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Дуалниот систем на образование и регионалните центри за стручно образование и обука беа тема на 

денешната средба со министерката за образование и наука, Мила Царовска, организирана на покана на 

Стопанската комора на Македонија, со претставници од Стопанската комора на Македонија и компании, 

членки на Комората. На средбата се дискутираше за врвните приоритети на Стопанската комора на 

Македонија во насока на создавање поефикасен систем на стручно образование и обука и развој на кадар, 

пазарно орјентиран со соодветни квалификации потребни на стопанството.

Стопанската комора на Македонија е фокусирана на реформите во стручното образование и создавање 

адекватен стручен кадар за потребите на стопанството, имајќи предвид дека 80% од невработените се 

долгорочно невработени како резултат на несоодветните квалификации кои ги поседуваат, истакна в.д. 

Извршниот директор на Комората, Билјана Пеева-Ѓуриќ.  Во таа насока мора заеднички да се работи со 

министерството за образование и наука и училиштата за да се постигне квалитет во стручното образование 

и обука.

Министерката за образование и наука, Мила Царовска, истакна дека дуалното образование е ефикасен 

потег за обезбедување стручен кадар, но образовниот процес мора да трае подолго за стекнување на 

бараните вештини и компетенции. На учениците пред сѐ треба да им се подигне свеста зошто мора 

да работаат, а потоа да се образуваат како да работаат. Во таа насока реформите за процесот на дуално 

образование, треба да се постават на здрави основи.

ЗАЕДНИЧКА СРЕДБА 
НА СТОПАНСКАТА КОМОРА НА МАКЕДОНИЈА 
И МИНИСТЕРКАТА ЗА ОБРАЗОВАНИЕ И НАУКА
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Секој во процесот треба да ја знае својата улога, а Комората има капацитет да придонесе во 

имплементацијата на дуалниот систем на образование. Иако е процесот е макотрпен, да бидеме фокусирани 

на имплементацијата, а резултатите ќе дојдат сами по себе, истакна Претседателот на Стопанската комора на 

Македонија, Бранко Азески. Според него, професионалците треба да се занимаваат со оваа  проблематика, 

а иднината на Комората ја гледа како мост помеѓу бизнис заедницата и училиштата каде ќе се креираат 

наставните програми според барањата на стопанството.

Уписната политика според потребите на стопанството, кариерното советување на учениците во 

основното образование за упис во средните училишта според можностите и амбициите на учениците, 

рационализација на стручните училишта, како и измената на законската регулатива во областа на стручното 

образование и обука, беа посочени од страна на Стопанската комора на Македонија, како предизвици на кои 

треба да се работи за имплементација на дуалното образование.

Тргнувајќи од потребата каде и како треба да се обезбедуваат стручни кадри, Комората смета дека 

регионалните центри за стручно образование и обука треба да бидат лоцирани каде има реална потреба 

и најмногу деловни субјекти. Според Комората сегашната територијална поставеност на центрите во 

Полошкиот, Југозападниот и Североисточниот регион, не ги отсликува реалните потреби за обезбедување 

стручни кадри за стопанството, имајќи предвид дека најголем број на деловни субјекти, и тоа 57%, има во 

Скопскиот, Вардарскиот и Пелагонискиот регион.

На состанокот беа поканети компании во кои е имплементирано дуалното образование и во продолжение 

на состанокот ги изнесоа предизвиците со кои се соочувале при имплементацијата, што ги потврдија фактите 

кои ги посочи  Стопанската комора на Македонија.
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Претставникот од  ДММ ДРЕКСЛМАЈЕР Македонија, Александар Ќуркчиев, истакна дека процесот со 

дуалното образование е веќе трасиран и треба да се формализира со законско решение. Според него, 

дуалното образование бара големи ресурси од компаниите и тие треба активно да се вклучени на секое 

ниво во процесот, затоа предлага  донесување нов Закон за дуално образование.

Здравствените прегледи на учениците се покажаа како сериозен проблем, истакна Силвија Космач, 

од компанијата ЕВН Македонија, бидејќи се потребни дополнителни специјалистички прегледи кои не се 

вршат со училишната медицина. Исто така, потенцираше таа, здраствените прегледи треба да се прават пред 

уписот во стручните училишта.

Никола Ефтимов, претставник на компанијата Алкалоид АД, Скопје, наведе дека наставниците немаат 

соодветни компетенции за да ги подготвуваат учениците за практична обука во компаниите и затоа нивната 

компанија предвидува дополнителни обуки за компетенциите на наставниците и завршените ученици.

Уписната политика е најважна, потенцираше Владимир Анчев од компанијата Брако, ДОО, бидејќи 

постои нерамнотежа помеѓу потребите на локално ниво и квалификациите што ги нудат училиштата. 

Кариерното советување кое треба да почне уште во основното училиште е значајно за нив, а промоцијата 

за стручното образование треба за започне уште во декември, пред да одлучат учениците кои завршуваат 

основно образование во кое стручно училиште  ќе се запишат следна учебна година.

Сепак на состанокот се потенцираше дека државата треба да има долгорочна стратегија за економски 

развој на државата и образованието да се прилагоди според предвидените планови во стратегијата.
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Благодарница за Горан Антевски, 
претседателот на АОТС Македонија 
и претседател на ЕФААС

М-р Горан Антевски, во улога на претседателот на АОТС Македонија (Македонско-јапонско 
здружение за техничка соработка), воедно и претседател на ЕФААС (Европската асоцијација на АОТС 
здруженија), награден е со Амбасадорска благодарница од страна на Н.Е. Кеико Ханеда, амбасадор 
на Јапонија во Република Северна Македонија.

Антевски, како управител на „Раде Кончар - ТЕП“ - Скопје, истакната фирма-членка на Стопанската 
комора на Македонија, воедно е и заменик-претседател на Клубот на извозници при Стопанската 
комора на Македонија.

Формалната церемонија на доделувањето на Амбасадорската благодарница се одржа на 
24.9.2020 година, во присутво на Н.Е. Кеико Ханеда, заменик-амбасадорот, Сатору Такахаши, како и 
членовите на Управниот одбор на АОТС Македонија.

Здружението за странски технички стипендии (АОТС) е основано во 1959 година со поддршка 
на Министерството за меѓународна трговија и индустрија на Јапонија - МЕТИ (кое е сегашно 
Министерство за економија, трговија и индустрија), како прва организација за техничка соработка 
на приватна основа во Јапонија.

Во своето 21-годишно постоење и работа, АОТС Македонија има обучено и стипендирано 
повеќе од 200 македонски граѓани во АОТС-центрите во Јапонија.

Вкупниот број на учесници кои добиле обука во Јапонија и учесници кои имале обуки во своите 
земји достигна повеќе од 400.000, од 170 земји од целиот свет.
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Шпаркасе Банка Македонија добитник на наградите 
Fastest Growing Corpоrate Bank North Macedonia 2020 
и Fastest Growing Retail Bank North Macedonia 2020 

Врз основа на спроведено рангирање 
на банките во Република Северна 
Македонија од страна на „Global Bank-
ing and Finance Review“, Шпаркасе Банка 
Македонија АД Скопје повторно е 
добитник на наградите „Fastest Growing 
Corporate Bank North Macedonia 2020“ и 
„Fastest Growing Retail Bank North Macedo-
nia 2020“, соопштија од Банката.

Како што наведуваат од Банката, „Glob-
al Banking and Finance Review Awards“ 
се доделуваат со цел да ги признаат 

институциите и компаниите различни по големина, истакнати во одредени области на експертиза 
и квалитет во рамките на глобалната финансиска заедница. Наградите се познати и високо 
респектирани низ светската банкарска и финансиска заедница. Тие ги одразуваат иновациите, 
достигнувањата, стратегијата, прогресивните и инспиративни промени што се случуваат во рамките 
на финансискиот сектор.

Шпаркасе Банка Македонија, како дел од големото семејство на австриската групација на 
Ерсте и Штаермеркише Шпаркасе, континуирано ги следи трендовите во банкарството и се 
стреми да стане еден од предводниците во развојот на банкарските услуги во Република Северна 
Македонија. Банката и во иднина ќе продолжи да ги вложува своите ресурси во насока на креирање 
конкурентска понуда според потребите и очекувањата на клиентите, унапредување на банкарските 
процеси, поголема дигитализација и градење позитивно корисничко искуство при користењето на 
финансиските услуги, се наведува во соопштението од Банката.

Штаермеркише Шпаркасе Групацијата е најголем провајдер на финансиски услуги во Јужна 
Австрија. Со 3.180 вработени опслужува 795.273 клиенти на 259 локации во Штаерска и во Југоисточна 
Европа. Пазарното учество на Групацијата Штаермеркише Шпаркасе во Штаерска изнесува околу 
32% во сегментот на работење со физички лица. Со 9.139 вработени во Штаермеркише Шпаркасе 
Групацијата се опслужуваат околу 2,6 милиони клиенти на вкупно 518 локации. „Шпаркасе“ или во 
превод „штедна банка“, претставува економски успешна идеја, која е предодредена како непрофитна 
уште при нејзиното основање.

Шпаркасе Банка Македонија АД Скопје е долгогодишна членка и Покровител на Стопанската 
комора на Македонија и активно е вклучена во работата на органите и телата на Комората.
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НАМАЛУВАЊЕ И ОТКАЖУВАЊЕ НА НАРАЧКИТЕ 
НА СТРАНСКИТЕ ПАРТНЕРИ ВО ТЕКСТИЛНАТА 
И КОЖАРСКАТА ИНДУСТРИЈА

Поради пандемијата предизвикана од КОВИД-19 и мерките 
преземени за спречување на нејзиното ширење, во светски рамки 
дојде до намалување на побарувачката за текстилни производи, облека 
и обувки, а секако сето тоа влијаеше на намалување на глобалното 
производство.

Во изминатиов период домашните компании успеаја да ги намалат 
негативните влијанија предизвикани од кризата поради корона 
вирусот и да го одржат бројот на вработени, каде намалувањето на 
нарачки во индустријата за облека во делот на модни производи беше 
компензирано со преориентирање на производство на заштитни маски 
и друга заштитна облека, за која се јави поголема побарувачка.

Развојот на настаните и последиците предизвикани од КОВИД-19 
пандемијата во следните неколку месеци ќе бидат одлучувачки за опстанокот на овие индустрии, 
каде најавите за намалување и откажување на нарачките од странските партнери е предизвик со 
којшто компаниите ќе треба да се соочат и справуваат во следниот период. Според проценките 
и секојдневните контакти со текстилните и кожарските компании, кои се базирани на најавите на 
странските купувачи, за следниот период се очекува намалување на продажбата на производите 
кое би се движело помеѓу 40% до 50% во однос на претходните години. Евидентно кај домашните 
компании е дека имаат намалени и откажани налози од страна на долгогодишните странски 
партнери, пред се’ од Германија која е наш најголем трговски партнер, каде за следниот период 
се очекува намалување на обемот на нарачките, т.е. помалку работа, односно компаниите може 
да очекуваат нарачки на помали серии, што наметнува предизвик кај компаниите да ја подобрат 
продуктивноста и да воведат флексибилно производство со брз премин од еден на друг производ, 
со што би можело да се одговори на ваквите промени на пазарните услови.

Текстилната индустрија, индустријата за облека и индустријата за производство на кожа и други 
производи од кожа се важни сегменти на македонската преработувачка индустрија, коишто во 
вкупното индустриското производство на државата учествуваат со 12,82%, и вработуваат над 37.000 
работници.

вие индустрии за текстил, облека и кожа и други производи од кожа се извозно ориентирани 
гранки. Вкупниот извоз на овие индустрии во 2019 година изнесувал над 540 милиони eвра, додека 

 Сашо Деспотоски 
самостоен советник во 
Стопанска комора на 
Македонија 
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за првите шест месеци од 2020 година истиот изнесува 252 милиона евра, а при тоа над 93% од 
производството е базирано на „лон“-принципот на работа за познат купувач.

Според најавите и проценките на сопствениците на компаниите, ќе бидат потребни повеќе од 
шест месеци за нормализирање на нарачките и производството, а  тоа би значело дека наредниот 
период би бил период на намалена економска активност, што би имало голем негативен економски 
ефект во поглед на намалена профитабилност и ликвидност на компаниите.

Затоа неопходни се дополнителни економски и други релевантни мерки, кои би ги донела 
Владата во наредниот период, кои ќе овозможат директна финансиска поддршка на овие 
трудоинтензивни индустриски сектори, поддршка за развој на конкурентноста, автоматизација и 
дигитализација на одредени сегменти од производниот процес, набавка на нова опрема согласно 
со промените на пазарот, со цел зачувување на работните места и опстојување на компаниите во 
наредниот период.
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ВОСПОСТАВУВАЊЕ РАМНОТЕЖА ПОМЕЃУ 
ОТКУПНАТА ЦЕНА НА МЛЕКОТО И 
КВАЛИТЕТОТ НАИСТОТО – ЕДЕН ОД КЛУЧНИТЕ 
АСПЕКТИ КОИ БАРААТ ИТНО РЕШАВАЊЕ

Во рамки на вкупниот агрокомплекс, производството, откупот 
и преработката на млеко имаат извонредно големо значење и 
претставуваат извор на приходи за преку 10.000 семејства низ ланецот 
за снабдување.

Еден од клучните аспекти кои бараат приоритетен фокус што е 
можно поскоро е и воспоставување рамнотежа помеѓу откупната 
цена на млекото и квалитетот на истото и модификација на системот 
за субвенционирање според литар предадено млеко во насока на 
стимулирање на квалитетот

Се работи за аспект кој можеби има најприоритетно значење за 
домашните откупувачи и производители на млеко. Притоа, целата 
постапка треба да оди во соработка со фармерите кои се партнери на 
домашните млекари. Ваква иницијативи имаше и во минатото, но за жал, без соодветен одговор и 
реакција.

Имено, Групацијата за млеко во соработка со Потсекторската група за млеко при МЗШВ, 
Федерацијата на фармери како и Асоцијацијата на приватни млекопреработувачи, предложи 
документ: Предлог мерки за унапредување на состојбата со млекото, до МЗШВ и Советот за 
земјоделие, каде беа дадени и конкретна анализа на пазарот со млеко во земјава, но и конкретни 
мерки за надминување на проблемите. До денес, немаше прилика да се разговара по основ на 
тој документ, па нашите очекувања се дека во Министерот ќе имаме соговорник со кој ќе можеме 
сериозно да разговараме за неопходните промени во овој сектор.

Согласно последните статистички податоци од Заводот за статистика, потврден е опаѓачкиот 
тренд во оваа област. Намален е бројот на говеда во 2019 во споредба со претходната година, 
намалено е производството а истовремено и откупот на млеко, согласно последните податоци од ЗС. 
Увозот на млечни производи трикратно го надминува извозот. Истовремено факт е дека повисоката 
откупна цена на млекото која е на исто ниво пазарите во ЕУ, ниту се доби бараниот квалитет, ниту 
пак зголемен квантитет.

Потребна е измена на Правилникот за определување на цената на млекото. Повисок квалитет 

Васко Ристовски

самостоен советник во 
Стопанска комора на 
Македонија 
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на млекото е императив во работата на домашните млекари, за што се неопходни Референтна 
независна лабораторија и овластени собирачи на млеко. Визијата на домашните млекарници треба 
да се претстави пред ресорното министерство и покрене иницијатива за конечно решавање на 
проблемот. Компаниите сметаат дека собирачите треба да бидат овластени и акредитирани и на 
сите нив да им се направи обука.

Со Законот за квалитет на земјоделски производи се предвидени овластени земачи на 
млеко, но проблемот настанува со немањето Правилници. Хемискиот состав не кореспондира со 
микробиолошкиот, а тој е важен особено за производителите на сирења. Нема ни добар хемиски 
квалитет ни микробиолошки состав (освен во дел од зимскиот период), а откупната цена е како 
европската. На тој начин домашните млекарници не можат да конкурираат на увезеното млеко и 
млечни производи пред се од земјите на унијата, но дури ни на соседните земји кои не се членки на 
ЕУ. Доколку не се преземе нешто во најкус можен рок, трендот на намалување на производството 
и откупот на млеко ќе продолжи и во иднина. Се додека државата исплаќа субвенции и на оние 
кои не произведуваат, односно не се професионални фармери, нема да има поместување во оваа 
дејност. Се додека не заживее системот на градација на субвенциите според квалитетот, нема да 
има напредок дури ни во поглед на квалитетот.

Цената на млекото при откуп секогаш треба да има пазарен карактер затоа што таа е предмет 
на договор помеѓу две или повеќе страни. Потребна е детална повеќегодишната стратегија во чие 
креирање треба да земат учество претатавници на релевантните фактори кои се засегнати од овој 
сектор и кои диретно влијаат врз истиот.
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ОТВОРАЊЕ НА ГРАНИЧНИОТ ПРЕМИН 
МЕЏИТЛИЈА ПРИОРИТЕТ ЗА РАЗВОЈ НА 
РЕГИОНАЛНАТА СОРАБОТКА

На барање на бројни членки од 
Пелагонискиот регион, претседателот на 
Регионалната комора со седиште во Битола, 
Мирко Велковски, иницираше средба со 
генералниот конзул на Р. Грција во Битола, 
Ракинас Ахилеас.

На средбата која воедно беше и прва 
официјална средба меѓу локалниот бизнис 
сектор и новиот конзул, примарна тема 
беше наметнатиот проблем од моменталната 
криза поради Ковид-19 и затворањето на 
граничниот премин Меџитлија-Ники.

Претседателот Велковски ја пренесе загриженоста и итната потреба на нашите компании-
членки за повторно отворање на овој локален граничен премин во однос на товарниот сообраќај, 
кој е директна и најблиска врска со бројни економски партнери од северниот дел на Грција, но и 
клучна линија за Солунското пристаниште. Поради тоа што овој премин повеќе од два месеца е 
затворен за секаков сообраќај, поточно од 22.7.2020 година, многу локални компании се изложени 
на дополнителни трошоци со зголеменото време и должина на транспорт, како и чекање на 
граничниот премин Евзони.

Со целосно разбирање за мометалната здравствена криза, потребата за отворање на овој 
граничен премин, што би било под посебни протоколи, сепак е од витално  значење за компаниите 
од Пелагонискиот и Југозападниот регион на нашата држава.

Генералниот конзул на Р. Грција во Битола, Ракинас Ахилеас, изрази благодарност за оваа 
средба и ја истакна својата заложба за решавање на овој моментален проблем. Тој ги информираше 
присутните претставници на Регионалната комора со седиште во Битола дека веќе во два наврата е 
направена иницијатива од негова страна за отворање на овој граничен премин и негово нормално 
функционирање. Таа заложба ќе продолжи до конечно решавање на оваа ситуација.

На средбата беа разменети информации од досегашните активности и соработката во 
прекуграничниот регион со соседните комори од Р. Грција, со надеж за нормализирање и натамошно 
развивање на истата во наредниот период.
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ВО БИТОЛА ЗАПОЧНУВА СО РАБОТА 
БИТОЛА СТАРТАП ЦЕНТАР

На 23.9.2020 година, 
во Битола се одржа 
информативна средба за 
започнување нов проект 
насочен кон подобрувањето 
на состојбите на локалниот 
пазар на трудот. Како член 
на Локалниот економско-
социјален совет на Општина 
Битола, своја поддршка 
на оваа активност даде и 
Регионалната комора со 
седиште во Битола.

Целта на активностите ќе биде подигнување на свеста за претприемништво, едукација за 
претприемништво и охрабрување и поддршка на потенцијалните претприемачи да започнат 
сопствен бизнис, промени кои бараат голема посветеност и проактивна улога не само на 
институциите на власта, туку и на сите актери кои дејствуваат во секторот на претприемништвото. 
Со оглед на тековната економска состојба во нашата земја и недостатокот на претприемнички 
дух и вештини, локалното партнерство за вработување креира Програма за работа „Битола 
Стартап Центар“, што ќе ја раздвижи стартап сцената во Пелагонискиот регион и ќе придонесе за 
подобрување на економската состојба во регионот.

Со оваа програма е планирано да се влијае врз процесот на креирање на поволен 
претприемнички екосистем што поддржува и стимулира претприемничка култура, креирање 
работни места и генерирање на приходи.

Програмата „Локалани партнерства за вработување“ преку своите партнери ќе помогне да се 
зголемат можностите за вработување преку активности кои ќе стимулираат учење, поддршка и 
вмрежување.

Програмата „Локалани партнерства за вработување“ - Битола е финансирана преку Проектот 
„Зајакнување на социјалниот дијалог“, што го спроведува Меѓународната организација на трудот, со 
финансиска поддршка од Европската унија.
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КАКО ВРАБОТЕНИТЕ ДА ФУНКЦИОНИОРААТ 
НА НАЈВИСОКО НИВО НА 
ПРОДУКТИВНОСТ?

Четврток, 24 септември  2020 година, е означен како старт на 
Клубот на менаџери -  претприемачи за 2020 година. Причината 
добро позната пандемијата поради КОВИД-19 и неможноста за 
каква било организирање на едукативни настани со физичко 
присуство. Со цел членовите на Клубот на менаџери да ги проследат 
барем дел од предвидените настани кои беа дел од Агендата за 
2020 година, а во согласност со донесените протоколи од страна 
на Владата на Република Северна Македонија за организирање 
едукативни настани, беше реализаран првиот од низата настани 
што ќе следат на тема: „Како вработените да функциониораат 
на највисоко ниво на продуктивност?“ Денешена обука беше 
реализирана во соработка со добро познатиот д-р Жарко Костиќ, 
доктор по медицина, мотивациски говорник и тренер за личен развој. На оваа тема и слични 
теми  д-р Костиќ има одржано над 2000 предавања и над 300 ТВ и радио емисии, а воедно е 
и автор и водител на мотивациската ТВ емисија „Откриени тајни“.

Според д-р Костиќ, од сите одлуки што ги донесува менаџерот, ниедна одлука не е толку 
важна како што е одлуката за луѓето, бидејќи луѓето се оние кои ја одредуваат работата на 
една организација.

Мерењето на перформансите на вработените е начинот на кој се управува развојот 
на човечките ресурси, односно преку мерење на постигнатите резултати: индивидуални 
и колективни. Некои од показателите за успешност се: продуктивност, број на трансакции 
по вработен, заработка по вработен и многу повеќе. Методот на мерење на работата на 
вработените зависи од неколку фактори, а некои критериуми за мерење на работењето 
на вработените се разликуваат во зависност од активноста и обемот на работењето на 
компанијата.

Доколку еден менаџер на  компанија сака да ја подобри продуктивноста во работењето 
на вработените, користејќи соодветни алатки и методи за мерење, од суштинско значење 
и примарни критериуми за оценување на перформансите да бидат: транспарентност на 
оценувањето и објективноста на оценувачите. Доколку овие критериуми не се исполнети 
или кога вработениот нема повратни информации за неговата работа, без оглед на тоа како 

Валентина Цветковска
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компанијата има одреден систем за управување со перформансите, неговата примена ќе 
биде неефективна и посакуваните цели на компанијата нема да се постигнат: ефективна и 
мотивирачка работна средина.

Кога би ги прашале, поголемиот дел од менаџерите би се сложиле дека е битно да се 
биде директен и одреден за време на разговорот за непродуктивноста на вработените, 
и дека е важно да се даде искрена конструктивна критика. Според д-р Костиќ, добро 
е менаџерите да посочат примери како работата се променила и зошто вработените не 
успеваат да ги исполнуваат очекувањата, но треба да се избегне генерализирање. Одмерена 
и правовремена критика е клучна. Што подолго некој проблем останува да „виси“, толку 
потешко може да се реши. Значи, што порано почнете интеракција, помалку ќе оставите 
простор вработени тоа да го гледаат како казнување. Освен тоа, така ќе им се даде до знаење 
дека се наоѓаат во околина која поттикнува личен развој.

Како и во минатата година, така и во оваа ќе се трудиме да обезбедиме едукативни 
програми и обуки кои ќе им овозможат на менаџерите да го поттикнат сопствениот стручен и 
професионален развој, но и да обезбедат адекватна и мотивирана работна сила, иновативни 
производи и конкурентска предност која произлегува од подготвеноста на менаџерот - 
претприемач да се носи со своите обврски и секојдневно да инвестира во својот тим.
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Одржан семинар на тема: ПРОЦЕНКА 
НА РИЗИК НА РАБОТНО МЕСТО ПРИ 
ИЗЛОЖЕНОСТ НА САРС-КОВ-2 ВИРУСОТ

Колку и да се внимава на работното место и да се почитуваат сите протоколи и 
препораки од здравствените власти, сепак постои ризик за инфекцијата да се случи и при 
транспорт од дома до работното место и обратно, при што истата започнува да се шири 
меѓу соработниците на работното место, но и во семејството и блиското опкружување.

Тоа отвора нови и сериозни дилеми, колку и како се преземаат сите мерки и активности 
за заштита на здравјето и безбедноста на работниците од појавата и ширењето на болеста 
КОВИД-19 во компаниите и како тие се спроведуваат? Несомнено е дека генералните 
противепидемиски мерки функционираат и работодавачите во најголема мера ги следат 
општите мерки за превенција и контрола на ширење на болеста што се дефинирани во 
протоколот за сите работни места. Но, сосема е различно прашањето колку во овој период 
од почетокот на пандемијата, сите чинители во работниот процес ги почитуваат законските 
обврски што произлегуваат од Законот за безбедност и здравје на работа („Службен весник 
на РМ“, бр. 92/07). Исто така, останува дилемата - дали требаше да се дефинираат други, 
дополнителни и специфични мерки за безбедност и здравје при работа, со цел да се заштити 
здравјето и работната способност на работниците на нивните работни места.

Иницирани од настанатата ситуација во нашата земја предизвикана од пандемијата 
САРС-КОВ-2 ВИРУСОТ, Стопанската комора на Македонија во соработка со Македонското 
здружение за заштита при работа, го организираше овој семинар каде презентерите и 
учесниците кои се воедно и стручни лица за заштита и безбедност при работа дискутираа 
и поентираа заклучоци по следниве теми кои воедно како предлизи ќе бидат упатени при 
креирање на Новиот Закон за заштита при работа кој се очекува да биде усвоен до крајот 
на годината и тоа:

•Уставни, законски и стручни основи за признавање на КОВИД-19 за професионална 
болест;

•Безбедност и здравјето на работа во време на пандемија поради  КОВИД-19;

•Проценка на ризик на работни места;
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•Што е професионален ризик за појава на КОВИД-19 на работно место?

•Проценка на ВЕРОЈАТНОСТ за професионална експозиција на САРС-КоВ-2 на работните 
места;

•Проценка на медицинска/клиничка ранливост;

•Утврдување на ризикот на работното место;

•Матрична проценка на ризик на работно место – верзија;

•Превентивни и корективни мерки.

По завршување на семинарот учесниците се стекнаа со сертификат за учество и потврда 
со стекнати 10 бодови согласно Правилникот за едукација на стручни лица за безбедност 
при работа.

Презентери на семинарот беа: проф. д-р Елисавета Стикова, специјалист по медицина 
на труд и м-р Милан Петковски, дипломиран инженер по ЗПР.
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Центар за едукација и 
развој на човечки ресурси
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ОБУКА НА СТРУЧЕН И ДРУГ КАДАР 
(МЕНТОРИ) ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ ПРАКТИЧНА 

ОБУКА КАЈ РАБОТОДАВАЧИТЕ

Семинар 
06.10.2020 - 08.10.2020

Со цел зајакнување на врските помеѓу пазарот на труд и вештините на младите што се развиваат 
преку образовниот систем, неопходно е зајакнување на соработката помеѓу работодавачите и 
училиштата. Се` поголем е интересот на компаниите да обучат ученици - идни вработени согласно 
нивните потреби, а идните учениците да се стекнат со соодветни вештини, да бидат поконкурентни 
на пазарот на труд и да најдат соодветно вработување согласно стручната подготовка.

Согласно законската регулатива, компаниите кои имаат интерес да се вклучат во процесот на 
практично обучување на ученици, треба да имаат обучено лице – ментор кое ќе ги води учениците 
низ процесот на практичната работа во компанијата. Со постоењето на обучени ментори во 
компании ќе се подобри квалитетот на соработката со училиштата и ќе се постигне поефективна 
практична обука на учениците.

За таа цел, Стопанската комора на Македонија во соработка со стучни лица, а по барање 
на компаниите организира ОБУКА НА СТРУЧЕН И ДРУГ КАДАР (МЕНТОРИ) ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ 
ПРАКТИЧНА ОБУКА КАЈ РАБОТОДАВАЧИТЕ.

Предавачи на обуката се советници од Центарот за стручно образование и обука кои воедно 
се и носители на работната група за изработка на оваа програма: м-р Бранко Алексовски, м-р Роза 
Арсовска и м-р Зоран Јовчевски.

Информации за организираноста на обуката:

    времетраење на обуката: три дена во траење од вкупно 22 часа;
    по завршување на обуката, кандидатите ќе се стекнат со Сертификат за успешно завршена 

стручно-дидактичка обука на обучувачите од работодавачите кај кои се реализира практичната 
обука, издаден од Стопанската комора на Македонија и Центарот за стручно образование и обука;

    обезбеден работен материјал;
    обезбеден ручек и освежување;
    цена на обуката по учесник изнесува 10.000 денари + ДДВ 18%;

м-р Елизабета Андриевска-Ефтимова
++ 389 2 3244074
beti@mchamber.mk 

Михајло Донев
++ 389 2 3244056
Mihajlo@mchamber.mk
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УЧЕСТВО НА „ВИРТУЕЛЕН“- БРОКЕРСКИ 
НАСТАН И БИЛАТЕРАЛНИ СРЕДБИ НА ТЕМА: „ 
БЕ@СММ2020-ВМРЕЖУВАЊЕ ВО ПАМЕТНАТА 

ПРЕРАБОТУВАЧКА ДЕЈНОСТ 2020“

Online Бизнис средби 

18.11.2020 - 20.11.2020

( “ Smart Manufacturing Matchmaking “ ), 18-20.11.2020 година
https://smm2020.b2match.io

Стопанската комора на Македонија во рамки на ЕЕН–Европската мрежа на претприемачи од 
Италија, и во соработка со СПИН организацијата за поддршка на бизнис иновации од регионите 
Базилика и Калабрија, Италија, Ве поканува да земете учество на претстојниот „виртуелен“- брокерски 
настан и билатерални средби на тема: БЕ@СММ2020-Вмрежување во паметната преработувачка 
дејност 2020 (Smart Manufacturing Matchmaking).

Компаниите се соочуваат со нови предизвици, земајќи ги предвид предностите и можностите 
што ги нуди четвртата индустриската револуција. Поради тоа од голема важност е да се биде во тек 
со најновите современи и напредни технологии, побарувачка од институции, нови апликации од 
мали и средни претпријатија, како и технички предизвици со кои се соочуваат големите компании.

Виртуелниот настан претставува одлична можност на едно место да се сретнат менаџери 
на компании, научници, истражувачи коишто работат во областа на Паметното производство и 
индустријата 4.0. којашто ги револуционизира и ревитализира сите индустриски операции.

Учеството на настанот е бесплатно. Со пријавување на „онлајн“-платформата, ќе имате можност 
подетално да се запознаете со профилите на останатите учесници, по што сами ќе можете да ја 
креирате својата агенда и да ги договорите билатералните состаноци.

Настанот е дел од Виртуелното издание „Вмрежување во паметната преработувачка дејност 
2020 (Smart Manufacturing Matchmaking), што покрај БЕ@СММ2020, вклучува и интегриран сет на 
вебинари. Сите ажурирања за виртуелно издание SMM2020 може да се следат на веб-страната: 
https://www.smm2020.eu/ или преку Телеграм: https://t.me/spin_srl_smm2020/

Виртуелниот настан ќе се одржи во периодот од 18-20 ноември 2020 година. Рокот за 
пријавување е најдоцна до 17 ноември 2020 година (вторник), на следниот линк: https://smm2020.
b2match.io/signup .

Напомена: За учество на настанот потребно е да имате: ажуриран веб пребарувач, микрофон 
и веб-камера.

Подетални информации во врска со настанот можете да најдете на нивната официјална веб-
страна: https://smm2020.b2match.io/ .

ЕЕН мрежата на Италија ви нуди поддршка пред, за време и по настанот, на пр. со тоа што ќе ви 
помогне да формирате информативен профил за соработка, следење со секоја од компаниите, итн.

Контакт: Ирена Мојсовска
 ++ 389 2 3244009
 irena.mojsovska@mchamber.mk
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Стопанската комора на Македонија во соработка со Белоруската стопанско-
индустриска комора, ве покануваат да земете учество на овогодинешниот Меѓународен 
„онлајн“ индустриски саем „ТеМЕкс“, којшто ќе се одржува во периодот од 14.10.2020 до 
14.01.2021 година.

Саемот претставува интерактивна платформа составена од виртуелни штандови 
на компании од разни земји ширум светот. Секој штанд содржи виртуелни примероци на 
производи, услуги, презентации, комерцијални понуди од компаниите. На посетителите на 
штандовите ќе им биде овозможена комуникација со претставник од компанијата преку 
електронската платформа за допишување.

Настанот има за цел на едно место да им овозможи претставување на компании од 
областа на:

    земјоделска и комунална механизација;
    механизација и технологија за обработка на метал;
    заварување и леарско производство;
    опрема за рударство и хемиска индустрија;
    пумпи;
    радио-инженерство;
    технологии за адитиви;
    суровини и репроматеријали;
    напредни ИТ-технологии и дигитализација;
    информатички решенија и услуги;
    3Д-моделирање и проширена виртуелна реалност;
    финансирање на индустриски проекти;
    издавање концесии, лизинг, осигурување од ризици (факторинг).

Поради ситуацијата предизвикана од пандемијата поради КОВИД-19, овогодинешните 
семинари, конференции и форуми, како и сесиите за вмрежување за време на виртуелниот 
саем ќе бидат организирани виртуелно, што дополнително ќе го зголеми учеството на 
претставници од владини агенции и компании ширум светот.

Повеќе информации за овогодинешниот Меѓународен „онлајн“ индустриски саем 
„ТеМЕкс“ (услови за учество, регистрација, агенда) можете да најдете во приложената 
брошура ( TeMEx EN.pdf ) или на официјалната веб-страна на организаторот на настанот, 
на следниот линк: https://www.belinterexpo.by/en/exhibition/international-industrial-online-
trade-show/#pavilions .

Меѓународен „онлајн“ 
индустриски саем „ТеМЕкс“

 14.10.2020 - 14.01.2021
Минск, Белорусија
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ИЗГОТВУВАЊЕ НА ПЛАН И ЛИСТА НА АРХИВСКИ ЗНАЦИ СО РОКОВИ 
НА ЧУВАЊЕ, ИЗБОР НА КОМИСИЈА ЗА НЕГОВО ИЗГОТВУВАЊЕ, 

ИЗВЕСТУВАЊЕ ЗА КОРИСТЕЊЕ НА ПОПИС НА ДОКУМЕНТИ 
ЗА ТЕКОВНА 2021 ГОДИНА ВО ПРЕДВИДЕН ЗАКОНСКИ РОК ЗА 

ПОДНЕСУВАЊЕ ДО ДРЖАВЕН АРХИВ НА РСМ

Семинар 14.10.2020
сала4, 5-ти кат

Стопанска комора на 
Македонија

Целта на семинарот е да се разработат темите кои се однесуваат на начинот на користење и 
одбележување на документите со соодветни организациони единици користење, изготвување на 
план и листа со архивски знаци  и рокови на нивно чување, изготвување известување за отварање 
на попис на документи во нова година како придружна книга на деловодникот 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 во текот на работењето.

Програма на семинарот:
- Закон за архивски материјал;
- Помошна евиденција во канцелариското работење;
- План и листа на архивски знаци со рокови на чување на документи (општ дел);
- План и листа на архивски знаци со рокови на чување на документи (посебен дел);
- Прегледување и распоредување на документи и записи;
- Составување комисија за избор и ништење на документи;
- Распоредување документи по интерни доставни книги;
- Разведување и класифицирање документи по организациони единици;
- Одлагање решени документи во архива;
- Евидентирање на архивскиот материјал;
- Заштита, обезбедување и користење на архивскиот и документираниот материјал во  

соодветен простор и стандардна опрема;
- Сопствена евиденција во процес на архивирање;
- Воспоставување на ефикасен систем за управување со документи;
- Правилна класификација и рокови на чување на документација;
- Организација и надзор на документиран систем;
- Упатство за начинот и техниката на постапување со архивскиот и документарниот материјал 

во канцелариското и архивското работење
- Уредба за канцелариско и архивско работење;
- Правилник за кадровски, технички и просторни услови за работа на документарните центри;
- Упатството за начинот на одбележување на документите со подолги рокови на користење.

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.



БИЗНИС ИНФО

25 септември 2020, Бр. 433

23

Видео надзорот станува се’ полесен. Опремата што се користи за мониторирање и 
надзор станува се’ поефтина и пософистицирана, софтверите овозможуваат покомплексна 
обработка на податоци, а технологијата што се користи резултира со се’ повеќе и повеќе 
податоци за физичките лица. Целта на одредбите за приватност и заштита на личните податоци 
е да го регулира, ограничи и да го услови надзорот за да се осигура дека кога веќе се врши 
навлегување во приватноста со видео надзорот, тоа навлегување е неоходно, законски, фер 
и пропорционално. 

На овој семинар посетителите ќе се стекнат со знаење за тоа како компаниите да се 
усогласат со одредбите од Законот за заштита на личните податоци што се однесуваат на видео 
надзорот, кои се и какви се обврските и одговорностите на компаниите што произлегуваат 
од овој Закон и подзаконските акти, како до нивна наједноставна примена со примери 
од пракса, но и кои се најголемите предизвици поврзани со неговата имплементација. На 
семинарот ќе се анализираат и примери од правната пракса каде што Агенцијата за заштита 
на личните податоци при вршење на инспекциски надзор наидувала на најмногу забелешки. 

Предавачи:
1. Емилија Ангеловска, CIPP/E, CDPO, ISO27001 Lead Auditor, консултант за заштита на 

лични податоци во „Инфиго ИС“ и 
2. Елена Кочова, консултант за заштита на лични податоци во „Инфиго ИС“.

СОДРЖИНА:
- Закон за заштита на личните податоци;
- Правилник за содржината и формата на актот за начинот на вршење на видео надзор;
- Правилник за содржината на анализата на целта, односно целите за која се поставува 

видео надзорот и извештајот од извршена   периодична оценка на постигнатите резултати од 
системот за вршење видео надзор;

- Прекршочни одредби кои произлегуваат од Законот и мерки кои произлегуваат од 
инспекцискиот надзор.

Сите заинтересирани учесници можат да се пријават најдоцна до 9 октомври 2020 
година.

ВРШЕЊЕ ВИДЕО НАДЗОР СОГЛАСНО ЗАКОНОТ ЗА 
ЗАШТИТА НА ЛИЧНИТЕ ПОДАТОЦИ И ПРЕКРШОЧНИ 

ОДРЕДБИ КОИ ПРОИЗЛЕГУВААТ ОД ИСТИОТ

Семинар 15.10.2020
„on-line“ - семинар 

10:00-14:30 ч.
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„CII AGRO & FOOD TECH“- ИНТЕРНАЦИОНАЛЕН 
САЕМ ЗА ХРАНА И АГРОКУЛТУРА -ИНДИЈА 2020 

Саем 16.10.2020 - 22.10.2020

on-line, Индија

Стопанската комора на Македонија Ве поканува да земете учество на претстојниот 14. „CII 
AGRO & FOOD TECH“, виртуелен Интернационален саем за храна и агрокултура, што ќе се одржи во 
перидот од 16 - 22 октомври 2020 година. 

Настанот е стратешки структуриран за да им овозможи на учесниците на локално и глобално 
ниво, преку виртуелната платформа „HIVE“ да стапат во интерактивна комуникација не само со 
меѓународните и домашните учесници и купувачи, туку и со високи претставници од Владата на 
Индија. Настанот на компаниите им нуди можност за зајакнување на билатералните трговски односи 
во областа на земјоделството и преработката на храна, како и поттикнување на нови  партнерства и 
ангажмани во овој многу важен економски сектор.

Овогодинешниот виртуелен настан на компаниите им нуди можност за учество на:

    Виртуелно секторско претставување - секторски павилјони, на коишто компаниите ќе имаат 
можност да ги претстават своите производи, видео материјали, иновативни решенија и да остварат 
билатерлани состаноци со компании и владини претставници;

    Виртуелни конференции - учество на тркалезна маса со експерти од областа и високи 
претставници од соодветните министерстава, на меѓународно ниво;

    Интерактивна партнерска платформа -  можност за директни средби со компании од 
приватниот сектор и со креатори на политики во индијската Влада;

    Платформа за ширење на знаење - споделување на најдобрите практитки во областа и 
организирани обуки.

Настанот е наменет за сите компании коишто се занимаваат со земјоделство, прехрана 
и преработка на храна, производство на млеко и млечни производи, живинарство, рибарство, 
хортикултура, производство на земјоделски машини и опрема, нови технологии, компании во 
областа на финансирање на земјоделскиот сектор, стартап компании.

Повеќе информации за овогодинешниот 14. „CII AGRO & FOOD TECH“, виртуелен 
Интернационален саем за храна и агрокултура, може да се најдат на следниот линк: https://www.
agrotech-india.com/. 

Ценовник за изложувачи: https://www.mycii.in/image/eventimages/eventmainimages/
E000051610_StallPricing.pdf

Регистрација на учесници: https://www.cii.in/OnlineRegistration.aspx?enc=pZVQM37jtSRTHIkm
BsithR1rSHqH+uPSsL+byHn1bCARaqGboUh0DpuJ6UCuNrTx 
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Програмата за табеларно пресметување, MS Excel, претставува исклучително моќна и 
корисна алатка без која е незамисливо функционирањето како на малите претпријатија, така 
и на големите корпорации. На секоја компанија и е потребен вработен кој вешто се справува 
со табели и графикони. Денес, кога времето е пари, посебно се ценат и наградуваат оние 
кои работата ја извршуваат побрзо и поефикасно. Познавањето на MS Excel е предност во 
било која дејност или занимање поради што инвестирањето во практичната обука за оваа 
програма е непогрешлив избор. 

Семинарот посветен на програмата за табеларно пресметување овозможува за 
најкратко време, оспособување за самостојна анализа на голем број на податоци во Excel. 
На овој семинар ќе се стекнете со практични знаења за една од најпопуларните и најчесто 
користени функции – VLOOKUP, но и за други функции корисни во секојдневното работење. 
Семинарот опфаќа условно форматирање, валидација на податоци, како и пивот табели - еден 
од скриените адути на Ексел со што значително се скратува времето на работа. Семинарот 
вклучува и креирање на Dashboard (контролни табли) – визуелен интерфејс кој дава визуелен 
преглед на комплетното работење врз основа на што брзо се донесуваат одлуки. Главна 
карактеристика на современото работење се брзите и непредвидливи промени поради што 
понекогаш е потребно да се направат повеќе варијанти на извештаи, земајќи ги во предвид 
неколкуте можни алтернативни вредности на податоци. За таа цел се користат сценаријата 
чија практична примена исто така е вклучена во семинарот. Excel нуди можност за лесно 
додавање, промени и бришење на сценарија.

Основен услов е учесникот да има познавања од работа со компјутер и основни 
познавања на програмата за табеларно пресметување – Excel 2016. 

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

Предавач: 
Ирина Иванова, дипломиран инженер и професор по информатика веќе 19 години. 

Обучувач во областа на ИТ. Активно е вклучена во проекти финансирани од ЕУ, УСАИД 
и Британски Совет како експерт и обучувач. Воедно е  ETwinning и Scientix амбасадор за 
Македонија. Учесник е на бројни конференции, но и автор на прирачници за основно и 
учебници за средно образование.

РАБОТА СО VLOOKUP И ДРУГИ КОРИСНИ 
ФУНКЦИИ ВО EXCEL, ПИВОТ ТАБЕЛИ И 

КОНТРОЛНИ ТАБЛИ

Семинар 16.10.2020
сала1, 5-ти кат
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Саем за директни бизнис средби 
„Братислава 2020“ 

21.10.2020

Братислава, 
Словачка

Стопанската комора на Македонија во соработка со Словачката агенција за инвестиции и 
трговски развој - SARIO, Ве покануваат на Саемот за директни бизнис средби „Братислава 2020“, 
којшто ќе се одржи на 21 октомври 2020 година.

Саемот за директни бизнис средби во организација на Словачката агенција за инвестиции и 
трговски развој под покровителство на Министерството за економија на Република Словачка, веќе 
четиринаесет години по ред претставува мост за поврзување на словачки и странски компании. Овој 
настан на компаниите им нуди единствена можност за еден ден и на едно место да ги претстават 
своите најнови технолошки достигнувања и иновации, да разменат информации и да стапат во 
комуникација со нови потенцијални бизнис партнери од Словачка и од странство.

Саемот за директни бизнис средби е најголемиот деловен настан кој го организира Словачката 
агенција за инвестиции и трговски развој на годишно ниво и им нуди единствена можност и на 
малите и средни претпријатија да најдат потенцијални бизнис партнери во странство и да влезат на 
глобалниот пазар.

Овој меѓународен настан е наменет за:

• реализирање билатерални разговори;
• презентации на потенцијални партнери и нивните производни капацитети;
• создавање можности за заеднички вложувања со странски партнери;
• следење на панел дискусии;
• полесно пронаоѓање партнери за соработка во клучните полиња на автомобилската 

индустрија и е-мобилноста, инженерството, енергетиката, електрониката, информатичката 
и комуникациската технологија, управување со вода и отпад, логистиката, иновациите и 
технологиите поврзани со овие дејности.

Повеќе информации (агенда, услови за учество, регистрација) во врска овогодинешниот 
Саем за директни бизнис средби „Братислава 2020“ можете да најдете на https://5eb3dc3b65d37.
site123.me/ . Сите заинтерсирани компании своето учество можат да го пријават најдоцна до 4 
октомври 2020 година (недела), со пополнување на пријавниот лист директно на веб-страната на 
организаторот, на следниот линк: https://matchmakingfairbratislava2020.sario.sk/registration/1 .

Контакт лица:
Сања Николова
P ++ 389 2 3244091, M. 070 390 009
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Со оглед на тоа дека во 2020 година јавните институции и компаниите се соочија со 
низа предизвици кои во значителна мера влијаат врз процесот на спроведување на јавните 
набавки, Стопанската комора на Македонија, поради огромен интерес за оваа секогаш 
актуелна тема, организира еднодневен семинар на 21 октомври 2020 година и истиот е 
наменет за сите договорни органи (набавувачи) и економски оператори (понудувачи) како 
неминовни учесници на пазарот за јавните набавки. 

Целта на овој семинар е набавувачите и понудувачите да разменат искуства од 
досегашната примена, детално да се разработат одредени специфики со цел успешно 
спроведување на постапките и набавка на квалитетни стоки, услуги и работи со цел добивање 
на најдобрата вредност за вложените пари и задоволување на потребите, како и да се увидат 
најчестите пропусти и грешки кои ги прават понудувачите при подготвување и поднесување 
на квалитетни понуди, како и да се добие одговор на многу други прашања.

Предавачи на семинарот ќе бидат изготвувачите на Законот за јавни набавки, со кои 
ќе имате непосредна можност да разговарате за новините и толкувањата на одредбите. 
Предавачите се воедно експерти за јавни набавки и ЕУ/УНДП/ЦИПС сертифицирани обучувачи 
за јавни набавки со долгогодишно искуство во областа, вработени во Бирото за јавни набавки 
(БЈН), вклучени во развојот на системот за јавни набавки и е-набавките во Македонија:

- Марија Јованоска, раководител на сектор во БЈН и
- Горан Давидовски, помошник раководител на сектор во БЈН.

ЈАВНИТЕ НАБАВКИ ВО 
КРИЗНАТА 2020 ГОДИНА

Семинар 21.10.2020

сала 4, 5-ти кат
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ПРОИЗВОДСТВОТО И УСЛУГИТЕ

СТОПАНСКА КОМОРА 
НА МАКЕДОНИЈА  

ECONOMIC CHAMBER 
OF MACEDONIA

НАША ЦЕЛ

• давање поддршка за имплементирање на 
меѓународните стандарди со цел полесен 
пристап на фирмите на европските пазари 
и зголемување на деловната активност со 
партнерите,

• обезбедување на ажурирани податоци 
и информации од областа на квалитетот, 
стандардите , а од интерес на фирмите,

• унапредување на знаењата и искуствата 
со цел подобрување на перформансите на 
работењето на фирмите

НАШИ  АКТИВНОСТИ 

Консултантски услуги за :
- имплементација на Систем за 

управување со квалитет согласно  
IЅО 9001:2015;

- имплементација на НАССР (систем 
за анализа на ризици и критични 
контролни точки);

- имплементација на Систем за 
управување со безбеднa храна 
согласно IЅО 22000:2018;

- имплементација на Систем за 
управување со животната средина 
согласно IЅО 14001:2015;

- имплементација на НАLАL стандард;
- имплементација на Систем за 

управување со здравје и безбедност 
при работа, согласно ISO 45001:2018.

 

Контакт:
Емилија Тодоровска 
Телефон: +389 02 3244047
Факс: + 389 02 3244088
emilija@mchamber.mk
www.mchamber.mk

Стопанска Комора  на Македонија
ул.”Димитрие Чуповски” бр. 13
Скопје , Република Македонија

ISO 
9001:2015

ISO 
45001:2018

НАLАL

НАССР

ISO  
14001:2015

ПРАВЕН АСПЕКТ НА ДОГОВОРИТЕ ЗА ПРЕВОЗ 
И ШПЕДИЦИЈА – ПРАВА, ОБВРСКИ И ВИДОВИ 

ДОКАЗИ НИЗ ПРИЗМАТА НА СУДСКАТА 
ПРАКСА 

Семинар 27.10.2020

„on-line“-семинар, 
10:00-13:30 часот

Стопанската комора на Македонија организира „онлајн“-семинар чија цел ќе биде разработка 
на договорите за превоз на стоки и шпедиција, согласно видот на правата и обврските кои 
произлегуваат од нив и доказите кои се неопходни за разрешување на спорните прашања во текот 
на судските постапки. Предмет на разгледување ќе бидат одредбите од Законот за облигациони 
односи кои се заеднички за сите видови договори кои се среќаваат при реализацијата на услугата 
транспорт на стоки, ќе се анализираат поединечните одредби и ќе се посочи на особената важност 
на одделни права и обврски на превозникот или шпедитерот, нивната застапеност во споровите од 
трговското право.

Паралелно за секој од видовите договори ќе се посочат и доказите кои како нужни треба да 
се приложат кон тужбата или одговорот на тужба при различни основи на побарувања, долг, штета, 
осигурување.

На учесниците на семинарот ќе им се овозможи да ги искажат своите гледишта, ставови, 
проблеми во врска со примената на Законот за облигациони односи и ќе се дадат можни решенија 
за нивно надминување.

ПРОГРАМА
• Договор за превоз:    
  - Карактеристики;     
  - Обем на права и обврски;    
  - Основи за одговорност;    
  - Видови докази кои треба да бидат приложени и предложени во текот на судската постапка.    

• Договор за шпедиција:    
  - Карактеристики;     
  - Обем на права и обврски;    
  - Основи за одговорност;     
  - Видови докази кои треба да бидат приложени и предложени во текот на судската постапка.

Овој семинар е наменет за вработените во правните служби на друштвата, адвокатите и 
законските застапници. 

 
Предавач:
- Маринела Јакасановска, судија во Трговскиот оддел на Основен суд Скопје 2 - Скопје, 

предавач во примарна и континуирана обука на Академијата за судии и јавни обвинители.
За сите учесници на семинарот ќе биде обезбедено:    
 - упатства за приклучување на „онлајн“-обуката;     
 - работни материјали во електронска верзија и    
 - e-сертификат за учество на семинарот.   
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СТОПАНСКА КОМОРА 
НА МАКЕДОНИЈА  

ECONOMIC CHAMBER 
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• давање поддршка за имплементирање на 
меѓународните стандарди со цел полесен 
пристап на фирмите на европските пазари 
и зголемување на деловната активност со 
партнерите,

• обезбедување на ажурирани податоци 
и информации од областа на квалитетот, 
стандардите , а од интерес на фирмите,

• унапредување на знаењата и искуствата 
со цел подобрување на перформансите на 
работењето на фирмите

НАШИ  АКТИВНОСТИ 

Консултантски услуги за :
- имплементација на Систем за 

управување со квалитет согласно  
IЅО 9001:2015;

- имплементација на НАССР (систем 
за анализа на ризици и критични 
контролни точки);

- имплементација на Систем за 
управување со безбеднa храна 
согласно IЅО 22000:2018;

- имплементација на Систем за 
управување со животната средина 
согласно IЅО 14001:2015;

- имплементација на НАLАL стандард;
- имплементација на Систем за 

управување со здравје и безбедност 
при работа, согласно ISO 45001:2018.

 

Контакт:
Емилија Тодоровска 
Телефон: +389 02 3244047
Факс: + 389 02 3244088
emilija@mchamber.mk
www.mchamber.mk

Стопанска Комора  на Македонија
ул.”Димитрие Чуповски” бр. 13
Скопје , Република Македонија
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НАССР
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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


