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

со новиот стандард ISO 9001:2015

Стопанската комора на Србија беше домаќин на годинешната дводневна Регионална 
конференција на ЕЕН - Европската мрежа на мали и средни претпријатија (Enterprise Europe Net-
work-EEN), на која учествуваа околу 80 претставници од 6 конзорциуми на ЕЕН - мрежата и тоа 
од Македонија, Србија, Црна Гора, Хрватска, Словенија, Босна и Херцеговина, како и официјални 
претставници од Извршната агенција за мали и средни претпријатија (ЕАСМЕ) од Брисел (11-
12.9.2019 година).

-Целта на конференцијата беше да се зајакне соработката и да се зголеми размената на искуства 
на партнерите во конзорциумот со цел да се подобрат услугите што ги нуди оваа мрежа преку 
институциите (коморите, универзитетите, кластерите, истражувачките центри, итн.) за поддршка на 
малите и средните претпријатија во развојот на иновативни идеи, трансфер на технологија, како и 
пронаоѓање нови пазари и деловни партнери за соработка, посочи, проф. д-р Виктор Стојмановски, 
проект-менаџер на ЕЕН Македонија.   

Во текот на изминатите 11 години, голем број мали и средни претпријатија ги искористиле 
услугите на конзорциумите и во европски рамки опслужени се преку 3 милиони МСП од Европа од 

ПОДДРШКА НА КОМОРИТЕ И ИНСТИТУЦИИТЕ ЗА 
ВМРЕЖУВАЊЕ НА КОМПАНИИТЕ ПРЕКУ ЕЕН - МРЕЖАТА

ПРЕС КОНФЕРЕНЦИЈА
ПОКРОВИТЕЛИ 
НА СТОПАНСКАТА КОМОРА НА МАКЕДОНИЈА

ПРЕМИУМ Покровители 

СИЛВЕР Покровители СТАНДАРД Покровители 
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2008 година до сега.

  • ЕЕН помогнала во создавање на 7.000 деловни партнерства.

  • Во просек 44% од клиентите директно го имаат зголемено годишниот  обрт поради соработката 
со Мрежата.

  • Тројца од четворица кои се обратиле до ЕЕН успеале да излезат на нови пазари.

  • 60% од технологиите успеале да најдат излез и примена на нови пазари.

  • Со поддршка од ЕЕН 40% од малите и средни бизниси почнале нов бизнис, а скоро 50% 
успеале да развијат нов производ, услуга или да имплементираат новитет во       работењето.

 

За постигнатите успеси и добрите искуства на конзорциумите во ЈИЕ, на Европската мрежа на 
претпријатија, исто така, разговараа и претставниците на Европската комисија, Џакомо Матино, шеф 
на Генералниот директорат за внатрешен пазар, индустрија, претприемништво за мали и средни 
претпријатија на Европската комисија (DG Grow), како и претставниците на Извршната агенција за 
мали и средни претпријатија (ЕАСМЕ) - Наталија Мартинез Парамо, директор на КОСМЕ (COSME) и 
Мјуриел де Гранде, директор за мониторинг и евалуација.    

  • 86% од клиентите на Европската мрежа на бизнис претпријатија биле задоволни од добиените 
услуги;

  • 93% би ја препорачале Мрежата на други компании;

  • ЕЕН овозможила 2.400 компании да аплицираат за ЕУ-фондови. 

  • Со помош на ЕЕН-Мрежата се изработени над 100.000 прегледи за технологии, интелектуални 
сопствености и бизниси упатени према МСП, помагајќи им во лиценцирање или     пронаоѓање 
партнери за технологии.

Позитивна е состојбата и во останатите земји во регионот на ЈИЕ, со што се заклучи дека 
поддршката на малите и средни претпријатија преку конзорциумите на институциите треба да 
продолжи и со појак интензитет со цел да се зголеми извозот кај малите и средни претпријатија, да 
се создаваат нови работни места и компаниите да остварат поголем профит. Од особено значење 
е да се поддржат иновативните претпријатија во создавање проектни апликации со Програмата 
„Хоризонт 2020“.

Мрежните услуги на ЕЕН вклучуваат деловна соработка на ЕЕН за прекугранично вмрежување, 
учество на меѓународни деловни состаноци, помош со трансфер на технологија, заштита на 
интелектуална сопственост, развој на истражувачки проекти, помош со регулативите на ЕУ, како и 
обезбедување информации за употреба на фондовите на ЕУ.

Европската мрежа за претприемништво е проект спроведен во рамките на Програмата „КОСМЕ“. 
Вкупниот буџет на Програмата „КОСМЕ“ е 2,3 милијарди евра за периодот 2014-2020 година и има за 
цел поддршка и промовирање на претприемништвото.

Според статистичките податоци на Државниот завод за статистика на С. Македонија, вкупниот 
обем на стоковната размена со странство на Република С. Македонија, за периодот I-VII-2019 година 

ПРЕС КОНФЕРЕНЦИЈА

изнесува 8,55 милијарди евра и е со пораст од 13,1% во однос на истиот период лани.

Вкупната вредност на извозот на стоки, во наведениот период, изнесува 3,72 милијарди евра 
со пораст од 14,6%. Вредноста на увезената стока изнесува 4,83 милијарди евра, со пораст од 
12%. Трговскиот дефицит изнесува 1,11 милијарди евра и истиот е зголемен за 4,23% во однос на 
периодот I-VII-2018 година кога изнесувал 1,06 милијарди евра. Покриеноста на увозот со извоз, за 
периодот I-VII-2019 година, изнесува 77% во евра, каде истиот е зголемен за 1,7 % наспроти истиот 
период лани. Трговската размена по производи покажува дека во извозот најголемо е учеството на 
катализаторите на носачи со благородни метали или нивни соединенија, сетовите на проводници 
за палење за возила, авиони или бродови, како и моторните возила за превоз на 10 или повеќе лица, 
вклучувајќи го и возачот, со мотор со внатрешно согорување со палење со помош на компресија 
(дизел или полудизел).

Во увозот, најмногу се застапени платината и легурите на платина, необработени или во прав, 
нафтените масла и маслата добиени од битуменозни минерали (освен сурови), другите метали од 
платинската група и нивни легури, необработени или во облик на прав и керамичките производи за 
лабораториска, хемиска и индустриска употреба.

Според вкупниот обем на надворешно-трговската размена, Република Северна Македонија 
најмногу тргувала со Германија, Велика Британија, Грција, Србија и Италија.

Според економските групации на земјите, во трговската размена со земјите од ЕУ 28, остварен 
е раст на извозот за 13,1% и раст кај увозот за 11,5%  (остварен дефицит од 10,7 милиони евра); со 
земјите од Западен Балкан, извозот е зголемен за 20,5% и раст кај увозот за 16,4%, (остварен дефицит 
од 22,95 милиони евра).

Во вкупниот обем на трговската размена на РСМ со светот, во нејзината структура ЕУ-28 учествува 
со 71,53%, додека пак ЗБ-6 со 9,87%. Од вкупниот реализиран извоз 82,06% е насочен кон ЕУ-28, а 
кон ЗБ-6 со 11,03%;  63,42% од вкупниот увоз се реализира од земјите на ЕУ-28, додека пак увозот од 
ЗБ-6 структурно учествува со 8,97%.

Податоците за вкупната надворешно-трговската размена на Република С. Македонија со странство, 
во изминатите седум месеци од 2019 година, покажуваат позитивен тренд на остварувањата (со 
раст од 13,1%), што укажуваат на позитивна динамика кај активностите на македонското стопанство, 
што се потврдува и со растот на извозот - од 14,6% за анализираниот период.

Учеството на извозот во ЕУ-28 достигна 82,06%, со раст од 13,1%, а посебно е забележан раст 
во извозот кон Германија од 22%, со што е остварен суфицит во трговската размена за периодот 
I-VII-2019 година од 1,28 милијарди евра. Оттука, за наведениот кумулативен период, 49,1% или 
скоро половина од вкупниот македонски извоз е насочен кон Германија, каде гледано од аспект на 
надворешната трговска размена, претставува еден високо сконцентриран извозен пазар, при што 
и одредени помали девијации во нивната економија би можеле да имаат негативни реперкусии врз 
нашата земја, имајќи предвид дека сме мала и увозно зависна држава.

м-р Ирена Мојсовска

ПРЕС КОНФЕРЕНЦИЈА
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    - создавање недвосмислени и применливи закони и други прописи, со можност за 
учество на бизнис-секторот во нивната подготовка, дерегулација во областите каде што тоа 
е можно, како и носење на закони во скратена постапка само по исклучок, а не како правило;

    - важно е да се продолжи со реформите во јавната администрација, насочувајќи се кон 
подобрување на ефикасноста и координираноста во дејствувањето, како битна претпоставка 
за функционален јавен сервис во интерес на бизнисот;

    - стабилноста и трајноста на правната рамка - „правилата на игра“ на пазарот мора да 

Управниот одбор на Советот на 
странски инвеститори денес оствари 
работна средба со претседателот на 
Република Северна Македонија,  Стево 
Пендаровски.

На почетокот на средбата,  
претседателот Пендаровски беше 
запознаен со приоритетите и целите на 
Советот на странски инвеститори при 
Стопанската комора на Македонија. 
Како што истакна Петер Штефан, 
претседател на Советот на странски 
инвеститори во рамки на Стопанската 
комора на Македонија, Советот  од 
своето постоење се стреми да стане активен партнер во креирањето подобра деловна 
средина во земјава и унапредување на условите за инвестирање на странскиот капитал во 
земјава.

Во оваа прилика претседателот на Советот му ги испорача клучните пораки на првиот 
човек на државата содржани во последното издание на „Белата книга“ на Советот на странски 
инвеститори, кои се фокусирани кон подобрување на деловната клима и создавање подобри 
услови за водење бизнис во земјава:

    - воспоставување стабилно, предвидливо и конкурентно опкружување како елементи 
од суштинско значење за секој странски инвеститор;

    - создавање деловно опкружување во кое ќе се воспостави поголем степен на доверба 
во институциите на системот и, во исто време, ќе придонесе за натамошно зајакнување на 
приватниот сектор;

    - навремено спроведување на сеопфатната агенда за структурни и институционални 
реформи на пазарот на трудот и образовниот систем;

    - зајакнување на инструментите за борба против неформалната економија, со цел да се 
обезбеди фер конкуренција на пазарот на кое било ниво;

РАБОТНА СРЕДБА НА СОВЕТОТ 
НА СТРАНСКИ ИНВЕСТИТОРИ СО 
ПРЕТСЕДАТЕЛОТ ПЕНДАРОВСКИ

СОВЕТ НА СТРАНСКИ ИНВЕСТИТОРИ



БИЗНИС ИНФО БИЗНИС ИНФО 9Петок, 20 септември 2019, Бр. 4078 Петок, 20 септември 2019, Бр. 407

бидат познати и предвидливи за сите учесници на пазарот.

Претседателот на државата, Стево Пендаровски, пред да се отвори дискусија и дебата 
со членовите на Управниот одбор на Советот на странски инвеститори, се заблагодари на 
организираната средба. Тој најави активна комуникација со Советот на странски инвеститори, 
со можност овие средби да прераснат во редовна практика, како и активно координирано 
делување на регионален и на меѓународен план. Посочувајќи дека економијата е апсолутен 
приоритет во државата, претседателот Пендаровски, заедно со неговиот економски тим, 
остави простор и за натамошна размена на идеи, искуства, како и тековна комуникација 
со бизнис-секторот за најзначајните отворени прашања, во насока на предочување до 
надлежните институции за нивно ефикасно решавање.

Осврнувајќи се на пристапните преговори со ЕУ за кои, како што рече, очекуваме да 
добиеме датум кон средината на идниот месец, шефот на државата потенцира дека без луѓе 
од еснафските здруженија неможе да се оди на преговори во Брисел.

-Нема сфера во општеството што не е поврзана со економијата. Во преговарачките 
тимови ќе мора да има луѓе од еснафот. Наскоро стануваме и членка на НАТО, а тоа значи 
дека перцепцијава за земјава нагло ќе се смени, ќе се зголеми довербата кај инвеститорите 
зашто ќе не гледаат како предвидлива дестинација за вложување, истакна Пендаровски.

Истовремено, беше изразена подготвеност за натамошна комуникација и координација со 
Советот на странски инвеститори во однос на вклучување на економски профилирани кадри 
во мисиите и амбасадите на државата во странство, како и заемна размена на информации 
или учество на бизнисмените при реализирање на билатералните посети на претседателот 
на државата во странство.

СОВЕТ НА СТРАНСКИ ИНВЕСТИТОРИ

Членовите на Управниот одбор на Советот посочија повеќе суштински пораки до 
претседателот. Беше акцентирана важноста земјата што поскоро да стане да стане дел 
од евроатлантските интеграции коишто, преку демократијата, владеењето на правото 
и почитувањето на човековите права и слободи, се посебен гарант на стабилноста и 
обезбедувањето на просперитетот и обезбедуваат добра инвестициска клима и развој на 
економијата. Неефикасната и спора администрација претставува голем товар за економијата 
во целост, додека образовниот систем во Македонија треба да претрпи суштински промени 
за да може да обезбеди висококвалитетен и стручен кадар, кој ќе има соодветни знаења и 
вештини потребни на пазарот на трудот, како за странските, така и за домашните компании. 
Членовите на Управниот одбор на Советот на странски инвеститори укажаа на потребата 
од усогласување на домашното законодавство со правото на Европската унија, особено во 
областа на даночното и финансиското известување, потребата од поголема координација 
на административните служби заради обезбедување ефикасни и брзи услуги за потребите 
на бизнис-секторот, доследна имплементација на прописите во практиката, од страна на 
надлежните институции, на еднаков начин, за сите засегнати страни, како и подготвеност за 
заеднички реален придонес на бизнисот за имплементација на владеењето на правото, како 
темелна вредност на општествениот поредок и битна претпоставка за натамошниот процес 
на преговорите за членство во големото европско семејство. 

На средбата се разговараше и за динамиката на соработка за реализација на проектите од 
заеднички интерес помеѓу економскиот тим на Претседателот на државата и канцеларијата 
на Советот на странски инвеститори при Комората.

д-р Елена Милевска Штрбевска

Влатко Стојановски

СОВЕТ НА СТРАНСКИ ИНВЕСТИТОРИ
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ПОСЕТИПОСЕТИ

На 17 септември 2019 година во Стопанската комора на Македонија, како резултат на 
успешно спроведени пилот-обуки во рамките на Проектот „Пазарно ориентирани вештини 
за одржливо енергетски ефикасно градење – ТРАИНЕЕ“, беа доделени сертификати за 
проектирање и инсталирање системи за користење енергија од обновливи извори на 
енергија (ОИЕ) во градби.

Целта на обуките за проектирање и инсталирање системи за користење енергија од 
ОИЕ во градби беше континуирано подобрување на вештините на градежните работници 
(инсталатери) и инженери (проектанти) за градење енергетски ефикасни објекти. Вкупното 
траење на обуките беше 80 часови настава, организирани така што 30% од часовите беа 
наменети за теоретска настава, 60% од часовите беа организирани како практична и теренска 
настава и 10% за евалуација на знаењето.

Настанот го отвори Јадранка Аризанковска, виш советник во Стопанската комора на 
Македонија, воедно и координатор на Проектот „ТРАИНЕЕ“, која ги поздрави присутните 
и истакна дека главна цел на Проектот е подобрување на вештините на градежните 
професионалци - архитекти, инженери и градежни работници за градење на енергетски 
ефикасни објекти.

Д-р Ристо Јаневски, претседател на Здружението на енергетиката при Стопанската 
комора на Македонија, посочи дека потребата од обучен и 
сертифициран кадар во областа на примена на енергија од ОИЕ 
е неминовна и според одредбите на ревидираната Директива 
за обновливи извори на енергија 2018/2001 / ЕУ. 

-Земјите-членки треба да обезбедат шеми за сертификација 
или еквивалентни шеми за квалификација достапни за 
инсталатери на котли и печки за биомаса, сончеви фотоволтаични 
и топлински системи, плитки геотермални системи и топлински 
пумпи. Овие шеми може да ги земат предвид постојните 
шеми и структури, како што е соодветно, и да се засноваат на 
критериумите утврдени во Анексот IV од оваа Директива. Секоја 
земја-членка ќе го признае сертификатот доделен од други 
земји-членки во согласност со тие критериуми. Земјите-членки 
гарантираат дека шемите за сертификација или еквивалентните 
шеми за квалификација за инсталатери ќе бидат достапни за 

јавноста. Земјите-членки, исто така, треба јавно да го објават списокот на инсталатери кои што 
се квалификувани или овластени во согласност со претходниот став, - додаде д-р Јаневски.

Проф. д-р Христина Спасевска од Факултетот за електротехника и информатички 
технологии при Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ - Скопје, нагласи дека станува збор 
за сериозна обука каде што наставата практично се одвиваше на макети на фототермал 
и фотоволтаични системи. На тренинзите се користеше лиценциран софтвер каде што 
учесниците имаа ретка можност да се запознаат со основите на дизајнирање и преку нив 
изведоа конкретни проектни задачи.

Обуките беа организирани во 2 одделни модула на 2 квалификациски нивоа и тоа: Модул 
1: Проектирање и инсталирање на сончеви термални колекторски системи,  на две нивоа: за 
работници (инсталатери) и инженери (дизајнери) и Модул 2: Проектирање и инсталирање на 
фотоволтаични системи на две нивоа: за работници (инсталатери) и инженери (дизајнери).

Од вкупно 129 пријавени учесници, 115 ги посетија обуките, а од нив завршниот испит 
успешно го положија 72 учесници, од кои 49 инженери и 23 техничари/инсталатери.

Проектот „ТРАИНЕЕ“ е дел од Повикот за енергетска ефикасност 2014-2016, во рамките 
на Програма „Хоризонт 2020“ и се спроведува од Стопанската комора на Македонија како 
координатор во партнерство со: Здружението за бизнис и консултанти „Креација“, Факултетот 
за електротехника и информациски технологии при Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ - 
Скопје, Јавната установа Центар за образование на возрасните - Скопје (ЦОВ), Инженерската 
институција на Македонија (ИИМ) и WITS INSTITUTE SL (BIM Academy) - Академијата БИМ од 
Шпанија.

м-р Ивана Крстевска

 СЕРТИФИКАТИ ЗА ПРОЕКТИРАЊЕ 
И ИНСТАЛИРАЊЕ НА ОДРЖЛИВО 
ЕНЕРГЕТСКИ ЕФИКАСНО ГРАДЕЊЕ

ПРОЕКТИ
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ПОСЕТИУСПЕШНИ ПРИКАЗНИ

На свеченоста, на којашто беа доделени наградите „100 најголеми во Босна и Херцеговина 
и регионот“, што се одржа на 18.9.2019 година во Сараево, Босна и Херцеговина, на компанијата 
„Кромберг и Шуберт“ ДООЕЛ - Битола и` беше доделено признание за регионален лидер, 
како најуспешна македонска компанија.

Наградата  за компанијата, на претставникот на компанијата Ленка Солеска Василевска, 
менаџер за набавки во „Кромберг и Шуберт“ ДООЕЛ - Битола, и` ја врачи Антони Пешев, 
претседавач на Собранието на Стопанската комора на Македонија, како признание за 
успешното работење на компанијата, според податоците за 2018 година.

На настанот, како регионални лидери, признанија им беа доделени и на компаниите:  

Аеродром „Никола Тесла“ АД - Белград - Србија, „ЛИДЛ“ ДОО - Велика Горица - Хрватска, „Крка“ 
- Ново Место - Словенија и „Воли Трејд“ - Подгорица - Црна Гора.

Доделувањето на наградите „100 најголеми“, оваа година се одржа по 32-ри пат, во 
присуство на повеќе од 450 истакнати претставници на стопанството, највисоките државни 
органи на Босна и Херцеговина, претставници на Коморскиот инвестициски форум и на 
коморите од регионот (Стопанската комора на Македонија, Стопанската комора на Србија 
и Стопанската комора на Хрватска), претставници на амбасадите на Црна Гора, Хрватска, 
Словенија, Србија и Северна Македонија, како и претставници на меѓународни организации 
и институции.

Коорганизатор на настанот беше Надворешно-трговската комора на Босна и Херцеговина, 
како дел од Коморскиот инвестициски форум.

д-р Татјана Штерјова

 „КРОМБЕРГ И ШУБЕРТ“ ОД БИТОЛА СО 
НАГРАДА „100 НАЈГОЛЕМИ“ ВО САРАЕВО

УСПЕШНИ ПРИКАЗНИ
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ПОСЕТИОД ЧЛЕНКИТЕ

Клубот на менаџери-претприемачи денеска (19.9.2019 година), реализираше едукативно 
предавање на тема: „Micro MBA - најважните менаџерски вештини на денешницата“. Обуката 
беше реализирана со Митко Керамитчиев, деловен консултант и тренер за бројни деловни 
вештини, со потесна специјализација во продажба, услуга и дистрибуција.

Во рамките на обуката присутните беа запознаени со улогата на менаџерите во 
постигнување вкупен успех на компанијата, како од аспект на мотивираност на вработените, 
поставување соодветни квалитетни стандарди на работење, развивање на комуникациски 
вештини, воведување иновации што се` заедно придонесува за   зголемување на 
продуктивноста и задоволството на вработените. 

Валентина Цветковска

На пригодна свеченост, денеска во средното техничко улишите во Гостивар (ОСТУ 
Гостивар) беше означен почетокот на работењето на ЕВН паралелка како дел од платформата 
20-20-20. Со формирањето на оваа паралека во Гостивар 20 ученици ќе бидат дел од првата 
генерација на електро-монтери и електро-техничари кои по завршувањето на образованието 
во 2022 година ќе добијат понуди за работа во ЕВН.

На промоцијата на новиот ЕВН кабинет во ОСТУ присуствуваа министерот за образование 
и наука Арбер Адеми и претседателот на Управниот одбор на ЕВН Штефан Петер.

– Горд сум што идејата беше прифатена и поддржана и што проектот кој пред неколку 
години го почнавме прерасна во платформа која е прифатена. Иднината на младите е наша 
обврска Треба да им ја обезбедиме со квалитетно образование и можност да работат. Оваа 
платформа им го обезбедува токму тоа, изјави Петер.

Според министерот за 
образование и наука, дуалното 
образование веќе ги дава првите 
резултатите и од оваа паралека 
ќе произлезе квалитетен кадар.

– ЕВН е првата компанија 
во земјава која реално го 
поддржа дуалното образование 
со проекти преку кои ќе се 
оформат специјализирани 
кадри кои веднаш ќе може да 
работат во компаниите. ЕВН и 
МОН потпишаа меморандум 
за соработка за зголемување 
на вклученоста на приватниот 
сектор во промовирањето на 
средното стручно образование. 
Искрено се надевам дека оваа 
паралелка ќе предизвика 
интерес кај младите од овој 
регион за остручување и можност за вработување, рече министерот Адеми.

„Micro MBA - најважните менаџерски 
вештини на денешницата“

 ОТВОРЕНА ЕВН ПАРАЛЕЛКА ЗА 
СРЕДНОШКОЛЦИ ВО СРЕДНОТО ТЕХНИЧКО 

УЧИЛИШТЕ ВО ГОСТИВАР

КЛУБ НА МЕНАЏЕРИ
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КОМОРСКИ ИНВЕСТИЦИСКИ ФОРУМ (КИФ)

Коморскиот инвестициски форум на земјите од Западен Балкан (КИФ ЗБ6) и Европската 
тренинг фондација (ЕТФ), на 12 септември 2019 година во канцеларијата на Секретаријатот 
на КИФ во Трст, потпишаа Договор за соработка и взаемна поддршка за развој на вештини 
потребни за економијата  на 21-от век. Со потпишувањето на овој договор, главен акцент ќе 
се стави на развојот на потребните вештини на работната сила во економиите на Западен 
Балкан, потребни за зајакнување на нивниот пат кон ЕУ, во соработка со образовните 
институции и во согласност со барањата на пазарот на трудот.

Директорот на Европската тренинг фондација, Чезаре Онестини, на настанот додаде 
дека е од суштинско значење да постои еден глас со кој Западен Балкан ќе ги изрази своите 
заеднички грижи и предизвици со кои се соочува, за да го добие потребното внимание како 
регион во процесот на евроинтеграција и со тоа да се осигури дека нивната работна сила ќе 
ги развива потребните вештини што ќе го придвижат овој регион напред.

Генералниот секретар на КИФ ЗБ6, Сафет Герџалиу, додаде дека сегашниот фокус на 
КИФ ЗБ6 е посветен токму на развојот на професионални стандарди на регионално ниво за 
зголемување на вработеноста на младите во регионот, како и натамошно усогласување на 
националните регулативи, што е неопходен предуслов за мобилноста на трудот и натамошна 
соработка помеѓу приватниот и јавниот сектор во рамките на системот за дуално образование. 
Тој посочи дека ЕТФ ќе биде одличен  партнер кон зацртаниот пат.

Договорот за соработка беше инициран за време на годинешниот Самит на Западен 
Балкан во Познањ, што се одржа во јули, каде што министрите за економија на Западен Балкан 
ги потврдија ставовите за постигнување на целите на Берлинскиот процес. Основната идеја 
е да се создадат синергии во активностите на двете организации со цел максимално да се 
влијае на развојот на човечкиот капитал во регионот на Западен Балкан.

Специфичните тематски области на меѓусебната соработка ќе бидат дуалното стручно 
образование и обука и подготовката на коморите во нивните улоги како посредници во 
овој сегмент; идентификација на потребните вештини, вклучително и нивната употреба во 
сегментот на „паметна специјализација“; развој на квалификации за иновативни економии; 

м-р Сања Николова,
стручен соработник  
во Стопанската комора на Македонија

РАЗВОЈ НА ВЕШТИНИ 
ЗА ЕКОНОМИЈАТА НА 

21-ОТ ВЕК

управување и одржливи финансиски модели со повикување на јавно-приватно партнерство; 
претприемачки и дигитални вештини.

Европската тренинг фондација е агенција финансирана од ЕУ, чијашто главна цел е да 
помага во процесот на зајакнување на односите меѓу ЕУ и земјите во развој и да придонесува 
за подобрување на релевантноста и ефективноста на техничката и финансиската помош на ЕУ 
во тие земји. Со поддршка на развојот на човечкиот капитал, ЕТФ придонесува за социјален 
и економски напредок и долгорочна стабилност во околните земји. ЕТФ е со седиште во 
Торино, Италија, со околу 130 вработени лица.

КОМОРСКИ ИНВЕСТИЦИСКИ ФОРУМ (КИФ)
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како погонски мотор), мотоцикли, (вклучително и мопеди), скутери и слични возила со или 
без странична приколка, „pick-up“ возила со двојна кабина, трицикли и четирицикли. Предмет 
на оданочување со данок на моторни возила нема да бидат патнички возила, мотоцикли и 
скутери, трицикли и четирицикли кои се движат само со електричен погонски мотор.

Обврзник за плаќање на данокот на моторни возила ќе е лицето кое извршило внес или 
увезува моторно возило, лицето кое произвело моторно возило или извршило пренамена на 
друго моторно возило во моторно возило со цел користење на територијата на Македонија. 

Начелно, данокот на моторните возила ќе се пресметува врз основа на податокот за 
износот на просечната емисијата на јаглерод диоксид - CO2 изразен во грам по километар, 
податокот за износот на 1 грам јаглерод диоксид - CO2 за соодветна категорија во зависност 
од видот на горивото кое се користи за погон на возилото искажан во денари, податокот за 
продажната вредност на возилото без вклучен данок на додадена вредност или при увоз 
податокот за царинската вредност на возилото утврдена согласно царинските прописи и 
податокот за износот на царината искажани во евра во денарска противвредност, како и 
податокот за износот на процентот од вредноста на возилото за соодветна категорија.

За „pick-up“ возила со двојна кабина, данокот ќе се пресметува врз основа на податокот 
за силината на моторот искажан во киловати – kW , податок за износот на 1 kW изразен во 
денари за соодветна категорија и податокот за нивото на емисија на издувните гасови (еуро 
норма).

За мотоцикли и скутери, трицикли и четирицикли данокот ќе се пресметува врз основа 
на податокот за зафатнината на моторот искажана во сантиметри кубни - см3, податок за 
износ на 1 см3 изразен во денари за соодветна категорија и податокот за нивото на емисија 
на издувните гасови (еуро норма).

При увоз на моторни возила, данокот на моторни возила го пресметува и наплатува 
надлежниот царински орган.

Во понудениот Нацрт-текст на законот е предвидено Владата со Уредба да го утврдува 
начинот на пресметка на данокот на моторни возила и да ги утврдува износите потребни 
за пресметка на данокот на моторни возила. Ова ја отвора дилемата дали на ваков начин се 
создава правна несигурност кај деловните субјекти и кај граѓаните, бидејќи нема да може да 
се утврди износот кој би требало да го плаќаат, ниту може да се направи споредба во однос 
на постојното даночно оптоварување со акциза на патничките автомобили. Неспорно е дека 
е потребно усогласување со регулативата на ЕУ, во контекст на „врзување“ на висината на 
данокот кој ќе се плаќа на моторните возила со емисијата на јаглерод диоксид - CO2, во 
насока на стимулирање на употреба на моторни возила кои помалку штетно би влијаеле 
на амбиенталниот воздух и животната средина. Но, предложениот текст на законот мора да 
ги содржи есенцијалните елементи на даночно-правниот однос, односно покрај субјекти 
на даночно-правниот однос, даночен објект, даночна основица, даночни ослободувања и 
олеснувања мора да ги содржи и даночните стапки.

По увидот во износите на данок кои би се плаќале ќе може да се ценат ефектите од новиот 
модел на оданочување на моторните возила.

ДАНОЦИ И ЦАРИНИДАНОЦИ И ЦАРИНИ

Со цел усогласување со Директивата 2008/118/EC во новиот текст на Законот за акцизите 
(„Службен весник на РСМ“, бр. 108 од 28.5.2019 година) се приспособи опфатот на акцизните 
добра, при што е утврдено дека акцизни добра се: алкохол и алкохолни пијалaци, тутунски 
производи и енергенти и електрична енергија. Истото значи дека патничките автомобилите 
се исклучија од категоријата „акцизни добра“, а дополнително како акцизни добра се 
воведоа електричната енергија, природниот гас, јагленот, коксот и лигнитот. Новиот текст на 
законот ќе стапи во сила од 1 ноември оваа година. Во меѓувреме, до неговото стапување 
во сила патничките автомобили се` уште се акцизни добра, а aкцизата се плаќа врз основа 
на вредноста на патничкиот автомобил и тоа: за вредност до 3.000 евра стапката е 0%, за 
вредност од 3.000 до 4.000 евра стапката на акциза изнесува 0,5%, за вредност од 4.000 до 
5.000 евра 1%, за вредност од 5.000 до 6.000 евра 1,5%, за вредност од 6.000 до 8.500 2%, за 
вредност од 8.500 до 12.000 3%, за вредност од 12.000 до 14.000 4%, за вредност од 14.000 
до 16.000 6%, за вредност од 16.000 до 18.000 9%, за вредност од 18.000 до 22.000 11,5%, за 
вредност од 22.000 до 25.000 13,5%, за вредност од 25.000 до 30.000 15,5% и за вредност над 
30.000 евра 18%.

По стапувањето во сила на новиот Закон за акцизите, паралелно со исклучувањето на 
патничките автомобили од Законот за акцизи како акцизно добро, неопходно е да стапи во 
сила Закон за данок на моторни возила, со кој по теркот од Европската унија ќе се уреди 
оданочувањето на моторните возила кај нас. Во моментот Нацрт-текст на закон е објавен 
на Единствениот национален електронски регистар на прописи (ЕНЕР) и јавно достапен за 
коментар. Согласно понудениот Нацрт-текст на законот за данок на моторни возила, предмет 
на оданочување со данок на моторни возила ќе бидат новите и употребувани моторни 
возила кои за прв пат се ставаат во слободен промет или за прв пат се регистрираат кај нас. 
Значи, законот се однесува на оданочувањето на патнички автомобили и останати моторни 
возила конструирани првенствено за превоз на лица, вклучувајќи моторни возила за 
комбиниран превоз на лица и стоки од типот караван, комби и слично, спортски автомобили 
приспособени за употреба на патиштата, патнички возила кои се движат на хибриден 
електричен погон (комбинација на мотор со внатрешно согорување и со електричен мотор 
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повеќе средства отколку за гимназиското, додека за високото образование се издвојуваат 14.302 
САД долари помалку, односно отстапувањето од просекот на ОЕЦД е за 92,2 %.

Ако направиме споредба со двете земји, Словенија, блиска земја по образование со нашата и 

Финска, земја на знаењето, ќе забележиме големи отстапувања. Во споредба со нашата земја, во 
Словенија вкупните трошоци на образовните институции, по ученик, изнесуваат 8.500 САД долари 
во основното образование, 8.300 САД долари во средното образование и 10.208 САД долари во 
високото образование. Во однос на вкупните трошоци по ученик во образованието, Словенија се 
стреми да се доближи до просекот на ОЕЦД. Споредено со просекот на Словенија, излегува дека 
во нашата земја за основното образование се издвојуваат 7.505 САД долари помалку за трошоци 
по ученик, односно отстапувањето од просекот од Словенија е за 88,3%, за средното образование 
се издвојуваат 6.954 САД долари помалку, односно отстапувањето од просекот е за 83,6%, додека 
за високото образование се издвојуваат 9.010 САД долари помалку, односно отстапувањето од 
просекот на Словенија е за 88,3 %.

Во Финска, вкупните трошоци на образовните институции, по ученик, изнесуваат 9.305 САД 
долари во основното образование, 10.482 САД долари во средното образование и 10.391 долари 
во високото образование. Во однос со Финска, нашата земја, во основното образование издвојува 
8.310 САД долари помалку за трошоци по ученик, односно отстапувањето од просекот од Финска е 
за 89,3%, за средното образование издвојува 9.127 САД долари помалку, односно отстапувањето од 
просекот е за 87%, додека за високото образование издвојува 9.193 САД долари помалку, односно 
отстапувањето од просекот на Финска е за 90%. Разликата е очигледна, што наведува на фактот дека 
не е случаен високиот квалитет во образованието.

На крај, мораме да заклучиме дека една држава ќе биде онолку економски богата колку што 
вложува во образованието. Образованието треба да одигра клучна улога во стекнувањето релевантни 
квалификации, оспособување на стручен кадар и зголемување на националната конкурентност. 

ОБРАЗОВАНИЕОБРАЗОВАНИЕ

Дуалното образование станува потреба во нашата земја. Оваа учебна година се отвори уште една 
„ЕВН“ - паралелка за средношколци во Средното техничко училиште во Гостивар. Со формирањето 
на паралелката во Гостивар, вкупно 20 ученици ќе бидат дел од генерацијата на електромонтери 
и електротехничари кои по завршувањето на образованието во 2022 година ќе добијат понуди за 
работа во „ЕВН“. Исто така, оваа учебна 2019/2020 година, во СЕТУ „Михајло Пупин“ во Скопје, каде за 
прв пат беше воведено дуалното образование, ќе заврши и првата генерација на ученици од „ЕВН“ 
- паралелката кои веднаш ќе добијат понуди за работа во „ЕВН“ и плата од 20.000 денари. Праксата 
на „ЕВН“ прерасна во Платформа која ја следат и останатите компании, како Цементарница „УСЈЕ“, 
„Виталиа“, „Ван Хол Македонија“...

За реализација на дуалното образование преку Платформата „20-20-20“, компанијата „ЕВН 
Македонија“ го опреми кабинетот со најсовремените уреди и алати кои ги користат монтерите при 
секојдневната работа на терен. Исто така, обезбедува и паричен надоместок и заштитна опрема за 
учениците. На овој начин, младите добиваат можност да се едуцираат, да реализираат практична 
обука во компанијата и да се обучуваат. И затоа неслучајно во претходниот текст потенциравме 
дека финансирањето, во суштина, е првиот фактор за квалитетно образование. И сега се поставува 
прашањето: колку нашата земја издвојува средства за образованието по ученик?

Според Буџетот за 2018 година, вкупните трошоци, по ученик, во основното образование во 
нашата земја изнесуваат 54.721 денари или 995 САД долари, додека во средното образование 
изнесуваат 74.503 денари или 1.355 САД долари, во високото образование изнесуваат 65.867,00 
денари или 1.198,00 САД долари, без вклучување на науката која во нашата земја се третира посебно.

Просекот на земјите на ОЕЦД за издвојување средства за образованието изнесува 8.500 САД 
долари за основно образование, 10.100 САД долари за средно образование и 15.500 САД долари по 
ученик за високото образование. Ако направиме споредба со нашата земја излегува дека кај нас за 
основното образование се издвојуваат 7.505 САД долари помалку за трошоци по ученик од просекот 
од ОЕЦД, односно отстапувањето од просекот од ОЕЦД е за 88,3%. За средното образование кај 
нас се издвојуваат 8.745 САД долари помалку, односно отстапувањето од просекот на ОЕЦД е за 
86,6%, имајќи предвид дека ако сакаме квалитетно стручно образование треба да се издвојуваат 
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НОВИ 

ПРОПИСИ 

16.09.2019
ИЗМЕНА НА ОДЛУКАТА ЗА ВИСИНАТА НА НАДОМЕСТОЦИТЕ ЗА 

СПРОВЕДУВАЊЕ НА АКТИВНОСТИ ОД ЈАВЕН ИНТЕРЕС ОД ОБЛАСТА НА 
ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА НА ЖИВОТНИТЕ, објавена во „Службен весник на РСМ“ 
бр. 186 од 10 септември 2019 година

Врз основа на член 40 став (9) од Законот за ветеринарно здравство 
(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 113/07, 24/11, 136/11, 123/12, 
154/15 и 53/16), Владата на Република Северна Македонија, донесеОДЛУКА ЗА 
ИЗ ...

16.09.2019
НОВ ПОДЗАКОНСКИ АКТ НА ЗАКОНОТ ЗА ПРЕВОЗ ВО ПАТНИОТ 

СООБРАЌАЈ, објавен во „Службен весник на РСМ“ бр. 186 од 10 септември 2019 
година

Врз основа на член 7 став 4 и член 8 став 18 од Законот за превоз во 
патниот сообраќај („Службен весник на Република Македонија” бр. 68/04, 
127/06, 114/09, 83/10, 140/10, 17/11, 53/11, 6/12, 23/13, 120/13, 163/13, 187/13 ...

16.09.2019
ИЗМЕНА НА ГОДИШНАТА НАРЕДБА ЗА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА НА 

ЖИВОТНИТЕ ВО 2019 ГОДИНА, објавена во „Службен весник на РСМ“ бр. 187 од 
11 септември 2019 година

Врз основа на член 57 став (1) алинеја 1 од Законот за ветеринарно 
здравство („Службен весник на Република Македонија“ бр. 113/07, 24/11, 
136/11, 123/12, 154/15 и 53/16), директорот на Агенцијата за храна и 
ветеринарство ...

16.09.2019
ПРЕЧИСТЕНИ ТЕКСТОВИ НА ПОДАЗКОНСКИ АКТИ НА ЗАКОНОТ ЗА 

ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ, објавени во „Службен весник на РСМ“ бр. 188 од 12 
септември 2019 година

Врз основа на член 190 и член 7 став 2, член 14 став 1 точка ж) и член 14 
став 5 од Законот за хартии од вредност („Службен весник на РМ“ бр. 95/2005, 
бр. 25/2007, бр. 7/2008, бр. 57/2010, бр. 135/2011, бр. 13/2013, бр. ...

18.09.2019
ИЗМЕНИ НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА ПОСЕБНИТЕ БАРАЊА ЗА 

ЕКСТРАКЦИОНИТЕ СРЕДСТВА КОИ МОЖЕ ДА СЕ КОРИСТАТ ВО 
ПРОИЗВОДСТВОТО НА ХРАНА И СОСТОЈКИ НА ХРАНА, УСЛОВИТЕ ЗА 
НИВНА УПОТРЕБА ВО ПОГЛЕД НА ПРОЦЕСОТ ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА 
КАТЕГОРИЈАТА ХРАНА И МАКСИМАЛНИТЕ ДОЗВОЛЕНИ НИВОА НА РЕЗИДУИ НА 
ЕКСТРАКЦИОНИТЕ СРЕДСТВА ВО КРАЈНИТЕ ПРОИЗВОДИ И МАКСИМАЛНИТЕ 
ДОЗВОЛЕНИ НИВОА НА РЕЗИДУИ НА ЕКСТРАКЦИОНИТЕ СРЕДСТВА ВО 
АРОМИТЕ КОИ СЕ ДОБИВААТ ОД ПРИРОДНИТЕ ИЗВОРИ НА АРОМИ (*), 
објавени во „Службен весник на РСМ“ бр. 189 од 13

Врз основа на член 58-a став (4) од Законот за безбедност на храната 
(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 157/10, 53/11, 1/12, 164/13, 
187/13, 43/14, 72/15, 129/15 и 213/15, 39/16 и 64/18), директорот на Агенциј ...

18.09.2019
ИЗМЕНИ НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА НАЧИНОТ И ПОСТАПКАТА ЗА УВОЗ 

И ТРАНЗИТ, ЛИСТА НА ТРЕТИ ЗЕМЈИ ОД КОИ Е ОДОБРЕН УВОЗ И ТРАНЗИТ, 
ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА НА ВЕТЕРИНАРНО-ЗДРАВСТВЕНИОТ СЕРТИФИКАТ 
ИЛИ ДРУГИ ДОКУМЕНТИ ШТО ЈА ПРИДРУЖУВААТ ПРАТКАТА СО ЖИВИ 
ЖИВОТНИ, АКВАКУЛТУРА И ПРОИЗВОДИ ОД ЖИВОТИНСКО ПОТЕКЛО, КАКО 
И НАЧИНОТ И ПОСТАПКАТА НА ВРШЕЊЕ НА ПРОВЕРКА И ПРЕГЛЕД ПРИ УВОЗ 
И ТРАНЗИТ НА ПРАТКА СО ЖИВИ ЖИВОТНИ, АКВАКУЛТУРА И ПРОИЗВОДИ ОД 
ЖИВОТИНСКО ПОТЕКЛО, објавени во „Службен весник на РСМ“ бр. 189 од 13 
септ

Врз основа на член 77 став (4), член 81 став (5), член 84 став (3), член 85 
став (5), член 86 став (4), член 87 став (3), член 88 став (10), член 91 став (3) и 
член 93 став (3) од Законот за ветеринарно здравство („Служб ...

18.09.2019
ИЗМЕНА НА ПРОГРАМАТА ЗА ФИНАНСИСКА ПОДДРШКА 

ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА ОД ПОВЛАСТЕНИ 
ПРОИЗВОДИТЕЛИ КОИ КОРИСТАТ ПРЕМИЈА ЗА 2019 ГОДИНА, објавена во 
„Службен весник на РСМ“ бр. 189 од 13 септември 2019 година

Врз основа на член 187 став (5) од Законот за енергетика („Службен 
весник на Република Македонија“ бр. 96/18 и „Службен весник на Република 
Северна Македонија“ бр. 96/19), Владата на Република Северна Македонија, 
донесеП ...

18.09.2019
ЗАКОН ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ОСНОВАЊЕ 

НА АГЕНЦИЈА ЗА ФИНАНСИСКА ПОДДРШКА ВО ЗЕМЈОДЕЛСТВОТО И 
РУРАЛНИОТ РАЗВОЈ („Службен весник на РСМ“ бр. 190 од 16 септември 2019 
година)

Со измените и дополнувањата на Законот за основање на Агенција 
за финансиска поддршка во земјоделството и руралниот развој се врши 
усогласување со новите правила на управување и спроведување на 
финансиската помош на Евро ...

18.09.2019
НОВ ПОДЗАКОНСКИ АКТ НА ЗАКОНОТ ЗА СТРАНЦИ, објавен во 

„Службен весник на РСМ“ бр. 190 од 16 септември 2019 година
Врз основа на член 196 од Законот за странци (*) („Службен весник на 

Република Македонија“ бр. 97/18 и „Службен весник на Република Северна 
Македонија“ бр. 108/19), министерот за внатрешни работи, донесеПРАВИЛНИК 
ЗА СТРА ...

19.09.2019
НОВИ MРЕЖНИ ПРАВИЛА ЗА ДИСТРИБУЦИЈА НА ЕЛЕКТРИЧНА 

ЕНЕРГИЈА, ОБЈАВЕНИ ВО „СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РСМА“ БР. 191 ОД 17 НОЕМВРИ 
2019 ГОДИНА

Врз основа на член 96 од Законот за енергетика („Службен весник на 
Република Македонија бр. 96/18 и „Службен весник на Република Северна 
Македонија” бр. 96/19) и член 17 од Изјавата за друштво co ограничена 
одговорност н ...

19.09.2019
ЗАКОН ЗА РАТИФИКАЦИЈА НА КОНВЕНЦИЈАТА ЗА ЗАЕМНА 

АДМИНИСТРАТИВНА ПОМОШ ЗА ДАНОЧНИ ПРАШАЊА, ИЗМЕНЕТА СО 
ПРОТОКОЛОТ ОД 2010 ГОДИНА („СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РСМ“ БР. 191 ОД 17 
НОЕМВРИ 2019 ГОДИНА)

Се прогласува Законот за ратификација на Конвенцијата за заемна 
административна помош за даночни прашања, изменета со протоколот од 
2010 година, што Собранието на Република Северна Македонија го донесе на 
седницата одржа ...

20.09.2019
ИЗМЕНИ И ДОПОЛНУВАЊА НА ПОДЗАКОНСКИ АКТИ НА ЗАКОНОТ ЗА 

ИНВЕСТИЦИСКИ ФОНДОВИ, ОБЈАВЕНИ ВО „СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РСМ“ БР. 192 
ОД 18 СЕПТЕМВРИ 2019 ГОДИНА

Врз основа на член 9 став 4, член 11 став 6, член 14 став 5, член 28 став 
5 и член 70 став 8 од Законот за инвестициски фондови („Службен весник на 
РМ“ бр. 12/2009, 67/2010, 24/2011, 188/2013, 145/2015 и 23/2016), како ...

20.09.2019
ИЗМЕНИ И ДОПОЛНУВАЊА НА ПОДЗАКОНСКИ АКТИ НА ЗАКОНОТ ЗА 

ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ, ОБЈАВЕНИ ВО „СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РСМ“ БР. 192 ОД 
18 СЕПТЕМВРИ 2019 ГОДИНА

Врз основа на член 190, а во врска со член 7 став 2, член 21 став 6, член 
27 став 9, член 47 став 6, член 89 став 6, член 101 став 6, член 106 став 5, член 
113 став 10, член 114 став 6, член 148 став 5, член 151 став 9, ...

20.09.2019
ДОНЕСЕНИ НОВИ ПОДЗАКОНСКИ АКТИ НА ЗАКОНОТ ЗА ХАРТИИ 

ОД ВРЕДНОСТ, ОБЈАВЕНИ ВО „СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РСМ“ БР. 192 ОД 18 
СЕПТЕМВРИ 2019 ГОДИНА

Врз основа на член 112 став (3), член 112-б, член 112-в, член 112-г, член 
112-д, член 112-ќ, член 112-е, член 112-з, член 112-ѕ, член 112-и, член 112-ј, 
член 112-љ, член 112-н, член 150 став (3), член 150-а, член 150-б и ...

20.09.2019
НОВ ПОДЗАКОНСКИ АКТ НА ЗАКОНОТ ЗА ВОЗДУХОПЛОВСТВО, ОБЈАВЕН 

ВО „СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РСМ“ БР. 185 ОД 10 СЕПТЕМВРИ 2019 ГОДИНА
Врз основа на член 7-6 став (1) алинеја 4, член 33 ставови (1) и (5) и член 

93 став (4) од Законот за воздухопловство („Службен весник на Република 
Македонија” бр. 14/06, 24/07, 103/08, 67/10, 24/12, 80/12, 155/12, 42/14 ... 

НОВИ ПРОПИСИ
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САЕМИ, СЕМИНАРИ, ФОРУМИ И ПРЕЗЕНТАЦИИ ВО 
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СЕМИНАРИ, ФОРУМИ, ПРЕЗЕНТАЦИИ

Овој семинар пред се`, има за цел да го опфати работењето со благајната/ касата. Секој 
учесник ќе се сретне со документи кои го потенцираат сегментот од благајничкото работење на една 
компанија. Ова, од друга страна, ќе не` донесе до правилната примена на законската и даночната 
регулатива која го уредува готовинското денарско, девизно, благајничко работење и работењето со 
дневниот промет (малопродажбата).

На еднодневниот семинар ќе им се овозможи на присутните правилно да ја применуваат 
благајничката работа во делот на препознавање и откривање на евентуални лажни пари и бенефитот 
од користење на апоенски состав на парите.

Семинарот е наменет за секој кој сака да се здобие со подлабоко разбирање од областа на 
благајничкото работење - благајници во компании, сопственици на компании кои имаат благајничко 
работење, но и секој кој е во контакт со ефективни наши и странски пари.

Прашања кои ќе бидат одговорени за време на семинарот:
- Која е сметководствената разлика помеѓу денарската и девизната благајна и како истите 

функционираат?
- Кои се задолжителни благајнички обрасци за евиденција на влезот и излезот на парите?
- Што значи купување девизи на девизен пазар – откуп и подигање девизи за службен пат?
- Која е разликата помеѓу трошковна и уплатна благајна?
- Како да се заштитиме од евентуалните лажни пари?
- Како да ги препознаеме евентуалните лажни пари?
- Кои се заштитните елементи на книжните пари?
- Колку помага користењето на апоенскиот состав на парите во точноста на парите во каса?
- Што е Одлука за касов максимум и кој треба да ја има?
- Како да го изготвиме Правилникот за благајничко работење?

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

Контакт лице:
Михајло Донев
Телефон: ++ 389 2 3244056
Факс: ++ 389 2 3244088
Е-адреса: Mihajlo@mchamber.mk
Контакт центар: (02) 15015

БЛАГАЈНИЧКО ДЕНАРСКО И 
ДЕВИЗНО РАБОТЕЊЕ

19.9.2019 година
10:00 – 15:00 часот

Стопанска комора на 
Македонија, сала 1 на 

5-ти кат

СЕМИНАРИ, ФОРУМИ, ПРЕЗЕНТАЦИИ

SMED (SINGLE MINUTE EXCHANGE OF 
DIES) МЕТОДОЛОГИЈА – ПРОМЕНА НА 

АЛАТКИТЕ ЗА ЕДНА МИНУТА

20.9.2019 година (петок)
9:30-15:00 часот

Стопанска комора на 
Македонија, сала 4 на 5-ти 

кат

    Стопанската комора на Македонија, на 20 септември 2019 година, организира еднодневен 
семинар на тема: SMED (SINGLE MINUTE EXCHANGE OF DIES) МЕТОДОЛОГИЈА – ПРОМЕНА НА 
АЛАТКИТЕ ЗА ЕДНА МИНУТА.

SMED (SINGLE MINUTE EXCHANGE OF DIES) МЕТОДОЛОГИЈА – ПРОМЕНА НА АЛАТКИТЕ ЗА 
ЕДНА МИНУТА е една од LEAN методите која драстично го намалува времето кое е потребно да се 
заврши промена на алатот како дел од машината. Во пракса под терминот „замена на алатот“ не се 
подразбира само замена на алатот како дел од машината, туку севкупното време кое ќе се потроши 
од моментот на завршување на производот А на една машина и отпочнувањето на производство 
на друг производ Б на истата машина. Ова време кое ќе се се потроши терминолошки се нарекува 
Changeover-Време на промена, во кое спаѓаат и сите подесувања на машината за производство на 
производот Б.

Суштината од примената на SMED методологијата е да го намалиме драстично времето за 
промена на алатот како дел од машината. Во пракса се покажало дека ако процесот за замена на 
алатот од машината не е детално анализиран, постои можност за замена на истиот да се смали 
времето на замена и до 80%. Постојат екстремни примери каде замената на алатот на големи преси 
која траела еден ден (и за тоа време пресата била нефункционална), се смалило на 30 минити. Секој 
чекор за замена на алатот детално се анализира како би се видело дали може да биде елиминиран, 
временски преместен и да се работи на истиот додека и машината работи), воедно да биде 
поедноставен и автоматизиран.

Клучната активност на SMED-методологијата е да се дефинираат интерните елементи 
(активностите за промена кои се извршуваат додека машината стои) и екстерните елементи 
(активности на промена кои се извршуваат додека машината работи), а потоа префрлување на 
интерните елементи во екстерни, како би се скратило времето на стоење на машината додека трае 
промената на алатот.

Творец на SMED-методологијата е Шингео Шинго, кој воедно е творец на TPS- Toyota Pro-
duction System кој успеал со првата примена на SMED-методологија, замената на алат како дел од 
пресата во Тојота да го смали од 4 часа на 3 минути.

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

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

 Со Законот за архивски материјал, се доуредуваат определени прашања кои се однесуваат 
на канцелариското работење, движењето на документите во институцијата, архивското работење, 
скенирање на документите директно во деловодникот, како и распределувањето на документите по 
вработени во институциите.
 Целта на обуката е да се разработат темите кои се однесуваат на:
 • Деловен асистент - Одговорности и овластувања и клучни функции;
 • Комуникациски вештини на деловниот асистент;
 • Управување (чување и складирање) на документацијата во својата канцеларија и во 
канцеларијата на врвното раководство;
 • Креирање дописи за потребите на компанијата пред проверката од врвното  раководство.

 Протокот на документи претставува една од клучните теми на овој семинар, во функција 
на реализација на вертикална и хоризонтална комуникација (интерно во компанијата), како и во 
рамките на реализацијата на главните процеси за реализација на производот/услугата, начинот на 
креирање на интерактивни планови за распределување и нивелација на ресурси, како и потребните 
вештини и техники во деловната администрација.
 Усогласеноста помеѓу рачното водење на деловодникот и е-деловодник, како и водење на 
останатата пропратна документација по однос на канцелариското и архивско работење е согласно 
Упатството за начинот на одбележување на документите со рокови на нивно чување, водењето на 
попис на документи, начинот на нивно водење и во кои случаи се применува водењето на интерна 
доставна книга и сите останати помошни книги.

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

Контакт лице:
Михајло Донев
Телефон: ++ 389 2 3244056
Факс: ++ 389 2 3244088
Е-адреса: Mihajlo@mchamber.mk
Контакт центар: (02) 15015

ДЕЛОВНИ АСИСТЕНТИ 
(АРХИВСКО И КАНЦЕЛАРИСКО 

РАБОТЕЊЕ) 

23 - 24.9.2019 година 
(понеделник-вторник)

9:30 – 15:30 часот
Стопанска комора на 
Македонија, сала 3 на 

3-ти кат 

СЕМИНАРИ, ФОРУМИ, ПРЕЗЕНТАЦИИ

ПРОДАЖНИ МРЕЖИ ВО 
ОСИГУРИТЕЛНИ И ФИНАНСИСКИ 

ИНСТИТУЦИИ

25.9.2019 година (среда)
10:00 – 15:30 часот

Стопанска комора на 
Македонија, сала 4 на 5-ти 

кат

Анализите на пазарот на труд на ниво на ЕУ покажуваат дека до 2020 година петте 
најбарани професии се во областите: образование, трговија, здравје, финансии и осигурување. 
Банкарството, осигурувањето и општо финансискиот сектор се карактеризираат со 
турбулентност како последица на неодамнешната глобална криза, но од друга страна овие 
сектори нудат најширока палета на производи и услуги на пазарот. Глобализацијата ни 
овозможи пристап до голем број информации притоа затрупувајќи не со низа потребни и 
непотребни податоци. Просечен корисник поради големата количина на податоци тешко 
може да определи кои податоци ќе му бидат корисни, а уште поважно, кои извори се 
најрелевантни.

           Иднината припаѓа на осигурителните компании кои свесно ќе ја градат својата 
продажна мрежа. Преку едукација и градење на сопствена продажна мрежа компанијата ќе 
биде подготвена за промени, независно од брокерите и агентите. Во текот на изминатите 
години во осигурувањето важеше подеднаква примена на теоријата и праксата. За успех 
во продажбата потребни се најсовремени пристапи, стратегии и продажни техники при 
соочување со проблеми од типот на: 

• секогаш е тешко да се дојде до купувачот;
• тешко е да се добие и задржи вниманието на купувачот;
• конкуренцијата е секогаш силна;

Целта на обуката е пред се` на учесниците вработени во осигурителните компаниии 
и финасиските институции (банки, штедилници, брокерски куќи и сл.) да им се пружи 
дополнителна мотивација и да им се дадат нови идеи за раст на нивните продажните 
резултати. После оваа обука учесниците ќе стекнат со најнови вештини за преговарање 
и продажба, ќе го осознаат полесниот пат до нови клиенти, ќе научат како да ги зајакнат 
односите со постоечките клиенти, лесно да ги постигнат планираните цели, да ја зголемат 
самодовербата при комуникација со потенцијалните клиенти и ефикасно да ги решаваат 
евентуалните конфликти или рекламации.

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

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

Стопанската комора на Австрија заедно со Трговското одделение при Амбасадата на 
Република Австрија во Република Македонија и Стопанската комора на Македонија,  и оваа 
година организираат деловни средби меѓу австриски фирми-производители на прехранбени 
производи и интернационални увозници на прехранбени производи од целиот свет.

„MARKETPLACE AUSTRIA FOOD“ е настан со најголема посетеност и 14-годишна 
традиција, на којшто присуствуваат компании од целиот свет.

За таа цел, Ве покануваме на овој настан, со цел да реализирате соработка со австриските 
производители и со останатите учесници на деловните средби.

Настанот ќе се одржи на 1.10.2019 година (вторник), во Стопанската комора на Австрија 
во Виена.

„MARKETPLACE AUSTRIA FOOD“ нуди можност за компаниите увозници на прехранбени 
производи, храна и пијалаци од Македонија и од светот со цел да ја зголемат својата мрежа 
на контакти, да пробаат нови производи, да запознаат нови добавувачи, да разменат нови 
идеи и да остварат деловна соработка со познати компании и експерти за производство и 
трговија на големо и мало со храна и пијалаци од целиот свет.

Исто така Ве информираме дека дололку сакате да учествувате на овој настан како и 
на B2B средбите, задолжително треба да се регистрирате на следниот линк: https://food2019.
b2match.io, каде можете да ги видите сите фирми кои се пријавени досега, да ја видите 
програмата и сите останати релевантни информации во врска со настанот.

Рокот на пријавување е до 31.08.2019 година.

Контакт лице:
Ирена Мојсовска
Стопанска комора на Македонија
Телефон: ++ 389 2 3244 009
E-адреса: irena@mchamber.mk
http://www.mchamber.mk

„MARKETPLACE AUSTRIA FOOD 2019“

1 октомври 2019 
година

Стопанска комора на 
Австрија, Виена

https://food2019.
b2match.io

СЕМИНАРИ, ФОРУМИ, ПРЕЗЕНТАЦИИ

II. СВЕТСКИ КОНГРЕС 
НА ПРЕТПРИЕМАЧИ 

11.10.2019 година
 9:30-15:00 часот

Стопанска комора на 
Македонија, сала 1 на 5-ти 

кат

Почитувани претприемачи, работодавачи, економисти, претседатели на управни одбори, 
менаџери; претставници на државни институции, локални и регионални заедници; претставници на 
академската заедница, синдикати, развојни агенции, невладин сектор и медиуми! Ве повикуваме да 
учествувате на II . Светски конгрес на претприемачи во Северна Македонија – во Скопје, од 16. до 
19. X 2019. година.

Идеите и акциите на претприемачот претставуваат темелен генератор на секој економски 
развој, при што несебично и визионерски се создава рамка за севкупен општествен напредок 
и социјална стабилност. Претприемништвото е единствен познат пат за развој и просперитет. 
Неговиот дух го створил сè тоа што во овој свет го знаеме како добро и напредно. На раскрсницата 
меѓу световите и културите, во моментите на двојба и запрашаност како понатаму, секогаш треба да 
се потсетиме што е тоа што до сега вредело, која била заложбата за напредок? Претприемништво, 
претприемачки дух и лична иницијатива, постојаната посветеност кон работата и профитот, го 
создадоа нашето општество и цивилизација, овозможувајќи работа, прифаќање и интегритет за 
секој. Секогаш одново мораме да ја истакнеме важноста на ова, постојано да објаснуваме и да 
потсетуваме дека претприемништвото е единствената позната иднина.

Глобалните проблеми на денешницата: војни, сиромаштија,тероризам, загрозување на 
планетата, и залагање за рамномерен, рамноправен, одржлив и урамнотежен развој, се темелен 
лајтмотив за организирање на Светскиот конгрес на претприемачи. Сакаме, меѓу другото, да ја 
дефинираме важноста и улогата на претприемачот во давањето на допринос во решавањето на 
овие глобални проблеми на човештвото.

Светскиот конгрес на претприемачи нема намера да го прмени светот, но има намера и 
потреба да допринесе во менување на светот – на подобро! Светскиот конгрес на претприемачи 
сака да ја потикне заедницата на добри дела! Дозволете и вашата компанија / институција да биде 
дел од овој процес.

Општата цел на Светскиот конгрес на претприемачи е: промовирање на значењето, целта и 
културата на претприемништвото. Организаторите очекуваат дека на вториот СКП, во прекрасната 
Северна Македонија, ќе учествуваат 800+ учесници од 20+ земји. Главен покровител на Светскиот 
конгрес на претприемачи, покрај Владата на Република Северна Македонија, се владите и 
министерствата за економија/претприемништво како и национални деловни асоцијации и научни 
институции на земјите учесници на Конгресот. Поддршка на Конгресот се очекува и од ЕУ/Европска 
комисија и значајни глобални институции: Обединетите нации, Меѓународниот монетарен фонд, 
Светската банка, Европската банка за обнова и развој... 

Ве замолуваме, за сите потреби, контактирајте нè преку е-адресата: poduzetnistvo@promo-
perspektive.com
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СЕМИНАРИ, ФОРУМИ, ПРЕЗЕНТАЦИИ

Стопанската комора на Македонија, преку ЕЕН–Европската мрежа на претприемачи, ве покануваат 
да учествувате на Меѓународните деловни средби „Match4Industry“, што ќе се одржат на 6-7 ноември 2019 
година, во  САНТЕК саемот за индустрија и технологија, во Кочаели, Турција.

„Match4Industry“ е дел од “Doing Business Onsite”, единствен концепт на вмрежување на заинтересирани 
клиенти за директни средби во компаниите на водечките автомобилски компании, нудејќи им на учесниците 
можност од прва рака да го набљудуваат деловното опкружување на Кочаели.

 
Учесниците на „Match4Industry“, ќе имаат можност, да се запознаат со најновите технологии и идни 

трендови во следниве области:

- набавка на автомобили,
- метал и машини,
- пластика и гума,
- тир,
- хемиски производи за автомобили (бои, лакови и производи за нега),
- градежни и градежни материјали,
- енергија,
- животна средина,
- електроника,
- информациски и комуникациски технологии.

Како услуги вклучени се:
- локални трансфери до местото на одржување на состаноците,
- превод ( од англиски на турски и обратно),
- ручеци, освежување и вечера за добредојде,
- сместување.

Трошоците за сместување (3 ноќевања во хотел со 5 ѕвезди), ќе бидат покриени од страна на турското 
Министерство за трговија на само еден учесник од компанија. Учесниците своите барања ги поднесуваат до 
Стопанската комора на Македонија и до турскиот комерцијален аташе во нашата земја. 

 Во прилог се програмата и дополнителни информации за настанот, а следниот линк ве води директно 
на веб-страната на настанот каде можете електронски да се регистрирате: https://m4i2019.b2match.io/, 
најдоцна до 25.10.2019 година.

Меѓународни деловни средби „Match4Indus-
try“ 6-7 ноември 2019 година, Кочаели, Турција

12.7.2018 година (петок)
10:00-16:00 часот

Стопанска комора на 
Македонија, сала 1 на 5-ти 

кат

СТОПАНСКА КОМОРА 
НА МАКЕДОНИЈА  

ECONOMIC CHAMBER 
OF MACEDONIA

ISO
9001
Quality 
Management

bsi.

FS 549642

ИЗВЕШТАЈ 
ЗА БОНИТЕТ

Нарачајте

за унапредување
и заштита

на Вашиот бизнис!
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Потекло на понудата: Грција
Валидност на понудата: 07.08.2019
TSIRONIS WOODEN TOYS & LOGISTICS

Потекло на понудата: Македонија
Валидност на понудата: 05.08.2019
ДОО КТ Украина 1999

Потекло на понудата: Македонија
Валидност на понудата: 05.08.2019
Арјес Украина ДДО 2013

Потекло на понудата: Македонија
Валидност на понудата: 24.05.2019
Малешевска аронија

Потекло на понудата: Турција
Валидност на понудата: 18.07.2019

Декоративни и структурни бои за слики 
од марката АРТЕГО ЕКСЕЛАНС

Потекло на понудата: Украина
Валидност на понудата: 15.07.2019
- Заеднички инвестициски проект на 
локалната самоуправа на Керзон и ЈП 
„Компанијата Мастер Фиш“

Потекло на понудата: Украина
Валидност на понудата: 

15.07.2019
Кондиторски производи „СВИТ 
АРТЕ“ (шеќерни колачи и бисквити 
од путер)

Потекло на понудата: Украина
Валидност на понудата: 15.07.2019
Производител на метални мрежи и 
огради

Потекло на понудата: Македонија
Валидност на понудата: 23.10.2019
АКТИВА ИНЖЕНЕРИНГ e компанија од 
градежната и металната индустрија и 
опфаќа се на едно место: проектирање, 
изведба, надзор и ревизија на градби од 
прва категорија.

ПОНУДА - ПОБАРУВАЧКА

Контакт: Белинда Миновска
Тел: +389 2 3244-036
belinda@mchamber.mk

ISO  9001:2015
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СТОПАНСКА КОМОРА НА МАКЕДОНИЈА
Основана 1922

Founded 1922
ECONOMIC CHAMBER OF MACEDONIA

ECONOMIC CHAMBER OF MACEDONIA

Excellent
 Small & Medium Enterprises

M
A

C E D O N

I AM
A

C E D O N

I A

Веб-сертификат
EXCELLENT SME

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

Контакт: Валентина Цветковска
T:  (02) 3244063, (02) 15015
Ф: (02) 3244071
E: excellent-sme@mchamber.mk
W:excellent-sme.mchamber.mk
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Ваш деловен соработник 
во светот на бизнисот

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

Ве очекуваме!

СТОПАНСКА  КОМОРА 
НА  МАКЕДОНИЈА ISO  9001:2015

 

T

Уреднички одбор

Митко Митевски
тел: : (02) 3244015,  mite@mchamber.mk

Станка Дамјановска
тел: : (02) 3244016,  stanka@mchamber.mk

Дизајн и графичка обработка

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

Стопанска комора на Македонија
ул. „Димитрие Чуповски“ 13, Скопје

тел: : (02) 3244000, факс: (02) 3244088

http://www.facebook.com/chamber.mk

http://www.twitter.com/Chamber_MK

http://www.youtube.com/user/MKChamber

http://www.linkedin.com/company/economic-chamber-of-macedonia

1922 - 2019

97
godini


