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Стопанската комора на Северна Македонија одржа on-line панел дискусија на тема „Недела како 
неработен ден – какви ефекти ќе има врз македонската економија?“ како една од низата активности 
организирани по повод предлозите на Министерството за труд и социјална политика за изменување 
и дополнување на Законот за работните односи, со кои се најавува дека, со исклучок на определени 
дејности кои изречно ќе бидат наведени, ќе биде ограничена можноста работните процеси да се 
организираат во недела.

Панел – дискусијата која имаа можност да ја следат претставници од компаниите и медиумите 
имаше за цел говорниците да ги презентираат можните импликации од најавените законски измени 
и дополнувања врз поодделни индустрии, како и сеопфатно да ги образложат причините зошто 
бизнис заедницата смета дека предложените одредби ќе имаат сериозни негативни последици врз 
целата македонска економија, поради што е потребно да остане можноста денот недела да биде 
работен ден како и досега.

Д-р Татјана Штерјова Душковска, директор на Дирекција при Комората и модератор на денешната 
панел дискусија посочи дека предложеното решение за ограничувањето на можноста за работа во 
недела или наметнувањето на дополнителни трошоци за компаниите кај кои работењето во недела 
е дел од редовниот работен процес, покренува повеќе прашања за ефектите од ова решение – како 

ДРЖАВАТА ДА СПРОВЕДУВА 
ИНСПЕКЦИСКИ НАДЗОР ЗА ТРУДОТ 
ДА НЕ СЕ ЗЛОУПОТРЕБУВА, А 
МЕНАЏИРАЊЕТО НА КОМПАНИИТЕ 
ДА СЕ ОСТАВИ НА РАБОТОДАВАЧИТЕ – 
ПОРАЧАА СТОПАНСТВЕНИЦИТЕ
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тоа ќе се одрази на продуктивноста и конкурентноста на компаниите, дали производствените процеси се 
од таков карактер што може да се запрат без последици и по кои параметри тоа ќе се проценува, како и 
дали предложените решенија може да предизвикаат странските инвеститори да ја преиспитуваат државата 
како дестинација за инвестиции, туристите да ја избегнуваат како туристичка дестинација, а домашните 
потрошувачи да се насочат кон соседните пазари. Во таа насока, истакна дека e потребно при евентуални 
законски измени да се земат предвид и компаративните решенија, но и границите кои ги поставуваат 
Директивата 2003/88 на ЕУ која уредува одредени аспекти за организацијата на работното време, како и 
Конвенциите 14 и 106 на Меѓународната организација на трудот, со кои и важечкото решение уредено во 
Законот за работните односи во моментот е целосно усогласено.

Ѓорѓи Петрушев, претседател на Здружението на земјоделството и прехранбената индустрија при 
Комората посочи дека во законот не треба да се набројуваат дејностите кои ќе бидат исклучок од правилото 
да не се работи во недела со оглед дека тие се менлива категорија, измената на закон е процедура и тоа 
може да предизвика несогледливи последици. Во исто време, предвиденото законско решение не е доволно 
прецизно и остава простор за различно толкување од надлежните инспекциски органи, како што е случајот 
со предложеното решение за работни места од други дејности кои имаат карактер на помошни и придружни 
работи за непречено извршување на основната дејност на работодавачот.

Конкретно, наведе Петрушев, во прехранбената индустрија процесите се специфични, уредени се со 
прописи за заштита и безбедност на храната, поради што треба веднаш да се преработуваат суровините, а 
има периоди во годината кога свежите суровини, како на пример млекото, се со поголеми приноси, како и 
сезонскиот карактер на зеленчукот, овошјето, кои наметнуваат брз и непрекинат процес за нивна преработка. 
Според тоа, помалку еден производствен ден ќе предизвика финансиски импликации врз работењето на 
компаниите и потреба за помал број на вработени.

Според Виктор Мизо, претседател на Асоцијацијата на странски компании со технолошки напредно 
производство при Комората, при анализата на ваквото решение појдовно треба да се согледаат 
меѓународните стандарди и да се имаат предвид барањата на клиентите, и критериумите за флуктуација во 
склучените договори, кои изнесуваат од 15% до 25%, кога треба соодветно да се одговори на побарувачката. 
Капитално интензивните компании имаат инвестирано во скапа опрема, во технолошки процеси кои траат 
непрекинато 24 часа и со воведување на еден неработен ден во неделата, односно намалување од 14% од 
расположливото време за работа, нема да има економска оправданост. Воедно, со ваквото законско решение 
ќе се создаде и повисоко ниво на залихи, непотребни трошоци. Со ова се испраќа негативен сигнал не само 
кон постојните, туку и кон потенцијалните инвеститори, посебно за капитално-интензивните проекти.

Кристина Самарџиева од „Еуроникел Индустри“, како претставник од металуршкиот сектор, потенцираше 
дека преработката на металите е технолошки процес кој не може да се прекине, поради што овие компании 
имаат воведено сменска работа со задолжително обезбедување на вработените на два неработни дена во 
текот на работната недела согласно однапред донесен план и распоред. Решението според кое треба во секој 
случај неделата да се плаќа како неработен ден, и покрај обезбедените неработни денови, е дискриминирачко 
во однос на другите вработени од администрацијата – вели Самарџиева. Важечките одредби од ЗРО според 
кои се остава на работодавачот можност да го утврди работното време според потребите на работниот 
процес е согласно уставните принципи за слободата на пазарот и претприемништвото и секое ограничување 
би било спротивно на овие уставно загарантирани принципи.

Андреа Серафимовски, претседател на Здружението на градежништвото, индустријата на градежни 
материјали и неметалите се осврна на импликациите од предложеното решение недела да биде неработен 
ден врз градежништвото. Пред да се пристапи кон натамошно разгледување на истото, посочи дека мора 
да се земе предвид работењето и организацијата на работните процеси во оваа стопанска гранка кои се 
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условени од повеќе фактори - временските услови, роковите со кои е врзана реализацијата на проектите, 
технологијата, спецификите на градежните материјали и одвивањето на процесите. Оттука, посочи дека 
градежните компании не работат со ист интензитет во текот на целата година, поради што мора да се дозволи 
да се искористат сончевите денови и поволната клима во текот на годината, како и да се запазат роковите 
и континуитетот на изведбата, па затоа недела мора да остане работен ден за градежништвото со цел да 
се избегнат негативни последици врз компаниите како од финансиски така и од организациски карактер. 
Нашата држава има ограничени можности развојот да го заснова на искористување природни богатства, 
па поради тоа сметаме дека треба да го заснова, пред сѐ, врз продуктивноста на трудот и врз креирање 
поголема додадена вредност. Работните услови се значаен фактор за остварување на целта, меѓутоа не 
треба да дозволиме подобрувањето на работните услови да се гледа низ призмата на зголемувањето на 
празниците или неработните денови, туку низ призмата на мотивираноста и продуктивноста на работниците 
– заклучи Серафимовски.

Васко Илијевски од Групацијата на спортски обложувалници во своето обраќање нагласи дека 
индустријата на игри на среќа се одликува со одредени специфичности од аспект на понудата и побарувачката 
во оваа дејност, додека пак работењето и приходите на спортските обложувалници зависат од одржувањето 
на спортските настани, како и од слободното време на луѓето. Следствено на тоа, истакна дека игрите на 
среќа се најатрактивни за време на викендите, поради што евентуалната неможност за работа во недела 
би значела намалување на прометот за повеќе од 70%, а со тоа и намалување на 1/3 од работниците кои во 
моментот се најангажирани за време на викендите, а правото на одмор го остваруваат во другите денови 
од неделата. Покрај наведеното, дополни дека негативните ефекти би се одразиле и врз другите стопански 
гранки, со оглед дека индустријата на игри на среќа е поврзана и со информациско – комуникациските 
технологии, трговијата и други, но и врз целокупната економија особено ако се земе предвид дека од оваа 
индустрија годишно се слеваат околу 250 милиони евра во државната каса.

Прометот во недела учествува со 18% во вкупниот промет на трговските центри. Покрај трговијата на 
мало, во трговските центри со повеќе од 20% е застапена е и т.н entertainment индустрија, поради што луѓето 
одлучуваат да ги посетат во најголем дел за време на викендите. Со оглед на динамиката и начинот на живот 
особено во градските метрополи прометот остварен за време на викендите не може да се надомести во 
другите работни денови - истакна Игор Давков од „Скопје Ист Гејт“. Дополнително, додаде дека предложеното 
законско решение ќе го направи неконкурентно домашното деловно опкружување и негативно ќе се одрази 
врз одлуките на големите трговски ланци да ја одберат нашата држава како дестинација за инвестиции, но и 
врз одлуките на веќе постоечките кои може да ја напуштат државата и да инвестираат во соседството каде 
не постои забрана за работа во недела.

Учесниците посочија и примери на други држави, кои поради финансиските загуби и намалување на 
бројот на вработените одлучиле да ги вратат старите решенија за работа во недела.

Според компаративните искуства, продуктивноста на трудот во нашата земја, која е пониска од 
просекот на земјите од регионот и не надминува 50% од просекот на европските земји, бројот на државни и 
верски празници и дополнително 52 неработни дена со предложените одредби ќе предизвикаат сериозни 
негативни последици врз целата македонска економија – беше укажано на Панел-дискусијата.

Во дискусијата беше посочено дека за почитување на правата на работниците не треба да станува 
збор, законите треба да се спроведуваат и тоа се подразбира, а, доколку некој не почитува, инспекциите 
соодветно да дејствуваат. Државата треба да пропише правила и прекршоци за нивно непочитување, да 
спроведува инспекциски надзор за трудот да не се злоупотребува, а менаџирањето на компаниите да се 
остави на работодавачите.
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Костал Македонија со обезбедено приватно 
здравствено осигурување од Кроација 
Осигурување за сите вработени

Сите 860 вработени во 
Костал Македонија ќе бидат 
здравствено осигурени во 
Кроација осигурување. Ова е 
еден од најголемите договори од 
ваков тип случен во државата и 
дава пример за грижата на една 
компанија кон своите вработени.

Костал Македонија со 
овој договор поставува нови 
стандарди за компаниите кои 
сакаат да растат и да се развиваат 
во Македонија. Виктор Мизо, 
Генерален директор на Костал 
Македонија смета дека грижата 
за вработените е влог во заедничката иднината.

“Здравјето и благосостојбата на вработените е наш приоритет и со овој тип договор покажуваме 
дека нашите вработени се во центарот на сите наши активности. Нема развој на една компанија ако 
немате задоволни, среќни и здрави вработени. Грижата за нив мора да ја спроведеме и во пракса, а 
на овој начин знаеме дека нашите вработени во секое време ќе добиваат врвна медицинска услуга, 
која општо земено, во нормални услови посебно сега во време на пандемија, на сите ни е повеќе од 
потребна”, изјави Виктор Мизо Генерален директор на Костал Македонија.

“Потпишување на овој договор ја поставува нашата компанија високо на листата кредибилни и 
доверливи партнери за осигурување. Иако интересот за приватно здравствено осигурување расте, 
сепак сè уште не се јасни придобивките од ваков тип осигурување коешто овозможува брз и лесен 
пристап до врвни специјалистички услуги во делот на здравството. Овој договор за нас во Кроација 
истовремено покажува дека стандардите кои ги поставуваме се вистински избор за клиентите, а 
довербата што ја добиваме е поттик само да бидеме подобри во нашата работа”, изјави Александар 
Манев, Генерален директор на Кроација Осигурување – неживот.

Кроација Осигурување – неживот и Костал Македонија се реномирани компани-членки на 
Стопанската комора на Северна Македонија со константна стабилност и доследност во работењето 
кое го имаат стандардизирано со имплементирање на најнапредните меѓународни сертификати за 
квалитет и за задоволство на корисници.
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Бритиш Американ Тобако (БАТ) објави дека е 
решен да постигне јаглеродна неутралност во 
целиот свој синџир на вредности до 2050 година

Ваквата амбиција на компанијата е нагласена во 
Извештајот на БАТ посветен на ЕОЦ, во кој се истакнува 
значителниот напредок кон остварување на целите на БАТ.

Во 2020 година Бритиш Американ Тобако ја објави 
својата амбиција да постигне јаглеродна неутралност во 
поглед на емисиите кои се резултат на неговите деловни 
активности  до 2030 година. Оваа нова обврска, исто така, 
има за цел да ги намали емисиите во целиот синџир на 
вредности на БАТ. Тоа претставува надградба на тековните 
напори на компанијата да се инволвира со снабдувачите 
околу прашањата поврзани со климатските промени и 
да ги поддржи земјоделците со кои има договор во усвојувањето помалку јаглеродно-интензивни 
техники на одгледување.

Откако ја постигна својата цел на рециклирање вода и пред зацртаниот рок, БАТ најави и дека 
ќе го крене стандардот уште повеќе, за количината на вода што се рециклира да се зголеми на 
30% до 2025 година. До 2025 година, БАТ има за цел и 100% од сите производни локации да бидат 
сертифицирани од Алијансата за управување со води (AWS). Ваквата угледна и независна ревизија 
во текот на сертификацијата ќе помогне да се потврди исправноста на управувањето со води од 
страна на БАТ.

Бритиш Американ Тобако работи на својата одржливост повеќе од 20 години. Во март 2020 
година, БАТ најави дека ќе воведе нови цели за ЕОЦ, како дел од својата еволуирана стратегија да 
постигне “Подобро утре” (A Better Tomorrow). Последниот Извештај за ЕОЦ покажува дека БАТ има 
постигнато значителен напредок оттогаш, вклучително:

• Зголемување на потрошувачите на несогорливи производи за 3 милиони на вкупно 13,5 
милиони на крајот од 2020 г.

• Зголемување на приходите од нови категории (heated tobacco, vapor, oral tobacco) за 15% во 
2020 г. наспроти 2019 г.

• Зголемување на обновливата електрична енергија на 26% – пораст од 10% во однос на минатата 
година, како и намалување на целокупните емисии на јаглерод за 30% од 2019 година досега

• Намалување на количините исцрпени води за речиси 11% од 2019 година досега

• Одржување на над 38.000 обуки за човековите права, со учество на повеќе од 390.000 слушатели 
од целиот синџир на вредности на БАТ, и

• Постигнување 38-процентна застапеност на жените на управувачки позиции.
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Западен Балкан може да заштеди и до 800 
милиони евра со Зелените коридори

Осумдесет проценти од сите камиони користеле Зелени коридори и речиси половина 
од милион камиони имале корист од приоритетниот премин и поедноставените процедури 
во 2020 година, што имаше влијание врз намалувањето на трговските трошоци. Ефикасноста 
на системот ги идентификуваше тесните грла и го покажа патот кон идни активности. 
Анализата покажа дека времето на чекање на трговците било приближно два пати пократко 
на премините во рамките на ЦЕФТА, отколку на граничните премини со ЕУ, соопштија денеска 
Секретаријатот на ЦЕФТА.

Еден од најуспешните примери на регионална соработка, укажуваат оттаму, е 
воспоставувањето на Зелените коридори / ленти на почетокот на КОВИД-19 пандемијата со 
цел да се спречи недостиг на основни добра и медицинска опрема. Токму на оваа иницијатива, 
во соработка со Секретаријатот на ЦЕФТА, активно работеше и Коморскиот инвестициски 
форум на шесте земји од Западен Балкан (КИФ).

Транспортната заедница, КИФ, Регионалниот совет за соработка и ЦЕФТА издејствуваа 
одобрување на заедничкиот предлог на највисоко политичко ниво што овозможи: зелените 
коридори / ленти да се функционални низ целиот регион, а договорен е и список на неопходни 
добра што имаат приоритетен премин на Зелените ленти со медицински производи, основни 
прехранбени производи и добиточна храна. Воедно постапките за царина и инспекција се 
применуваат редовно и не е потребна нова документација за увоз / извоз, воспоставена е 
електронска размена на информации за неопходните стоки пред пристигнувањето, преку 
Системот за електронска размена на податоци (СЕЕД) помеѓу царинските управи и другите 
агенции и укинати беа режимите на конвој кои влијаеа на пристапноста и времето на 
патување.

-Мора да ги искористиме добрите резултати на Зелените ленти и тие мора да се одржат и 
прошират! Тие треба да продолжат да и служат на економијата и флуидноста на границите за 
време на пандемијата, но и потоа. Треба да се адаптираат со цел да останат зелени засекогаш 
– исто така треба да се гледаат како алатка за олеснување на трговијата низ целиот регион и 
низ целата транспортна мрежа. Ова ќе донесе позитивни придобивки за деловните субјекти 
основани и во ЕУ и во регионот, смета Матеј Закоњшек, директор на Транспортната заедница.

И покрај тоа што на границата ЕУ-Западен Балкан ситуацијата беше контролирана, како што 
стои во соопштението, се покажа дека најголемите задржувања се случуваат на границите на 
Западен Балкан со ЕУ. На пример, просечното време на чекање на некои гранични премини 
Западен Балкан – ЕУ надминува два часа, а пријавени се случаи на чекање и до четири часа.

Според анализите на секретаријатот на ЦЕФТА, сообраќајниот застој можеби не е нужно 
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поврзан со мерките за санитарна криза, туку со долготрајни проблеми како физичкиот 
капацитет на граничните премини, недостатокот на инфраструктура, опрема, технологија и 
ресурси, условите за работа како и вкупниот тренд на сообраќајот и шпиц часови.

-Идејата е прво да се прошират Зелените ленти во регионот и да се применуваат за 
расиплива стока, овошје и зеленчук, живи животни од доверливи економски оператори, 
кои ќе имаат приоритетен третман, како и да се прошират лентите на други гранични 
премини покрај сегашните долж главната мрежа во Западен Балкан 6. Второто прашање на 
кое работиме во моментов е да го прошириме концептот на Зелените ленти на граничните 
премини со ЕУ, така што во реалноста двата концепта (еден во рамки на ЕУ и еден во ЗБ6) 
се среќаваат на заедничките гранични граници и одредени стоки имаат приоритет на 
сите гранични премини. Прво, медицинските материјали, а потоа се надеваме, постепено 
и друга заеднички договорена стока. Исто така, овој концепт треба да осигури дека нема 
да се наметнуваат никакви дополнителни ограничувања на ниту еден наш возач и на други 
транспортни работници при влез во ЕУ, укажува Закоњшек.

Емир Ѓикиќ, директор на Секретаријатот на ЦЕФТА, пак, истакнува дека непречениот 
проток на медицински материјали е приоритет во моментот.  Најавува дека и понатаму ќе 
работат на проширување на списокот на стоки. Нашата цел, истакнува, е да го намалиме 
времето на чекање на точките на премин за најмалку 30 проценмти, а силните, усогласени и 
заеднички напори покажуваат дека можеме да бидеме уште пооптимистични.

Концептот за поврзување на Зелените ленти докажува дека ЕУ и Западен Балкан се 
подготвени здружено да се справат со заедничките предизвици преку подобрени модели на 
гранично управување, како што се едношалтерски систем и заедничките гранични контроли 
заедно со инфраструктурните интервенции на граничните премини и воведувањето на нова 
современа опрема и дигитална технологија.

-Ги направивме процедурите поефикасни со отстранување на најсериозните извори на 
неефикасност и непотребно оптеретување на премините. Благодарение на поедноставените 
и усогласени процедури, Зелените коридори / ленти ја одржаа трговијата и имаа позитивно 
влијание врз нарушените трговски текови за време на пандемијата. Идентификувањето 
на бариерите и намалувањето на трговските трошоци во рамките на продолжението на 
„позелената“ иницијатива е наш клучен приоритет. Според некои проценки, регионот може 
да заштеди и до 800 милиони евра со Зелените коридори/Ленти и ние сме посветени на 
искористување на потенцијалот што го нуди иницијативата. Работиме на проширување 
на Зелените коридори и Зелените ленти на премините со ЕУ. Со соседните земји членки 
на ЕУ, го договоривме списокот на стоки (медицински материјали) што ќе имаат корист од 
приоритетниот премин, а тоа ќе го олесни товарот со кој граничните служби често се соочуваат 
и ќе го намали времето на чекање за трговците. Поефикасен транспорт и олеснување на 
трговијата значи дека компаниите ќе имаат корист и од подобро интегрираните синџири на 
снабдување со пазарот на ЕУ, смета директор на Секретаријатот на ЦЕФТА.
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СО ПАРТНЕРСКИ ОДНОС ДО РЕЛЕВАНТНА 
УПИСНА ПОЛИТИКА

Со денешната трибина што се одржа во општина Илинден заврши кампањата ,,Учи 
паметно, работи стручно“ организирана од Министерството за образование и наука со 
отворена поддршка на Стопанската комора на Северна Македонија и нејзините членки за 
подигнување на свеста на компаниите за вклучување во стручното образование и обука и 
креирање квалификации кои ќе одговараат на барањата и потребите на реалниот сектор 
и зголемување на атрактивноста на стручното образование и обука за привлекување на 
ученици за упис во средните стручни училишта. На компањата и предходеше анализа 
според која дури 85 проценти од компаниите изразуваат подготвеност да ги отворат 
своите врати за реализација на практичната обука на ученици со што би помогнале во 
оспособувањето на нивниот иден кадар. Средбите се реализираа во 16 региони, а беа 
опфатени 32 града од целата држава.

Министерката Царовска информираше дека по оваа последна трибина започнува 
подготовката на конкурсот за упис во средните училишта според искажаните потреби 
на компаниите, што ќе биде објавен на 31 март. Министерката истакна дека за првпат 
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подготовката на конкурсот за упис се прави на ваков начин, наместо по инерција да се 
распишува повик за запишување на ученици. Следната фаза, од страна на комапниите и 
училиштата, ќе биде презентирање на дуалните паралелки што ќе овозможи учениците 
и родителите да  се запознаат со работната средина и профилот на кој ќе се запишат за 
да стекнат доверба едни во други, затоа што тоа е единствениот начин на кој може да 
прикажеме дека средното стручно образвание нуди и поплатени работни места.  На тој 
начин ја сервисираме потребата од стручен кадар во нашата држава којшто во изминатите 
години се покажа дека има недостаток.

М-р Наташа Јаневска од Стопанската комора на Северна Македонија истакна 
дека Комората со години наназад алармира за овој проблем  и дека нивните анализи 
покажуваат дека 63 проценти од компаниите се соочуваат со недостиг на стручен кадар, 
но најчесто како проблем ја сметаат уписната политика и неусогласеноста на потребите 
од квалификации и од она што се нуди низ системот на образованието. 

- Оваа кампања е многу важна затоа што има отворен дијалог каде што секој ги кажува 
своите потреби, но од друга страна се разбрани истите потреби и преку заеднички  дијалог 
можат да се изнајдат решенија за да се излезе во пресрет на потребите на компаниите. 
Придобивките на кампањата се големи. Прво, ќе се креира една релевантна уписна 
политика којашто ќе ги следи потребите на компаниите на локално и на регионално ниво, 
затоа што веќе имаме 80 проценти од невработените кои што се долгорочно невработени 
токму заради недостатокот на вештини и несоодветноста на она што се бара на пазарот 
на труд. Потоа, имаме процес на модернизирање на стручното образование токму поради 
тоа што, преку ваков дијалог ќе се креираат нови атрактивни квалификации релевантни 
на сегашноста, а тоа ќе го подигне интересот на учениците повеќе да се запишуваат во 
средните стручни училишта, истакна Јаневска.

Јаневска посочи дека следната придобивка е реализацијата на практичната обука која 
е многу важна за компаниите, бидејќи тие се свесни дека сами мораат да го обликуваат 
стручниот кадар којшто подоцна ќе можат да го вработуваат. Учениците на тој начин 
ќе стекнуваат знаења и вештини кои ќе бидат употребливи, но и употребени, со тоа 
што веднаш можат да бидат вработени во компаниите по нивното завршување. Тоа им 
овозможува на компаниите да ги предвидуваат своите идни вработувања затоа што на тој 
начин тие знаат дека веќе имаат способен кадар кој ќе можат веднаш да го вработаат.

Градоначалникот на Општина Илинден Жика Стојановски смета дека за подигнување 
на нормите, вредностите, квалитетот на образованието и образовниот систем секогаш се 
потребни соработки меѓу Министерството за образование, бизнис секторот, стопанските 
комори  и локалната самоуправа.

Овој процес се реализираше во соработка и со поддршка од Амбасадата на Швајцарија.
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Центар за едукација и 
развој на човечки ресурси
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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.



БИЗНИС ИНФО18

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

M
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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

Osnovana 192
2

99
ãîäèíè


