правнички вештини, национален тутор на 
HELP програмата на Совет на Европа. Активен учесник во истражувачки проекти и проекти 
за јакнење на капацитетите на судството.
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

КАМАТНИ ПОБАРУВАЊА И НИВНИ 
КАРАКТЕРИСТИКИ, СПЕЦИФИЧНОСТИ И 

РАЗЛИКИ ПОМЕЃУ ЗАКОНСКА И ДОГОВОРНА 
КАМАТА И ДОГОВОРНА КАЗНА

24.02.2020 година 
(понеделник)

10:00-15:00 часот
Стопанска комора на 

Македонија, сала 4 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

97
godini


