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-Прашањето за ефикасно обезбедување адекватен стручен кадар за потребите 
на стопанството што претставува клучен предизвик со кој се соочуваат носителите 
на македонската економија е прашање кое со години наназад го детерминираше и 
за кое алармира Стопанската комора на Македонија, со цел да се изнајдат соодветни 
мерки и решенија имајќи предвид дека овој предизвик се одразува на продуктивноста 
на компаниите, квалитетот на производите, на нивните планови за иден развој и 
вложувања и крајно се рефлектира на вкупната национална економија и нејзината 
конкурентност во меѓународни рамки, - истакна м-р Наташа Јаневска од Стопанската 
комора на Македонија.

За детерминирање на актуелните состојби во врска со потребите и потенцијалните 
вработувања, Стопанската комора на Македонија изработи анализи „ Опис на 
специфичните вештини потребни за водечките компании“ и „ Анализа на предвидените 

БАРАЊАТА НА БИЗНИСОТ ВО ОПЕРАТИВНИОТ 
ПЛАН ЗА ВРАБОТУВАЊЕ ЗА 2020 ГОДИНА

ПРЕС КОНФЕРЕНЦИЈА
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потребни занимања во клучните седум сектори на квалификации“ спроведени во 
рамките на Проектот „Образование за вработување во Северна Македонија“, поддржан 
од Швајцарската агенција за развој и соработка во Република Северна Македонија 
преку кои се обезбедија реални показатели за барањата на стопанството од потребни 
вештини и компетенции, начинот како компаниите го обезбедуваат потребниот 
кадар на пазарот на трудот и какви се политиките на бизнис секторот во однос на 
нови вработувања, преквалификација и доквалификација на постојниот кадар. 
Резултатите од спроведеното 
анкетно истражување, 
според Јаневска, имаа 
за цел да претставуваат 
основа за градење на 
заеднички ставови во 
насока за надминување на 
отворените прашања на 
бизнис-заедницата на ова 
поле.

-Според Анализата, 62% 
од компаниите, се соочуваат 
со недостиг на работна 
сила , а причината 36% од компаниите ја гледаат во заминување на работоспособното 
население од нашата земја во други држави, 32,88% од компаниите причините ги 
гледаат во неактивното работоспособно население и неквалитетното и несоодветно 
образование кое нуди кадри со стручни и практични вештини и компетенции, додека 
13,7% од компаниите потенцираат дека имаат сериозен проблем со преземање 
на кадар од другите компании во земјата што може да предизвика намалување на 
продуктивноста на една компанија за сметка на друга компанија, - потенцираше 
Јаневска.

Недостигот на кадар не е карактеристика само во еден плански регион, туку 
се јавува во сите плански региони за кадар со различен степен на образование и 
различно ниво на квалификации како: општи работници/работници за едноставни 
работи, армирачи, ѕидари, тесари, бравари и заварувачи, котлари, електричари и 
монтери, оператори за производна линија, оператори за ЦНЦ-машина, оператори 
за машинско одржување, машински и електротехничари, компјутерски техничари, 
администратори и одржувачи на бази и техничари програмери, месари и касапи, 
готвачи, келнери, рецепционери, магационери, хемиски, фармацевтски и медицински 

ПРЕС КОНФЕРЕНЦИЈА
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Во присуство на голем број стопанственици, претставници на државните институции 
и на дипломатскиот кор, Стопанската комора на Македонија ја одбележа деведесет 
и осум годишнината од работењето и децениските заложби за унапредување на 
деловниот амбиент во земјата и развојот на македонското стопанство.

-Колкава е тежината и моќта на Стопанската комора на Македонија во развојот 
на економијата покажува бројноста и посетеноста на денешниот настан, истакна 
претседателот Бранко Азески, изразувајќи очекување дека при одбележувањето на 
столетието на Комората бројноста и присутноста на членките ќе биде уште поголема.

-Стопанската комора е еден од клучните партнери на Владата, давајќи значаен 
придонес за градењето и развојот на стопанството во нашата држава и има значаен 
придонес за остварувањето на конструктивен јавно-приватен дијалог, а преку идеите 
и консултациите има значајна и неприкосновена улога во креирањето на законските 
прописи, економските планови и мерки, - истакна Мила Царовска, заменик на 
претседателот на Владата, задолжена за економски прашања и за координација со 
економските ресори.

Традиционално на одбележувањето на деведесет и осум годишнината на Комората 
беа доделени награди и признанија на реномирани компании-членки кои со своите 

ДЕВЕДЕСЕТ И ОСУМ ГОДИНИ СТОПАНСКА 
КОМОРА НА МАКЕДОНИЈА - ДОДЕЛЕНИ 

НАГРАДИ И ПРИЗНАНИЈА

ЈУБИЛЕЈ
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ЈУБИЛЕЈ

активности ја обележаа 2019 година и кои долги години придонесуваат за коморското 
работење и за развојот на македонското стопанство.

Доделувајќи ги наградите и признанијата, претседателот на Владата на РСМ, 
Оливер Спасовски, пред присутните истакна дека коморската манифестација 
сведочи за долгата традиција и улогата на бизнис-асоцијацијата како претставник и 
глас на стопанството. Комората континуирано дава огромен придонес за развојот на 
македонското стопанство преку заштита и афирмација на интересите на нејзините 
членки, активно вклучување во едукација и реформи на образовниот систем, развој и 
афирмација на стопанските потенцијали.

Стопанската комора додели награди на компании кои имаат извоз со висок степен 
на финализација на производите на:

    1. „МИКРОСАМ“ ДОО – Прилеп - светски конкурентно претпријатие со инсталирани 
повеќе од 200 производни линии во околу 40 земји низ светот.

    2. „БРАКО“ ДОО – Велес - препознатлив на многу пазари на Балканот и во Европа, 
по производство на жичани производи, медицински мебел и товарни приколки, а од 
неодамна и на транспортни ленти.

    3. „ЛТХ ЛЕАРНИЦА“ ДООЕЛ – Охрид - браунфилд странска инвестиција за леење 
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и машинска обработка на алуминиумски компоненти наменети за автомобилската 
индустрија. 

Награди за долгогодишна активна членка на Стопанската комора на Македонија 
беа доделени на компаниите:

    1. „Македонски Телеком“ АД – Скопје - водечки технолошки лидер, со мрежа 
целосно базирана на интернет протокол, која покрива 90 проценти од територијата на 
државата и 99 проценти од населението.

    2. „ЕВН МАКЕДОНИЈА“ АД – Скопје - водечки европски бренд за услуги во доменот 
на енергијата и животната средина, што управува со 11 мали ревитализирани и целосно 
автоматизирани хидроцентрали.

    3. ГД „ГРАНИТ“ АД – Скопје - една од малкуте градежни компании кои во моментот 
се присутни и на странскиот пазар со висококвалификувани расположливи кадровски 
капацитети.

    4. „САСА“ ДООЕЛ - Македонска Каменица - најголемиот подземен рудник во 
земјата, со околу 800.000 тони експлоатирана руда секоја година од ревирот Свиња 
Река.
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ТУРИСТИЧКИ САЕМ

    5. ДГ „БЕТОН“ АД - Скопје, со богато искуство и значајни референци во реализацијата 
на градежни работи во високоградбата, нискоградбата и хидроградбата.

    6. „ВИТАМИНКА“ АД - Прилеп - лидер во прехранбената индустрија на македонскиот 
пазар, но и со 45% производство наменето за странските пазари во околу 30 земји во 
светот.

    7. „Бучим“ ДОО – Радовиш - единствениот рудник за бакар во земјата во кој се 
обработува преку 4,5 милиони тони руда и се произведува бакарен концентрат кој 
содржи бакар и злато. 

Стопанската комора додели и специјални признанија во две категории:

За компанија со најголем број учесници на едукативни настани во Стопанската 
комора на Македонија во 2019 година признание добија:

    1. „Алкалоид“ АД – Скопје - општествено одговорна компанија, вклучена во голем 
број хуманитарни проекти која несебично вложува во професионално усовршување 
на своите вработени.

    2. Стопанска банка АД - Скопје - една од банките предводници во развојот и во 
спроведувањето на најсовремените финансиски производи и услуги за населението и 
за правните лица. 

За компанија со континуирана долгогодишна активност и опстојување на 
македонскиот пазар признанија беа доделени на:

    1. ОПИНЧАР КРСТЕ ЃОРГИ БЕЛЕВ – Охрид - за историски и трајни вредности која 
од далечната 1946 година со своето постоење покажува дека успева да се справи со 
сите промени и движења во стопанството.

    2. „РЕТРО ЕЛЕКТРО“ – Битола - чии почетоци датираат од електро-работилницата 
„Херц‟ нудејќи сервисни услуги, апарати за заварување, производство на полначи на 
акумулатори, електрични инсталации за потребите на индустријата и друго. 

Во рамки на одбележувањето на годишнината беше претставена и соработката 
на Комората со Организацијата за економска соработка и развој (ОЕЦД) во однос на 
прашањата за зајакнувањето на трансформациските потенцијали на македонската и на 
регионалната економија.
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Во таа насока, раководителката на Одделот за Југоисточна Европа на ОЕЦД, 
Маржена Кисиелевска, посочи дека денешниот настан претставува продолжение на 
Самитот во Познањ како дел од Берлинскиот процес и неодамна објавената студија 
на ОЕЦД - „Глобална Југоисточна Европа: Ослободување на трансформативниот 
потенцијал за раст во Западен Балкан“, со цел да се отвори дискусија за остварувањето 
на продлабочена соработка и економска интеграција на државите од Западен Балкан, 
како и за зајакнување на индустрискиот и економскиот развој на земјите од овој регион. 
-Во рамките на регионалната програма на ОЕЦД за Југоисточна Европа континуирано 
се преземаат активности за следење на состојбите во економиите на земјите од 
регионот, обезбедување значајни студии и согледувања за развојот на политиките и 
давање на практични препораки за постигнување конкурентност и подобра бизнис-
клима. Меѓутоа, без оглед на тоа колку се силни владините заложби за реформи во 
економијата, предводник на реформите и предуслов тие да бидат успешни е приватниот 
сектор, - нагласи Кисиелевска.

м-р Нена Николовска 
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ПАНЕЛ ДИСКУСИЈА

ИНВЕСТИЦИИ ВО КАДАР, ОПРЕМА И МЕНАЏМЕНТ ЗА РАСТ 
НА МАКЕДОНСКАТА ЕКОНОМИЈА 

Панел-дискусија во Стопанската комора на Македонија за различни пристапи за успешно 
привлекување инвестиции, промоција на извозот и економска интеграција

Тргнувајќи од определбата на Стопанската комора на Македонија дека извозот е клучот 
за остварување поголем раст и развој на економијата на земјата, годинава одбележувањето 
на 98-годишнината на Комората беше во знакот на презентирање на студијата на ОЕЦД за 
развојот на економиите на Западен Балкан, како вовед во панел-дискусија со истакнати и 
потврдени домашни претприемачи, експерти и професори. Идејата беше да се отвори 
дискусија и дебата: како земјата може да поттикне поголем економски раст и развој?

Во таа насока, Анита Рихтер и Прземислав Ковалски, претставници на ОЕЦД, пред 
стопанствениците, експертите и претставниците на државни институции ја презентираа 
студијата на ОЕЦД со наслов: „Глобална Југоисточна Европа: Ослободување на 
трансформативниот потенцијал за раст во Западен Балкан“ во рамки на која беше ставен 
акцент на повеќе анализирани ситуации за земјата, но и за регионот на Западен Балкан.

Студијата констатира дека за да може една земја да биде конкурентна треба да извезува 
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високотехнолошки производи. Бруто домашниот производ е зависен од комплексноста на 
производите. Колку е комплексноста поголема, толку и можноста за раст на БДП е пореална. 
А за тоа колку една земја е развиена говори структурата на нејзиниот извоз. Во Македонија 
доминира традиционално производство, но присутно е и производство на комплексни 
производи со висока додадена вредност, наменети за извоз. Во рамки на презентирањето 

на студијата беше заклучено дека заедничко 
за земјите од Западен Балкан е производство 
на земјоделски производи, делови за 
автомобилската индустрија, што како пазари 
ги прави слични.

Но, што е тоа што може да се промени 
и нашата земја самостојно но и заедно со 
земјите од регионот да поттикнат поголем 
економски раст - беше прашање за учесниците 
во панел-дискусијата која ја водеше м-р 
Зоран Јовановски од Стопанската комора на 
Македонија.

Проф. д-р Кочо Анѓушев, панелист, 
претставник на „Брако“ од Велес, констатира 
повеќе проблеми. Вели, ако некогаш главен 
проблем биле финансиите и идејата, сега број 
еден проблем е недостигот на кадар. Како 
втор проблем/предизвик го лоцира начинот 

како да се произведат високо технолошки производи, кои се клучот за креирање производи 
со поголема додадена вредност. Но за ова Анѓушев вели дека е потребна промена на 
технологијата (нови машини), мора да има луѓе кои ќе бидат обучени за високотехнолошки 
производи, за што е потребна едукација внатре во компанијата и многу важен елемент е 
менталитетот на менаџментот. Во таа насока, тој потенцира дека е потребно корпоративно 
управување, следење на производството, контрола на квалитетот како предуслов за 
имплементација на високотехнолошко производство, односно акцентира 3 проблеми. 
Своето излагање проф. д-р Кочо Анѓушев го заокружи акцентирајќи три клучни фактори за 
развој согласно искуството во металната индустрија: мора да се произведуваат производи 
со додадена вредност, да се користи нова технологија и компанијата да има менаџмент со 
искуство. Без овие компоненти нема одење напред!

Александар Гечев, како сопственик на компанија од металуршкиот сектор со инвестиции 
во земја-членка на Европската унија, посочува дека постојат екстерни и интерни предизвици 
кои влијаат на работата на македонските компании. Акцентот во своето излагање како 



БИЗНИС ИНФО12 Петок,  21 Февруари 2020, Бр. 427

панелист го стави и на фактот дека многу домашни и странски компании работат со поголем 
број на вработени од оптималниот број, поради ниската продуктивност. Решението на 
долг рок го гледа во реформирано образование кое треба да придонесе за зголемување 
на продуктивноста, а на краток рок - преку инвестиции во нова технологија, која може да 
придонесе и за решавање на проблемот со животната средина и намалувањето на отпадот. 
Но и тука постои проблем бидејќи земјата се соочува со недостиг од висококвалификуван 
кадар кој ќе може да работи со софистицирани машини и опрема од 3-та или 4-та индустриска 
револуција.

Никола Деребанов од „Перминдекс“ - Градско, укажа на потребата од комплетно 
реформирање на аграрната политика со ставање акцент на окрупнување на земјоделското 
земјиште, како и промена на моделот на субвенционирање со поттик на големите комбинати 
и нова даночна политика во агросекторот. И за оваа дејност клучен проблем е недостигот од 
стручен кадар.

Во улога на менаџер во странска компанија - инвеститор во технолошко индустриските 
развојни зони во РС Македонија, во автомобилската индустрија, Боријан Борозанов 
посочи дека постои голем потенцијал, без разлика на негативните трендови. Околу 50% од 
европското производство на „Џонсон Мети“ е лоцирано во Македонија, што покажува дека 
за краток период може да се смени структурата на производство на една земја, но ова носи 
и ризици, за тоа колку сме адаптибилни да создадеме услови оваа фабрика да остане активна 
во земјата во следните 50 години (да не се пресели производството во друга земја).

Потребата од кадар преку увоз на работна сила беше една од темите за која се дискутираше 
на панел-дискусијата. При тоа, беше посочено дека многу поголем акцент треба да се стави 
на постојната работна сила за да се зголеми продуктивноста. Фокус, според Борозанов, 
треба да се стави на секторите кои го создаваат најголемиот дел од БДП кои ги дефинира 
како национални шампиони.

Професор д-р Ирена Кикеркова од Економскиот факултет при УКИМ - Скопје, проблемот го 
лоцира во приоритетите што се поставени во последно изработената национална стратегија 
пред 22 години. -Во тоа време, вели Кикеркова, фокус беше ставен на воскреснување на 
производството на автобуси, бидејќи во Македонија постоеше фабрика за автобуси. Уште 
тогаш стратегијата целеше привлекување на странски инвестиции во високотехнолошки 
сектори. Сите стратегии за привлекување странски директни инвестиции (СДИ) се фокусираа 
на тоа да им дадат големи погодности на странските инвеститори, а акцентот беше кон висока 
невработеност на квалификувани работници. При тоа, најголем недостаток на работна 
сила ни се случи поради одлив на високостручна работна сила за што треба да говориме 
отворено. Големите држави увезуваат работна сила, но тие имаат развиени механизми за 
нивно интегрирање. Ваква стратегија кај нас е тешко изводлива. Трошокот за привлекување 
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на СДИ е поголем од самите ефекти. Ако се прекинат поволностите, висок е ризикот дека 
таквите компании ќе го преселат капиталот во друга земја која нуди подобри услови.

Втор регионален проблем е голем број на граници и различни процедури за извоз на 
стоките на стратешките пазари кои се наоѓаат на територија на ЕУ. За пофалба се заложбите на 
Царинската управа која во изминатите години работеше на различни иницијативи и проекти 
за поедноставување на царинските формалности.

-Оттука, вели професор Кикеркова, потребно е менување на визијата за регионот за 
нашата економија. Мора да имаме предвид дека ниската еколошка свест е врзана со ниската 
продуктивност. Не помалку важно е и тоа што, според Кикеркова, нема јасна стратегија на 
Европа за регионот на Западен Балкан, што не беше случај со нејзината визија за Вишеградската 
група на земји.

Професор д-р Дарко Лазаров, од Економскиот Факултет при Универзитетот „Гоце Делчев“ 
– Штип, констатираше дека земјата има тотално промашен економски модел во последните 
28 години. Со овој економски модел невозможно е да се оствари повисок раст од 2,5%. 
Забележуваме константен раст на извозот, но истовремено расте и увозот, што укажува на 
фактот дека имаме „ЛОН“-производство, односно произведуваме производи без голема 
додадена вредност.

-Прв предизвик, вели професор Лазаров, за домашната економија е да се зголеми 
сегашното ниско ниво на индустријализација. Имаме неповолна индустриска структура, 
30% од вработените се во текстилната индустрија која има продуктивност од 3200 евра по 
работник, а машинската индустрија, иако има 15 до 20 пати поголема продуктивност по 
работник, опфаќа само 1% од вработените во државата. Просекот на ЕУ е 16% на учество на 
индустријата. Единствен излез на македонската економија е фокусот да биде исклучиво кон 
извозот.

Оттука, професор Лазаров смета дека реиндустријализација и целосно насочување на 
системската поддршка на државата кон извозот се решение за постигнување на подобри 
економски резултати во државата.

Секако, за раст на македонската економија освен преструктуирање на домашен терен 
потребно е да се направат чекори и на регионално ниво, односно поголема застапеност 
на пазарите во регионот, царински и гранични олеснувања, по примерот на „one stop shop“ 
со Србија, развиена транзитна инфраструктура се само дел од значајните прашања на кои 
коморите од регионот на Западен Балкан преку КИФ веќе работат со несмалено темпо.

Михајло Донев

Даниела Михајловска Василевска 

БИЗНИС ИНФО
ПАНЕЛ ДИСКУСИЈА
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АМЕРИКАНСКАТА „ДУРА“ ГРАДИ ДВЕ НОВИ 
ФАБРИКИ ВО БУНАРЏИК

Интервју на Бранко Азески, 
претседател на Стопанската комора на 
Македонија за веб порталот Извоз.мк 

Стопанската комора на Македонија утре 
прославува 98 години работење. Согласно 
нивното главно мото “Со членството моќни, 
во визијата истрајни” оваа годишнина 
главната порака која ја испраќа најголемата 
комора во земјава е дека мора целата 
енергија како држава да ја насочиме кон 
градење на нова визија и дефинирање на 
идните развојни приоритети во државата, 
базирани на поконкурентна економија и 
силни извозни капацитети, нови извозни компании и извозни производи кои ќе бидат конкурентни на 
светските пазари.

“Мора да разбереме дека сме мал пазар и дека единствен начин да се развиваме е да градиме извозни 
капацитети и затоа целата енергија на државата треба да биде насочена кон тоа”, вели Азески и порачува 
дека Стопанската комора на Македонија во наредниот период ќе продолжи да биде силно насочена кон 
оваа визија и ќе дава поддршка кон градењето на новата извозна стратегија преку детални и емпириски 
засновани студии и анализи и предлози кои ќе бидат насочени кон поддршка на членките во делот на 
градење на поголеми конкурентски предности за извоз на нови пазари.

Најсериозниот проблем според бизнис-заедницата во моментов е недостатокот на работна 
сила и масовното иселување. Се прават обиди со дуалното образование, но, се чини дека ќе биде 
потребно да се направи многу повеќе… Дали е потребна поголема автоматизација во процесите, 
либерализација на пазарот на работна сила, покачување на платите? Што предлагаат компаниите, 
во која насока треба да се решава овој проблем?

Ако на образовниот систем и на емиграцијата од државава погледнеме без диоптрија, ќе дојдеме до 
заклучок дека високо образованиот кадар кој го продуцираме (годишно по речиси 8.000 дипломирани 
студенти, 1.900 магистри и по околу 250 доктори на науки) е неподготвен да работи на место несоодветно 
на неговата диплома, а без конкретни вештини овде е непотребен, а во странство подготвен за работа на 
какво било работно место.

Значи, на образованието му е потребен ремонт и наместо факти да се учат вештини, што значи 
повеќе стручни средни училишта, за сметка на гимназии и универзитети. При градење на новиот концепт, 
вработените од институциите да излезат од канцелариите, училиштата и семинарите и проектите по хотелите 
да ги заменат со посети на терен во компаниите. Само тогаш ќе бидат во состојба да носат образовни 
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програми според реалните потреби за работни места во компаниите денес, но и да ги пресретнат и да ги 
проектираат идните потреби за кадар.

На пример, се гради гасоводен систем, а не се продуцираат кадри за одржување на истиот, нема 
училиште за водоводџии, недостасуваат заварувачи, ракувачи со машини и сл.

Компаниите во отсуство на работна сила и под притисок на високиот степен на миграција на 
населението ќе мора да се снаоѓаат: дел ќе извршат модернизација и автоматизација на производствените 
процеси, дел ќе мора да ги зголемуваат платите за да ги задржат вработените. Притисокот за либерализација 
на пазарот на работна сила ќе расте.

Во исто, време компаниите мора да разберат дека и самите треба да покажат проактивен однос 
во обезбедувањето на кадар и да вложат во неговото создавање. Некои од нив, како „ЕВН“, „Дрексел-
Маер“, „Костел“, „ЛТХ Леарница“, „OДВ-Електрик“ ова го препознаа и влегоа во процес на индуивидуални 
дуални образовни програми со средните стручни училишта, а практична обука спроведуваат: „Руен Инох 
Автомобиле“, Цементарница „УСЈЕ“, „Кнауф“, „Макстил“, „Марккарт-Македонија“, „Алкалоид“, „Киро Дандаро“, 
„Брако“, „Витаминка“, „Ариљеметал“ – Скопје и „Македонски телеком“.

Инфраструктурата, која е клучна за поголем извоз, но и за секој бизнис, ни е во очајна состојба, 
почнувајќи од патната, железничката… Што треба да се направи на ова поле?

Ценам, дека од аспект на извозот патната и железничката инфраструктура која ја поседуваме е доволна, 
но треба да се фокусираме на нејзиното одржување и функционалност.

Прво, постоењето на одредена инфраструктура во државата не може да биде цел сама за себе, ниту да 
се гради врз основа на нереални истражувања, туку нејзината изградба мора да е економски оправдана и 
исплатлива. Не може да градиме, само за да има патишта. Асфалтирање на локалните патчиња за неколку 
жители не му помага на бизнисот.

Артеријата која е од клучно значење за македонскиот извоз е Коридорот 10 и истата треба да се 
одржува во беспрекорна состојба. Во делот на железничкиот транспорт,  треба да се стремиме истиот да 
поевтини, затоа што се` уште е понеисплатлив од патниот.

Второ прашање е што сè подразбираме под инфраструктура?! Според мене, во иднина фокусот треба 
да се стави на изградба на цевководи, далноводи, оптички кабли, гасоводи, системи за наводнување… 
енергетска инфраструктура, наместо патна и железничка… Оваа инфраструктура директно нема да влијае 
врз зголемување на извозот, но индиректно значително ќе помогне за зголемување на конкурентноста на 
македонската економија.

 

Кога зборуваме за развој на извозни капацитети не може да не се спомене улогата на 
државната развојна банка. Во другите земји овие банки играат клучна улога во поддршка на 
извозните компании. Зошто не успеа ниту една политичка гарнитура да ја заживее оваа банка, во 
што е проблемот?

Точно е дека оваа банка ја нема вистинската улога во нашиот систем. Ниту една политичка гарнитура 
не ја заживеа, а за сметка на истото се формираа многу државни институции со „квази“ надлежности кои 
нудат поддршка на компаниите, со паралелно оставање простор деловните банки да вршат одредени 
финансиски услуги за кои се цени дека приватниот сектор поефикасно би ги извршувал, секако и за 
повисока цена.
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За да го поддржува развојот на македонската економија и интернационализацијата на домашното 
стопанство, прво, треба да се расчисти со надлежностите и средствата „расфрлани“ во различни институции 
и државни фондови и истите да се концентрираат во државната развојна банка, а преку буџетска поддршка 
да се обезбеди докапитализирање на Банката, со цел среднорочно да го достигне горниот праг за средни 
банки.

Во нејзина надлежност да се предвиди и одобрувањето средства кои имаат третман на државна помош, 
како и разгледување на развојни програми и одобрување средства за регионален развој. Во Надзорниот 
одбор на МБПР една третина да бидат претставници на државата, една третина финансиски и банкарски 
експерти и една третина претставници од бизнисот од редот на поголемите нето-извозници во државата, 
по предлог на бизнис-заедницата.

Втората варијанта е МБПР целосно да се укине.

Каде, во кои индустрии ги гледате потенцијалите за зголемување на извозот?

Ако се земе предвид дека на годишно ниво дознаките од странство изнесуваат над 1,8 милијарди евра 
(податок од Платниот биланс за 2018 година, прилив од личните трансфери и останати тековни трансфери), 
излегува дека најисплатливиот извозен продукт од нашата држава е населението.

Во иднина треба да се фокусираме на одржување на економските врски со татковината на иселениците, 
особено на младите стипендисти во странство кои претставуваат значаен потенцијал за нашата економија 
од секаков аспект.

Во однос на класичните индустрии, агро-преработувачкиот сектор може да го зголеми извозот, а во 
врска со ова неопходно е поттикнување на одгледување на индустриските култури. Во рударството и 
минералните суровини исто така гледам голем потенцијал, но тука потребно е целосно преразгледување 
на прашањето за структурата на експлоатација на минералните суровини, како и стимулирање на повисок 
степен на финализација на обработката на истите.

Ни требаат повеќе компании кои извезуваат производи со повисока додадена вредност, 
поконкурентни производи, повеќе извозни пазари… Кои политики и мерки би помогнале за да 
се оствари ова?

Извозната база на македонската економија е прилично плитка и скромна. Потребна е силна поддршка 
на индустриите со додадена вредност и напуштање на производството кое не носи профит. Компаниите 
треба да се свесни и да бараат начини за унапредување на производството и пронаоѓање нови пазари. 
Ако амбициите на истите се ограничени, тогаш поддршката нема да ги натера нешто да променат.

Реалноста е дека имаме мал број на компании кои извезуваат мал број на производи на ограничен 
број пазари, со мала додадена вредност што е уште еден неповолен факт. За споредба, Македонија има 
околу 1.500 извозни компании во рамките на преработувачката индустрија и извезува 475 производи со 
компаративна предност, а Словенија повеќе од 6.000 компании и повеќе од 1.100 производи.

За оние фирми кои се развојно ориентирани и сакаат да се шират, потребен е полесен пристап до 
финансии и помош во пронаоѓањето партнери на странските пазари.

Постојат многу успешни примери и политики низ светот и регионот за тоа и мислам дека е потребна 
само поголема посветеност кај креаторите на политиките за конечно да тргнеме во таа насока.

Во изминативе три децении како повеќето економски политики да беа многу понаклонети кон 
увозниците, додека во Македонија стана многу полесно да се увезува, отколку да се произведува 
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и да се извезува. Дали фокусот на политиките ни е исправен и може ли Македонија да се развива 
без да има извозно насочена индустрија? Стопанската комора најавува нова извозна стратегија. 
Што би содржела оваа стратегија, кои ќе бидат главните столбови?

Веројатно мислите на политики на стимулирање на потрошувачката, наместо на производството…Во 
услови на мала и отворена економија, како нашава, увозот е неминовност. Нашиот извоз е увозно зависен, 
а и потрошувачите имаат одредени преференции за некои добра од увоз, така што истиот е неизбежен.

Проблем е што индустриската политика во државата почива на поддршка на претпријатијата на 
хоризонтален принцип, без да се таргетирани индустрии и сектори кои реално имаат додадена вредност 
на економијата во целост. Ова треба да се менува.

Стопанската комора на Македонија не може да носи стратегии, но со своите капацитети може 
да помогне за детално мапирање на стратешки извозни сектори за кои ние како земја имаме развојни 
можности и потенцијални компаративни предности кои може да ги развиваме во иднина.

Стопанската комора во изминатиов период ја комуницира Анализата за идентификација на 
развојните можности за извозна диверзификација, која ја комуницирате како еден вид основа за 
нова извозна стратегија. Може ли малку повеќе да објасните за оваа анализа, да споделите некои 
најважни заклучоци?

Цениме дека оваа студија на Стопанската комора на Македонија е исклучително важна во дефинирање 
на идните развојни приоритети на државата во делот на градење поконкурентна економија и може да 
биде корисна основа во градење на нова извозна стратегија на земјата.

Мора да разбереме дека сме мал пазар и дека единствен начин да се развиваме е да градиме извозни 
капацитети и затоа целата енергија на државата треба да биде насочена таму. Стопанската комора на 
Македонија во наредниот период ќе продолжи со вакви детални и емпириски засновани студии и анализи 
кои ќе бидат насочени кон поддршка на нашите членки во делот на градење на поголеми конкурентски 
предности за извоз на нови пазари.

Многу често во Вашите јавни настапи посочувате дека клучните проблеми ги оставаме под тепих, 
одбивајќи да се соочиме како држава со реалноста и со повисоката цена која треба да се плати. Кои се 
клучните проблеми кои не` кочат во развојот?

Сите проблеми ги ставаме под тепих. На прво место мислам на пописот, кој не се спроведува, а кој 
пред сè е неопходен за планирање на економскиот развој на државата.

Мислам на изборниот модел, кој не обезбедува квалитетни народни претставници во Собранието, а 
со тоа ниту квалитетни одлуки во истото. Мислам и на контраверзиите на изборните процеси кои предолго 
траат, на должината на кампањите, на финансирањето на политичките партии, на рокот за конституирање 
на избраните органи и на партискиот реваншизам. Изборите, наместо празник на демократијата се 
вистински кошмар за бизнисот.

Исто така, мислам и на високиот степен на протекционизам и регулација кои се спротивни на 
слободно функционирање на пазарот, мислам на „сивата“ економија, на корумпираните власти, понатаму 
на корумпираните НВО, корумпираните медиуми и на молчењето за истото од страна на институциите, 
МАНУ и други.
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ИТАЛИЈА ИМА ТАРГЕТИРАНИ ДЕЈНОСТИ 
ЗА СОРАБОТКА СО РС МАКЕДОНИЈА 

Во рамките на серијата компаративни анализи за економскиот напредок на нашите клучни трговски 
партнери, во Стопанската комора на Македонија се одржа прес- конференција на тема: „Потенцијалите за 
унапредување на економската соработка со Република Италија“.

- Земја со која традиционално имаме одлични односи како на политичко, културно и на економско 
ниво. Со голем потенцијал за деловна соработка, без притоа да постојат пречки на патот за поинтензивна 
соработка на сите нивоа, за отворен дијалог, како и волја за реализација на тоа што би било договорено 
- потенцираше Антони Пешев, претседавач со Собранието на Стопанската Комора на Македонија. 
Продлабочувањето на економската соработка помеѓу Македонија и Италија е одлична можност од чија 
реализација корист би имале двете земји, а притоа, важна поткрепа дава одличната политичка меѓусебна 
соработка.

Претставувајќи ги податоците за надворешно-трговската размена со Република Италија, Антони 
Пешев посочи, дека оваа земја е многу важна за македонскиот извоз и се вбројува во традиционално, 
најзначајните пазари за Р.С. Македонија. Вкупната трговска размена, во 2019 година, изнесува 645 милиони 
евра и во однос на 2018 година е зголемена за 5%.

Италија е трета најголема економија во еврозоната, има високо развиен индустриски сектор кој 
сочинува 24% од БДП на италијанската економија, развиен сектор на услуги кои сочинува 74% од БДП и 
земјоделски сектор со 2% од БДП на италијанската економија.
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- Еден од главните инвеститори во Р.С. Македонија, со 130 активни компании со италијански капитал 
и инвестиции од 122,7 милиони евра во 2018 година, а за трите квартали од 2019 година, инвестициите 
изнесуваат 11 милиони евра - истакна Пешев.

Целта на секоја национална економија е да постигне успех на светскиот пазар, да обезбеди извоз 
на производи со поголема додадена вредност, за поголем девизен ефект во домашната економија, нови 
инвестиции кои водат кон раст на продуктивноста, повисок доход и одржлив развој. Сето тоа влијае на 
подигнување на животниот стандард за сите граѓани, кој како успех, е резултат на многу фактори.

- Еден од начините како тоа да го реализира нашата земја, но и регионот во целост, е преку Коморскиот 
инвестициски форум, основан од „Берлинскиот процес“, и активното вклучување на националните 
стопански комори во реализацијата на конкретните цели од процесот,  чие седиштето на Генералниот 
секретаријат се наоѓа, токму во Трст, Италија. Изборот на локацијата на седиштетот на КИФ не е случајна. 
Тоа е првиот пробив на отворање на портите кон заедничкиот европски пазар за земјите од Западниот 
Балкан, што ќе да придонесе за значително зголемување на економскиот раст на државите од регионот. 
Целта е унапредување на конкурентноста на економиите на земјите од Западен Балкан, во кој припаѓаме 
и ние како држава, и исполнување на економските критериуми за пристапување кон Европската унија, 
преку зајакнување на регионалната економска соработка и нивната интеграција во Европската унија и на 
глобалниот пазар - истакна Антони Пешев.

Н.Е Карло Ромео, амбасадор на Република Италија во Република Северна Македонија, потенцираше 
дека за добрата соработка меѓу двете земји не говорат само бројките, туку и успешните бизнис-приказни 
реализирани во повеќе индустрии, што е овозможено благодарение на повеќето иницијативи врз основа 
на билатералните договори меѓу двете земји.  Република Италија е значаен трговски партнер на Република 
Северна Македонија и перманентно се наоѓа на листата од првите пет земји со кои Македонија има 
најголем обем на трговска размена и деловна соработка.

Извозот на Северна Македонија кон Италија, во 2019 година, изнесува 173,8 милиони евра и истиот е 
намален за 5,6% во однос на 2018-тата, додека увозот од Италија во земјава е 471,1милиони евра.

- Италија е една од ЕУ-земјите којашто на Македонија и` дава целосно разбирање и поддршка во начинот 
на подобрување на економијата и продлабочување на билатерлната соработка во бизнис-секторот, за 
што говорат и големиот број  странски инвестиции од Италија во Македонија, особено во последните 
десетина години. Италијанските компании се заинтересирани за вложување во инфраструктурни проекти, 
во давање на сервисни услуги на компаниите, како и продлабочување на соработката во областите 
од транспортот, енергетиката и животната средина - истакна амбасадорот Карло Ромео. Исто така, 
земјоделието и прехрамбената индустрија се од исклучителна важност за двете земји, имајќи во предвид 
дека се повеќе италијански прехрамбени производи се застапени на домашниот пазар, и за таа цел, 
оваа година од страна на Италијанската амбасада, се планираат да се организираат неколку настани за 
промоција на италијанската кујна.

Сашо Деспотоски
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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

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 

КАКО СЕ ПРЕСМЕТУВА НОВИОТ ДАНОК 
НА МОТОРНИ ВОЗИЛА?

ДАНОЦИ И ЦАРИНИ
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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 ЦАРИНИ
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ЕДУКАЦИЈА И РАЗВОЈ

ЧОВЕЧКИТЕ РЕСУРСИ ВАЖЕН ФАКТОР ЗА 
ПРОДУКТИВНОСТ НА КОМПАНИИТЕ 

 „Инвестицијата во знаење ги исплаќа најдобрите камати“, рекол Бенџамин 
Френклин. Оваа мудра мисла честопати се поврзува со фамозниот 
дијалог на Петер Бејклунд во кое финансискиот менаџер го запрашува 
извршниот директор: „Што ќе се случи доколку инвестираме во нашите 
вработени и тие не` напуштат?“, а извршниот директор возвраќа: „А што 
ќе се случи доколку не инвестираме, а тие останат?“
 Ваквата парадигма говори многу за стратешките определби на компаниите 
и нивната долгорочна визија за раст и развој на компанијата, следени 
со инвестирање во знаењето на вработените. И покрај технолошкиот 
развој и трансформација на работните процеси, значењето на човечките 
ресурси како важен фактор на продуктивност во компанијата се` уште 
има големо значење.
 Изминатата недела Центарот за едукација и развој на човечки ресурси 
(10-14.02.2020 година) реализира семинар на тема: „Маркетинг низ 

социјални медиуми – маркетинг пристапи со користење на SEO за мал бизнис“ во насока на подобрување 
на имиџот на компаниите преку употреба на нови и иновативни модели на маркетинг кои придонесуваат 
за значајно унапредување на растот на компанијата, генерирајќи нови клиенти и нов сегмент на пазарот.

 Што следува?

 ... Семинарите за оваа недела ќе дадат одговор на различни таргет групи за прашања кои се однесуваат 
на нивното работење од областа на законската регулатива, но и дигиталните вештини потребни за 
унапредување и поефикасно завршување на работните активности, со цел градење квалитетен кадар 
во нашите компании.

    НАЧИН И ПОСТАПКА ЗА ЗАСНОВАЊЕ НА РАБОТЕН ОДНОС, ПРАВА И ОБВРСКИ ОД РАБОТЕН ОДНОС, 
ПОСЛЕДИЦИ ОД ПОВРЕДИ НА ОБВРСКИТЕ ОД РАБОТНИОТ ОДНОС

    ДИГИТАЛНА ТРАНСФОРМАЦИЈА НА КОМПАНИИТЕ

    КОИ СЕ НАЈЧЕСТИТЕ ГРЕШКИ НА ПОНУДУВАЧИТЕ И ДОГОВОРНИТЕ ОРГАНИ - ПРИЧИНИ ЗА ЧЕСТИ 
ПОНИШТУВАЊА И ОБЖАЛУВАЊА НА ТЕНДЕРИТЕ

    ОСНОВИ НА „E-MAIL“ МАРКЕТИНГ 

За повеќе информации од областа на едукативните настани можете да се информирате на овој линк

Михајло Донев 
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Кина ги преполовува царините на американски 
производи вредни 75 милијарди долари

 Кина објави дека ќе 
ги преполови царините 
за увозот на стоки од 
САД во вредност од 75 
милијарди адолари, како 
дел од договореното 
повлекување од 
трговската војна помеѓу 
двете најголеми светски 
економии.

 Овој потег доаѓа во 
време кога Кина се 
бори со ескалацијата на 
коронавирус. Болеста 
досега има убиено над 
565 луѓе, претежно во 

Кина, и заразено повеќе од 28.000 луѓе во над 25 земји и територии.

 Започнувајќи од следната недела, американските производи што имаат царина 
од 10% ќе се царина со стапка од 5%, а производите кои имаат царинска стапка 
од 5%, ќе се џаринат  со 2,5%, се вели во соопштението на царинската комисија на 
Државниот совет на Кина.

 Кина ги воведе зголемените царини на американската стока минатиот септември.

 „Кина се надева дека двете страни ќе се придржуваат до билатералните договори 
и ќе направат напори да ги спроведат релевантните одредби за да можеме да ја 
зајакнеме довербата на пазарот, да промовираме билатерални трговски односи и 
глобален економски раст“, се вели во соопштението на кинеските власти.
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Центар за едукација и развој на човечки ресурси
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Центар за едукација и развој на човечки ресурси
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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
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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
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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

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


