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Работната средба одржана во Стопанската комора на Македонија, на која 
присуствуваа и претставници на бизнис секторот има за цел да се согледа до каде е 
реализацијата на барањата на членките на Комората испорачани до Владата на РСМ. 
Изминатиот период се отворија многу теми со Владата, со Министрството за финансии 
сме на неколку фронта и отворивме стратешки прашања во рамки на Платформата 
за јавно-приватен дијалог, како сервис на бизнисот – посочи претседателот Азески. 
Меѓу другото, за бизнис секторот од особено значење е ревидирањето на Царинската 
тарифа, на парафискалните давачки, законско нормирање на холдингот.

Мандатот на оваа Влада го почнавме со лош резултат. Од поднесените барања 
10 отсто беа прифатени, сега, барањата во однос на прифаќањето се 50:50, истакна 
претседателот Азески.

До крајот на март треба да излезе првичниот драфт на Царинскиот тарифник со 
усогласувања на царинските стапки како стапките во Европската Унија и Светската 
Трговска Организација. Паралено се работи и на усогласување на номенклатурата, а 
драфтот за даночниот календар е во финална фаза на предлог-решение, информираше 
министерот за финансии, Фатмир Бесими. За прашањето за даночниот третман на 
кусоците во трговијата се бара системско решение, на предлог-решенија за нормирање 
на холдингот се работи од срана на Министерството за економија како надлежно 
министерство, за барањата врска јавните набавки се работи во рамки на ТВИНИНГ 

СО ПАРТНЕРСКИ ОДНОС ДО 
ПРЕДВИДЛИВ ДЕЛОВЕН АМБИЕНТ

Порака од Работната средба во Стопанската комора на Македонија на претседателот Бранко Азески со 
заменик нa претседателот на Владата на РСМ, Фатмир Битиќи и министерот за финансии, Фатмир Бисими 
Порака од Работната средба во Стопанската комора на Македонија на претседателот Бранко Азески со 
заменик нa претседателот на Владата на РСМ, Фатмир Битиќи и министерот за финансии, Фатмир Бисими 
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проектот, а за наплата на побарувањата 
веќе е разговарано со општините за 
решавање на овие проблеми.

Заменик на претседателот на Владата 
задолжен за економски прашања, Фатмир 
Битиќи, потенцираше дека во соработката 
со Стопанската комора на Македонија 
како клучен чинител во креирањето на 
политиките е создадена атмосфера за 
предвидливо деловно опкружување, 
особено важен чинител за одржлив раст и 
развој на компаниите.

В.д. извршниот директор на 
Стопанската комора на Македонија, 
Билјана Пеева-Ѓуриќ во своето обраќање 
стави акцент на повеќе сегменти. 
Осврнувајќи се на Петтиот сет мерки што 
го донесе Владата на РСМ, укажа дека со 
автономните мерки се прифатија барањата 
на членките на Комората за укинување 
на царинските давачки за 71 суровина и 
репроматеријали за преработувачката 
индустрија и претходно укинување и намалување на царински стапки за 31 суровина и 
месо, со што се поддржува конкурентноста на извозните компании. Во оваа насока, значење 
има и најавената мерка за формирање на Фондот за поддршка на извозните компании 
преку Развојната банка на Северна Македонија, кој покрај за малите и средни компании, 
овозможува поддршка и за големите компании како двигатели на економскиот раст и развој 
на земјата. Воедно ги посочи и измените во Законот за данок на добивка, меѓу кои износот 
на исплатениот регрес за годишен одмор во висина од 40% да се зголеми и да има третман 
на признаен расход за даночни цели. Билјана Пеева-Ѓуриќ истакна дека за бизнис секторот 
мерката за ревидирање на парафискалните давачки има значење со оглед дека овие давачки 
се сериозен терет за компаниите во нивното секојдневно работење. Стопанската комора 
на Македонија изработи анализа за укинување/намалување на овие давачки и активно е 
вклучена во реализирање на оваа активност преку учество во Работната група во МИОА. 
Следува фаза во која покрај ревидирање на парафискалните давачки, ќе се отпочне со 
дигитализација на процесите, со што ќе се олеснат постапките за аплицирање и добивање 
на документи. Овој процес, вели директорката на Комората ќе отпочне со дигитализација 
на процесите во УЈП, министерствата за финансии, за економија, за транспорт и врски и за 
животна средина.
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Анита Блажевска од Филип Морис ТК Скопје, се осврна на прашањата на кои се работи, 
а се од значење за олеснување на работењето. ПЕМ Конвенцијата за потекло на стоки со 
која се синхронизирани над 60 билатерални прописи за нови олеснети правила во прцесот 
на меѓународното тргување, олеснување на административниот товар на компаниите преку 
регулирање на едношалтерскиот систем за царинење во ЕУ и сериозното усогласување на 
царинските стапки со стапките на ЕУ.

Андреа Серафимовски од ГРАНИТ порача дека за да може да има ефект новиот Закон 
за јавните набавки, при чие донесување активен чинител беше и Стопанската комора на 
Македонија, потребно е аналитички да се креираат критериуми за избор на најповолна 
економска понуда, за што треба да се користи експертизата и стручноста на членките на 
Комората.

Светлана Митревска од Кромберт и Шуберт истакна дека трендот на воспоставената 
соработка помеѓу приватниот и јавниот сектор треба да продолжи во насока на креирање 
амбиент кој ќе поддржи економски раст и развој.

Заокружувајќи ја работната средба, претседателот Азески упати апел до сите 
парламентарни партии на денешната собраниска седница која се одржува по подолго 
време, да се изгласаат економските закони. Иако има добра волја од страна на Владата, со 
кочењето се создаваат лоши импути врз економската позиција на компаниите, секое кочење 
на законите, напомена Азески, значи сериозен удар за стопанството.
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ОСТВАРЕНА РАБОТНА СРЕДБА СО ПРВИОТ 
СЕКРЕТАР НА АМБАСАДАТА НА УКРАИНА ВО РСМ

Потпретседателката на Стопанската 
комора на Северна Македонија д-р Јелисавета 
Георгиева-Јовевска, оствари работна средба со 
господинот Роман Буга, прв секретар, заменик на 
Амбасадорот на Република Украина во РСМ.

Целта на посетата беше унапредување 
и интензивирање на економската соработка 
особено во сeкторите: металургија, фармацевска 
индустрија, земјоделие, градежништво, туризам и 
ИКТ. Од страна на господинот Буга беа иницирани 
неколку предлози и тоа: за организирање на 
он-лајн деловни средби меѓу Министерствата 
за надворешни работи на двете земји, Стопанската комора за трговија и индустрија на Украина и 
Платформата за јавно-приватен дијалог, составена од четирите стопански комори во РСМ во која 
Платформа е и Стопанската комора на СМ и потпишување на меморандум за заедничка соработка. 
Дополнително, беше даден предлог да се одржи и он-лајн средба меѓу претставниците на Советот на 
странски инвеститори при Стопанската комора на Северна Македонија со Советот за инвеститори 
и извозници од Украина. Исто така беше дадена иницијатива за обновување на активностите на 
македонско-украинскиот деловен совет кој делува во рамките на Стопанската комора на Северна 
Македонија.

Д-р Георгиева-Јовевска накратко пред присутните ја претстави целокупната работа и 
функционирањето на Комората и истакна дека од заеднички интерес е во наредниот период 
првично он-лајн како што наложуваат условите и мерките да се организираат форуми, деловни 
средби и други активности од интерес за компании од секторите за коишто постои потенцијал и 
можности за соработка.

Вкупната надворешно-трговска размена на Република Северна Македонија со Република 
Украина во 2020 година изнесува 115 милиони САД долари, што претставува пад од 24,50% споредено 
со 2019 година. Извозот изнесува 11,6  милиони САД долари, што претставува намалување од 8,67%, 
додека увозното салдо изнесува 103,3 милиони САД долари, или намалување од 26% споредено со 
2019 година. Трговскиот дефицит изнесува 91,7 милиони САД долари за 2020 година.

Во поглед на застапеноста во структурата на извозот од РСМ кон Р. Украина застапени се 
производи од: фармацевтската и индустрија за преработка на тутун. На средбата господинот Буга 
потенцираше дека дури до 40 % на вкупно увезената свежа зелка во Р. Украина е увоз од РСМ. Додека 
во структурата на увозот од Р. Украина застапени се: производи од железо и профили.

Република Украина е 28-ми трговски партнер на Република Северна Македонија во 2020 година.

Роман Буга, прв секретар, заменик на  
Амбасадорот на Република Украина во РСМ
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Асоцијацијата на странски компании со технолошко напредно производство 
при Советот на странски инвеститори одржа средба со министерот за 
финансии д-р Фатмир Бесими 

Во министерството 
за финансии се одржа 
работна средба на 
министерот д-р Фатмир 
Бесими и неговиот тим 
со претставници на 
компаниите членки 
на Асоцијацијата на 
странски компании со 
технолошки напредно 
производство при 
Советот на странски инвеститори, предводена од Виктор Мизо, претседател на Асоцијацијата.

На средбата беа разгледани клучните иницијативи и предлози на странските инвеститори во 
земјава од даночната и царинската област, кои се од значење за унапредување на работењето на 
компаниите со технолошки напредно производство, а во функција на зголемување на продуктивноста, 
конкурентноста, но и атрактивноста на земјава за задржување на постојните и привлекување нови 
инвеститори.

Конструктивниот пристап во разгледувањето на суштинските прашања, врз основа на доставените 
22 иницијативи и предлози за кои Асоцијацијата даде образложенија за доуредување, прецизирање 
или измена, даде и конкретни резултати. Имено, министерството за финансии изрази подготвеност 
да понуди практични решенија за предочените прашања поврзани со постапките околу даноците по 
задршка, регулирање на примената на концептот на self-billing согласно компаративните искуства 
од европските земји, додефинирање јасни правила за нормираните износи на кало, расур, крш и 
расипување во автомобилската индустрија, пропишување номенклатура за амортизација во целост 
усогласена со меѓународните сметководствени стандарди и МСФИ и реалната употребна вредност 
на машините, усогласувањето на царинските стапки и други значајни прашања кои се од интерес 
на странските инвеститори.

Дел од барањата кои се однесуваат на даночниот третман на исплатениот регрес за годишен 
одмор, намалување на даночниот биланс уреден во член 19 од Законот за данокот на добивка и 
доброволната регистрација за цели на ДДВ во било кој период од годината се веќе прифатени и се 
очекува нивна операционализација и како трајни системски решенија.

Претставниците на Асоцијацијата изразија подготвеност за споделување конкретни искуства и 
учество со свои мислења и предлози при конципирањето на предлозите за измена на прописите, 
со кои ќе се овозможи и практична реализација на договорените заклучоци од средбата.
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СО ВКЛУЧЕНОСТ НА КОМПАНИИТЕ ВО УЧЕЊЕТО ПРЕКУ РАБОТА 
ДО ПОКВАЛИТЕТНО СТРУЧНО ОБРАЗОВАНИЕ И КАДАР

Со цел зајакнување на врските меѓу потребите на пазарот на трудот и вештините 
на младите, кои се развиваат преку образовниот систем, неопходно е зајакнување 
на соработката меѓу работодавците и училиштата. Сe поголем е интересот на 
компаниите да обучат ученици, идни вработени, во согласност со своите потреби, 
а идните ученици да се стекнат со соодветни вештини, да бидат поконкурентни на 
пазарот на трудот и да најдат соодветно вработување во согласност со стручната 
подготовка.

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

За таа цел, Стопанската комора на Македонија, во соработка со стручни лица, а на барање на компаниите, 
организира обуки на ментори во компаниите. Целта на оваа програма е да се развијат знаења, вештини, 
способности, ставови и вредности, односно компетенции кои треба да ги поседуваат идните обучувачи 
(во натамошниот текст ментори) за да можат да работат со ученици/учесници кои изведуваат практична 
обука кај работодавец, вклучувајќи ги и компетенциите за работа со ученици/учесници со различна 
попреченост. Во програмата е дефинирано што треба да знае, да умее и да прави менторот за успешно да ја 
реализира педагошко-андрагошката и дефектолошка работа со учениците/учесниците кои се обучуваат кај 
работодавецот.

Преку оваа програма менторите се запознаваат со образовниот систем и со местото на бизнисите во 
образованието и во обучувањето, со карактеристиките на комуницирање со соодветната целна група, со 
начините на соработка со училиштата, со наставниците задолжени за практична обука, како и со безбедноста 
при изведувањето на практичната обука. 

По завршувањето на обуката за ментори, односно по добивањето сертификат од Стопанската комора 
на Македонија и од Центарот за стручно образование, компанијата треба да подготви документација за 
верификација на работодавецот за спроведување практична обука за ученици. По извршениот увид од 
Стопанската комора на Македонија, ќе се изврши упис на компанијата во Регистарот за верификација на 
работодавци за практична обука на ученици, во согласност со Правилникот за формата, содржината и за 
начинот на водење на Регистарот за верификација на работодавци за практична обука на ученици (Службен 
весник на Република Македонија, бр. 31/2008).

Една од повеќето компании кои се верифицирани од Комората е компанијата „Витаминка“ АД Прилеп, 
чија главна дејност е производство на какао, чоколади и на кондиторски производи. „Витаминка“ АД Прилеп 
е основана во 1956 година во Прилеп, СР Македонија. Претпријатието е основано од тогашната државна 
власт и првичната замисла била да биде претпријатие за производство и за обработка на црвен, мелен 
пипер.  Во 1976 година раководството на претпријатието усвоило нов деловен план и проширување на 

 М-р Елизабета Андриевска-
Ефтимова

советник во Стопанска 
комора на Северна Македонија 
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производните капацитети и на асортиманите. Така, „Витаминка“ започнала со производство на поголем 
број прехранбени производи. Набргу, „Витаминка“ прераснала во водечко претпријатие во прехранбената 
индустрија во Македонија. Од своето вкупно производство, околу 45 % пласира на пазарите надвор од 
Македонија. Своите производи „Витаминка“ ги продава во повеќе од 30 држави, а во 2019 година започна да 
извезува и во Јапонија. „Витаминка“ има над 350 вида пакувани прехранбени производи. Успешната деловна 
политика на менаџерскиот тим на „Витаминка“ АД Прилеп треба да им биде модел на многу компании кои 
сакаат да чекорат стабилно во бизнисот, а притоа да го промовираат и моделот на компанија со високо 
ниво на општествена одговорност. Вратите на оваа компанија, која брои околу 650 вработени во земјава, се 
отворени за посета на студенти и на ученици кои сакаат да се запознаат со широката палета производи, а 
особено со производството на националниот бренд „Стоби флипс“. 

Проектот „Дуално образование“, кој се спроведува во „Витаминка“ АД Прилеп, е според германски модел, 
а има цел да ѝ помогне на македонската економија преку пренесување позитивни искуства од германските 
компании. Координатор на Проектот е Делегацијата на  германското стопанство во Р Северна Македонија. 
Суштината на овој систем е комбинирање на содржините што се предаваат на училиште со практична обука 
во компанија.  Со тоа на компаниите им се овозможува да вработат квалификувани работници со соодветни 
вештини, а учениците се обучувани од сертифицирани ментори од компаниите, во простории за обуки каде 
што се симулираат вистински работни околности. На овој начин младите се стекнуваат со практични знаења 
и со работно искуство, а на крајот на програмата и со диплома за завршено средно стручно образование и 
со сертификат од Делегацијата на германското стопанство во Македонија.

Првите ученици од Средното општинско 
училиште „Ристе Ристески-Ричко“ – Прилеп 
започнаа со практична настава во „Витаминка“, 
како дел од програмата за дуално стручно 
образование. Наставата започна со 5 ученици од 
втора година, запишани на насоката Техничар за 
индустриска мехатроника, и ќе се одвива еднаш 
неделно, при што учениците ќе имаат можност 
директно да се запознаат со организацијата, 
производните процеси и со техничките аспекти 
од работењето на „Витаминка“, со времетраење 
од 4 часа. Учениците ќе бидат под менторство на 
двајца вработени во „Витаминка“, кои за оваа цел посетуваа обука за обучувачи во компанијата „Аda Interna-
cional“ и се стекнаа со сертификат од Делегацијата на германското стопанство. 

Дополнително, Стопанската комора на Македонија обучи и ментор за практична работа со ученици во 
компанија, а Комисијата за верификација на работодавци за спроведување практична обука за ученици од 
Стопанската комора на Македонија направи увид во актите за основање и за работење на друштвото, како 
и увид на самото место на работните простории, и констатира дека е тоа во согласност со критериумите за 
верификација на работодавци, па во февруари 2021 година на „Витаминка“ АД Прилеп ѝ се издаде решение 
за верификација на работодавец за реализација на практична обука на ученици.
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Бимилк со пакети како подршка за 
медицинските работници во Ковид центрите

Здравствените работници во неколку Ковид центри низ 
државата беа изненадени со пакети производи од Битолска 
млекара. Компанијата за медицинските лица испрати Баланс+ 
Имуно јогурт, производ што има истакнати здравствени 
придобивки и состав со функција за зајакнување на имунитетот. 
Со оваа мала донација Бимилк ја покажа својата поддршка 
за медицинските работници и во најтешките моменти од 
здравствената криза и им порача дека не се сами и дека помош 
ќе има секогаш кога е потребно. Додека на граѓаните останува 
обврска да ги почитуваат сите препораки за заштита од КОВИД и да се придржуваат 
до пропишаните мерки.

Битолска млекара во изминатата година со почетокот на здравствената криза во 
повеќе наврати реализираше донации во финансиска помош до јавните здравствени 
установи, следеа донации во опрема и неопходни апарати, а во континуитет и на 
социјално загрозените семејства им помага со донации.

 Васко Ристовски

самостоен советник во 
Стопанска комора на Северна 
Македонија 
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Осигурителниот бизнис лани тежел 
163,7 милиони евра

Граѓани, компании и институции минатата година купиле 
осигурителни полиси за животно и за неживотно осигурување 
во вкупна вредност од 10,06 милијарди денари (163,7 милиони 
евра), покажуваат официјалните агрегатни податоци на 
Агенцијата за супервизија на осигурување (АСО) за состојбите 
на осигурителниот пазар во 2020 година.

Од АСО наведуваат дека на нашиот осигурителен пазар 
оперираат 16 компании од кои 11 друштва продаваат неживотно 
осигурување, а пет се компании за животно осигурување.

Вкупната бруто полисирана премија, односно вкупна вредност на продадени 
полиси во 2020 година е за 270,6 милиони денари  или 4,4 милиони евра, односно 
пет отсто пониска од вредноста на продадените полиси во 2019 година, кога сите 
осигурителни друштва инкасирале 10,58 милијарди денари или 172,1 милиони евра 
од продажба на полиси.

Според извештајот на регулаторот, во вкупната продажба на осигурителни 
полиси друштвата за неживотно осигурување учествувале со 82,7 отсто. Продажбата 
на полиси од класите на неживотно осигурување изнесува 8,3 милијарди денари 
(135,4 милиони евра). Друштвата за животно осигурување лани од продажба на 
полиси наплатиле 460,2 милиони денари или 28,3 милиони евра.

Од АСО оценуваат дека здравствената пандемија лани генерално негативно 
влијаеше врз националната економија, а тоа се одрази и врз работата на 
осигурителните друштва. Нивната вкупна 
продажба на осигурителни продукти 
се намали за пет отсто. Но и покрај тоа 
14 осигурителни друштва минатата 
година ја завршиле со добивка во вкупна 
вредност од 627,3 милиони денари, 
односо 10,2 милиони евра.

 Влатко Стојановски

советник во Стопанска 
комора на Северна Македонија 
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Центар за едукација и 
развој на човечки ресурси



БИЗНИС ИНФО

05 Февруари 2021, Бр. 445

13

Статистичките методи и модели спаѓаат во најважните алатки во деловното 
планирање, микроекономската анализа и носењето на одлуки. Во свет во кој сме 
постојано опкружени со податоци, бројки, трендови и статистики, неопходно е да ги 
разбираме и да бидеме способни да ги користиме статистичките модели и методи, 
бидејќи тие се дел од најважните алатки за носење на деловни одлуки, особено да ја 
антиципираме иднината.

Обуката е наменета за сите оние коишти сакаат да научат како да:
-    Ја предвидуваат иднината (business forecasting);
-    Препознаваат ситуации во кои примената на статистичките методи може да 

помогне во процесот на одлучување; 
-    Да спроведуваат едноставна статистичка анализа во пракса користејќи MS 

Excel и на тој начин да издвојуваат дополнителни информации од собраните податоци; 
-    Интерпретираат различни нумерички податоци прикажани во деловните 

извештаи или критички да пристапат во вреднувањето на статистичките податоци 
пред носењето на деловни одлуки.

Предавач: Проф.д-р Зоран Ивановски, редовен професор на Eкономскиот 
факултет при Универзитетот за туризам и менаџмент во Скопје.

Контакт лица:

м-р Анита Митревска
 ++ 389 2 3244057
 anita@mchamber.mk

Михајло Донев
 ++ 389 2 3244067
 Mihajlo@mchamber.mk

НАПРЕДНИ ЕКСЕЛ ФУНКЦИИ ЗА 
СТАТИСТИЧКА АНАЛИЗА

Онлајн семинар
17.03.2021
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Работилница 
ПРЕСТАНОК НА 

РАБОТНИОТ ОДНОС

Онлајн семинар
18.03.2021

Стопанската комора на Македонија, на 18 март 2021 година, организира 
еднодневна онлајн работилница на тема: „Престанок на работниот однос“.

Како една од темите која секогаш е подложна на креирање бројни дилеми и 
несигурности како за работодавачите, така и за работниците, анализата на основите за 
престанокот на работниот однос навистина претставува голем потфат.

Во рамки на оваа работилница, ќе се дискутира за законската поставеност на 
престанокот на работниот однос, при што почнувајќи од начините за престанување на 
договорот за вработување, па сé до интрикантноста на отказот, ќе се разглобат сите 
поединости на институот.

Така, ќе се разговара за спогодбен престанок на работниот однос, наспроти 
неговиот престанок по волја на една од договорните страни преку отказ од страна на 
работникот или од страна на работодавачот. Во поглед на отказот од работодавачот, 
особено ќе се анализираат основите за отказот, групирани во три големи категории: 
лични причини, причини на вина и деловни причини. 

Понатаму, ќе се развие дискусија и по однос на прашањата за отказните рокови, 
суспензијата од работа, како и паричната казна наместо отказ.

Работилницата ќе биде особено насочена кон севкупно информирање на 
слушателите за сите аспекти на дисциплинската постапка, условите и методите за 
нејзино спроведување, последователните дејствија по нејзиното заклучување, а ќе биде 
потенцирана и важноста од подготовката и примената на интерен акт за дисциплинска 
постапка. 

Во насока на заокружување на правната поставеност на темата, ќе се дискутира 
и за некои од останатите законски предвидени основи за престанок на договорот за 
вработување. 

Контакт лица:
м-р Анита Митревска
 ++ 389 2 3244057
 anita@mchamber.mk

м-р Елизабета Андриевска-Ефтимова
 ++ 389 2 3244074
 beti@mchamber.mk.
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On-line конференција и 
виртуелни деловни средби 

„FUTURE OF BUILDING “ 

Online Бизнис средби
Австрија

23.03.2021 - 
24.03.2021

Стопанската комора на Македонија, во соработка со Стопанската комора на Австрија 
преку ЕЕН–Европската мрежа на претприемачи, Ве покануваат да учествувате на on – line 
конференција и виртуелни деловни средби во рамки на настанот „FUTURE OF BUILDING 
(ИДНИНАТА НА ГРАДЕЖНИОТ СЕКТОР)”, што ќе се одржи на 23 и 24 март 2021 година.

 Учесниците на настанот ќе имаат единствена можност да стекнат нови знаења за 
најновите технологии и градежни материјали, да разменат идеи и искуства на актуелни теми, 
како и да остварат меѓународни контакти за соработка и да пронајдат нови деловни партнери 
во следните области на градежништвото:

    паметни градови (smart cities), модерно урбанистичко планирање;
    интелигентни згради;
    нови градежни методи и роботика;
    нови градежни материјали / компоненти и склопови;
    енергетска ефикасност (нула, плус, пасивни куќи);
    одржлива и зелена архитектура;
    дрвени градежни конструкции;
    природни материјали со нулта емисија;
    патишта и тунели, сообраќајна инфраструктура;
    интелигентна и домашна автоматизација;
    дигитализација BIM и VR;
    модерно реновирање на градот;
    социјално и достапно домување.   

Учеството на настанот е бесплатно.
Програмата и дополнителни информации, како и линкот за електронска регистрација 

се достапни на следната веб страна: https://fob2021.b2match.io/. Регистрацијата трае до 
18.3.2021 година.
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СУДСКИТЕ OДЛУКИ ПО ПРИГОВОРИТЕ 
ПРОТИВ НЕЗАКОНИТОСТИТЕ ВО ПОСТАПКАТА 

ЗА ИЗВРШУВАЊЕ, ОДЛОЖУВАЊЕ НА 
ИЗВРШУВАЊЕТО И ПРИМЕНА НА ОДРЕДБАТА ОД 

ЧЛЕН 218 ОД ЗАКОНОТ ЗА ИЗВРШУВАЊЕ

„онлајн“-семинар
25.03.2021

Стопанската комора на Македонија на 25 март 2021 година организира „онлајн“-
семинар чија цел ќе биде разработка на прашањата поврзани со судската пракса во 
примената на одредбите од Законот за извршување, кои се однесуваат на насловните 
теми.    

Предмет на анализа ќе бидат одредбите од Законот за извршување (Сл. весник на 
РМ, број 72/16, 142/16,243/18 и 14/20) кои се однесуваат на  учесниците во постапката, 
на овласувањата на извршителот и на дејствата на извршување што може да ги 
презема тој, во согласност со одредбите од Законот, со правото на приговор против 
незаконитости во постапката за извршување, со правото на жалба против одлуката на 
првостепениот суд, со одлагање на извршувањето и со примена на одредбата од член 
218 од Законот за извршување во судската пракса.

На учесниците на семинарот ќе им се овозможи да ги искажат своите гледишта, 
ставови и проблеми во врска со практичната примена на одредбите од Законот за 
извршување, како и евентуалните нееднаквости во судските постапки, кои ја нарушуваат 
правната сигурност во правниот систем на нашата држава.

Семинарот е наменет за извршители, адвокати, овластени застапници на трговски 
друштва, за државни органи, јавни претпријатија и за други заинтересирани субјекти 
за темата што ја покрива семинарот. 

Предавач: - Татјана Сусулеска, судија во Апелациониот суд во Битола, претседател 
на Одделот за судска пракса во истиот суд и предавач на почетна и на континуирана 
обука на Академијата за судии и јавни обвинители „Павел Шатев“ – Скопје.

Контакт лица:
 Михајло Донев
 ++ 389 2 3244067
 Mihajlo@mchamber.mk 

м-р Елизабета Андриевска-Ефтимова
 ++ 389 2 3244074
 beti@mchamber.mk.
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УНАПРЕДУВАЊЕ НА 
СИСТЕМОТ ЗА ИЗВЕСТУВАЊЕ

„онлајн“-семинар
26.03.2021

Во денешно време целта на секоја организација е да работи профитабилно. За да се 
постигнат овие цели, неопходно е да се воспостави добар систем на контрола, известување 
и на управување.

Работните извештаи се интегрални елементи во процесот на управување. Организациите 
што се конкурентни на пазарот имаат воспоставено ефикасни модели на известување и ги 
имаат обучено своите вработени во согласност со сопствените стандарди на компетенции во 
оваа област, што драстично ги зголемува нивната продуктивност и постигнатите резултати.

Менаџерите користат редовни извештаи за да им сигнализираат на организациите за 
потенцијалните проблеми во работењето, со цел избегнување криза и големи загуби. Со 
оглед на тоа дека на систематски и на фокусиран начин се презентираат информациите, 
работните извештаи се основа за донесување одлуки за промена на акцискиот план, како и на 
организациската стратегија. Само оние организации кои се способни навремено да одговорат 
на брзите промени на опкружувањето остваруваат добивка и остануваат конкурентни.

Со цел подобро разбирање на системот за известување од страна на вработените,  
Стопанската комора на Македонија, на 26 март 2021 година, организира „онлајн“ еднодневен 
семинар на тема „УНАПРЕДУВАЊЕ НА СИСТЕМОТ ЗА ИЗВЕСТУВАЊЕ“. Контролингот ги 
обединува сите процеси во работењето на компанијата. Преку него менаџментот може да 
добие квалитетни информации за сите активности на компанијата и врз основа на нив да 
креира деловни одлуки што го унапредуваат работењето.

Предавач: 
- Игор Ќика, дипломиран инженер по менаџмент и виш стручен консултант за  

проектирање и за примена на современите системи за менаџмент

Контакт лица:
 Михајло Донев
 ++ 389 2 3244067
 Mihajlo@mchamber.mk 

м-р Елизабета Андриевска-Ефтимова
 ++ 389 2 3244074
 beti@mchamber.mk.
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ОСНОВИ ЗА ОТСУСТВО 
ОД РАБОТА СО И БЕЗ 

НАДОМЕСТОК НА ПЛАТА

Онлајн семинар
30.03.2021

Стопанската комора на Македонија, на 30 март 2021 година, организира 
еднодневна онлајн работилница на тема: „Основи за отсуство од работа со и без 
надоместок на плата“. 

Иако изминатиот период, кој беше одбележан со брзи регулативни промени, 
донесе бројни дилеми по однос на многу аспекти од работењето, можеби како 
најистакнати се наметнаа прашањата за отсуство на работниците од работа со и без 
надоместок на плата. Со цел да понуди комплетена анализа во насока на надминување 
на ваквите дилеми, оваа работилница ќе ги разгледа најчестите основи за отсуство од 
работа.

Почнувајќи од користењето на годишниот одмор, на работилнцата ќе се разговара 
за најчестите проблеми со кои се соочуваат работодавачите и работниците во поглед 
на овој институт. 

Потоа, како особено актуелно прашање, ќе се разгледа отсуството од работа 
поради боледување. Во рамки на оваа тема, ќе се дискутира за главните прашање: 
во кои случаи може да стане збор за боледување, кој е исплаќач на надоместокот на 
плата и како се одредува таквиот надоместок. Особено внимание ќе се посвети на 
боледувањето поради КОВИД-19, при што ќе се дистингвира помеѓу ситуациите кога 
постои можност за користење на боледување од страна на работниците кои се директно 
или индиректно засегнати од вирусот. Конечно, ќе се развие дискусија за отсуството 
на бремените работнички кои се ослободени од работа со физичко присуство, како и 
за отсуството поради бременост, раѓање и мајчинство.

Во рамки на работилницата, интерактивно ќе се објасни и институтот привремен 
принуден одмор, преку преглед на условите и модалитетите за негово спроведување.

Крајно, ќе се посочат останатите основи за платено отсуство од работа, а ќе се 
разгледа и поимот на неплатеното отсуство.

Предавач:  Викторија Спасовска – Симоноска, предавач на обуки, семинари и 
конференции со особен фокус на   тематики од облигационото, деловното и трудовото 
право.
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AНАЛИЗА НА ДЕЛОВНОТО 
РАБОТЕЊЕ НИЗ ФИНАНСИСКИТЕ 

ИЗВЕШТАИ ПРЕКУ КОРИСТЕЊЕ НА 
ФИНАНСИСКИТЕ ПОКАЗАТЕЛИ И 

НАПРЕДНИ ЕКСЕЛ АЛАТКИ

Семинар 
31.03.2021

Зошто се корисни финансиските извештаи? Бидејќи, тие им помагаат на инвеститорите 
и доверителите во донесувањето подобри економски одлуки. Целта на онлајн семинарот е 
подобро разбирање на финансиските извештаи од корисниците на финансиските извештаи, 
со цел да се олесни подобрувањето на процесот на одлучување, со користење на НАПРЕДЕН 
ЕКСЕЛ. 

Разбирањето на финансиските извештаи помага во процесот на донесување одлуки за 
бизнисот. Претприемачите, инвеститорите и аналитичарите создаваат база на податоци низ 
одреден период на време која се презентира преку финансиските извештаи. 

ЦЕЛИ :
- Анализа на оперативно-деловната успешност од работењето преку извештаите 

и показателите, структурата на приходите и трошоците и нивна примена во процесот на 
одлучување;

- Брзо скенирање и читање на финансиските извештаи, како извор на финансиски 
податоци корисни во процесот на одлучување;

- Дефинирање, пресметување, начин на толкување и значење на соодветни финансиски 
показатели за спроведување на финансиска анализа;

- Корисности и ограничувања на финансиската анализа на оперативно-деловната 
успешност од работењето преку финансиските показатели 

Контакт лица:
м-р Анита Митревска
++ 389 2 3244057
anita@mchamber.mk

Михајло Донев
++ 389 2 3244067
Mihajlo@mchamber.mk
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ECONOMIC CHAMBER OF MACEDONIA

Excellent
 Small & Medium Enterprises
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I A

Веб-сертификат
EXCELLENT SME

Стопанска комора на Северна Македонија
Excellent SME Македонија
„Димитрие Чуповски“ 13
1000 Скопје
Република Северна Македонија

Контакт: Валентина Цветковска
T:  (02) 3244063 / 071 811 645
E: excellent-sme@mchamber.mk 
E: valentina@mchamber.mk
W: https://excellent-sme.mchamber.mk

ЦЕНТАР ЗА УНАПРЕДУВАЊЕ
НА КВАЛИТЕТ ВО 

ПРОИЗВОДСТВОТО И УСЛУГИТЕ

СТОПАНСКА КОМОРА 
НА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА  

ECONOMIC CHAMBER 
OF NORTH 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 Северна Македонија
ул.”Димитрие Чуповски” бр. 13
Скопје , Република Северна Македонија

ISO 
9001:2015

ISO 
45001:2018

НАLАL

НАССР

ISO  
14001:2015
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21ЦЕНТАР ЗА УНАПРЕДУВАЊЕ
НА КВАЛИТЕТ ВО 

ПРОИЗВОДСТВОТО И УСЛУГИТЕ

СТОПАНСКА КОМОРА 
НА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА  

ECONOMIC CHAMBER 
OF NORTH 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 Северна Македонија
ул.”Димитрие Чуповски” бр. 13
Скопје , Република Северна Македонија

ISO 
9001:2015

ISO 
45001:2018

НАLАL

НАССР

ISO  
14001:2015
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Ваш деловен соработник 
во светот на бизнисот

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

Ве очекуваме!

СТОПАНСКА  КОМОРА 
НА  СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА

Дизајн и графичка обработка

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

Стопанска комора на Северна 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
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