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

со новиот стандард ISO 9001:2015

Проектот „Забрзување на трансформацијата на пазарот за индустриска енергетска 
ефикасност и инвестиции во најдобрите практики и технологии“ кој е активен од 2015 
година е дел од програмата за индустриска енергетска ефикасност на Организацијата 
за индустриски развој на Обединетите нации (UNIDO). Оваа програма е активна во 18 
земји во светот, со планови за отпочнување со активности во уште 10.

УНИДО и проектот дадоа придонес кон:

    · поддршка на работната група која го подготвуваше предлог-Законот за енергетска 
ефикасност и работеше со институциите, особено со Министерството за економија, за 
животна средина и просторно планирање и со Агенцијата за енергетика во насока на 
подобрување на нивните капацитети на полето на енергетската ефикасност.

    · УНИДО исто така обучи 30 технички експерти за системи за управување со 
енергија и оптимизиција на енергетски системи. Експертите се технички лица, 

УНИДО ДАВА ПОДРШКА НА ИНДУСТРИЈАТА 
ЗА ЕНЕРГЕТСКА ЕФИКАСНОСТ

ПРЕС КОНФЕРЕНЦИЈА
ПОКРОВИТЕЛИ 
НА СТОПАНСКАТА КОМОРА НА МАКЕДОНИЈА

ПРЕМИУМ Покровители 

СИЛВЕР Покровители СТАНДАРД Покровители 
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најчесто електро- или машински инженери кои користејќи ја методологијата на 
УНИДО за мерење, моделирање и предвидување на енергетската потрошувачка, на 
индустриските претпријатија им предлагаат мерки за заштеда на енергија кои најчесто 
не бараат никакви, или мали инвестиции во техничка опрема.

    · Со помош на овие експерти, кои со поддршка на УНИДО ѝ беа ставени на 
располагање на македонската индустрија, во 21 претпријатие беа воведени системи 
за управување со енергија, при што беа остварени вкупни заштеди на енергија од 58.1 
гигават/часови, парични заштеди од 3.91 милиони долари и намалувања на емисии на 
стакленички гасови од 49.6 илјади тони CO 2.

    · Во следната фаза, проектот ќе им пружи техничка и парична помош на оние 
индустриски претпријатија кои ќе поднесат инвестициски проекти со цел да ја подобрат 
енергетската ефикасност на операциите на претпријатието во целина. Проектот е во 
преговори со Развојната банка на Северна Македонија со цел на неа да ѝ се отстапи 
управувањето со оваа програма. 

Енергетската ефикасност не е на посакуваното ниво зашто и самата индустрија не 
е свесна за можностите и придобивките. Способноста на давателите на услуги, пак, е 
ограничена иако постои многу широк опсег на решенија кои може да се применат. 
Третиот предизвик се политиките за поддршка на енергетската ефикасност, истакна 
Марко Матеини, експерт од УНИДО.

Панче Атанасовски од Агенцијата за енергетика истакна дека се уште се мали 
инвестициите за енергетска ефикаснот. Нашата економија се соочува со страотна 
конуренција на европскиот пазар. Затоа треба внимателно да се прават вложувањата, 
да не згасне бизнисот. Не смеете да оптоварите некого да го згасне бизнисот. 
Иницијаланото тркало е токму приходот во индустријата, рече Атанасовски.

Перо Авакумовски 

ПРЕС КОНФЕРЕНЦИЈА ПРЕС КОНФЕРЕНЦИЈА

Во рамки на серијалот заеднички прес конференции со амбасадорите од група на 
селектирани земји, со кои нашата земја во периодот од стекнувањето на независноста наваму 
има голема економска соработка и потенцијал за зголемување на таа соработка во иднина, 
денес во фокусот беше Австрија. Одржана е заедничка прес конференција со Н.Е. Георг 
Вуцас, амбасадор на Австрија во нашата земја и со господинот Штефан Петер, Претседател 
на Управниот одбор на ЕВН Македонија и  претседател на Советот за странски инвеститори 
при СКМ.

Во врска со оствареното во досегашната соработка и можностите за нејзино зголемување 
изработена е кратка анализа која е поставена на веб страната на Стопанската Комора на 
Македонија. На почетокот од прес конференцијата Зоран Јовановски, главен советник за 
економски прашања на Управниот одбор на Стопанската Комора на Македонија, се осврни 
на некои од клучните поенти од анализата, истакнувајќи дека Австрија е голем пријател на 
нашата земја и силен поддржувач на нашите евроинтеграциски заложби. Во таква атмосфера 

 ЕКОНОМСКАТА СОРАБОТКА МЕЃУ СЕВЕРНА 
МАКЕДОНИЈА И АВСТРИЈА НА ЗАВИДНО 

НИВО
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на одлични билатерални односи, постојан и динамичен дијалог на највисоко ниво, во сиот 
изминат период и економската соработка меѓу двете земји се одвиваше во позитивна насока.

Според податоците, заклучно со 2018 година од вкупно 5,3 милијарди американски 
долари странски директни инвестиции во Македонија, 12,9% од нив или 687 милиони 
долари, дошле од Австрија. Тоа ја прави Австрија втор најголем странски инвеститор во 
Македонија. Ако се земат предвид и укажувањата од амбасадата на Австрија за промените 
настаните во 2019 година, тогаш заклучно со оваа година можеме да зборуваме за Австрија 
како земја од која доаѓаат најголем дел од странските директни инвестиции во Македонија. 
Имајќи предвид дека странските директни инвестиции се повисок степен на соработка од 
надворешно-трговската размена, ова е големо признание за  македонската економија и 
потврда за нејзиниот потенцијал и перспективи за иднината.

Jовановски посочи дека Австрија е важна и за македонскиот извоз. Таа е на 9-то место 
на најважните извозни пазари за македонската економија. Сепак, учеството на македонскиот 
извоз во Австрија во вкупниот извоз на Македонија варира во поодделни години, и сé 
уште е на релативно ниско ниво. На страната на увозот, Австрија е на 15-то место според 
македонскиот увоз од поодделни земји.

Во однос на зголемувањето на идната соработка, Јовановски посочи дека за тоа има големи 
можности. Кај странските директни инвестиции, треба да се има предвид дека правните 
лица од Австрија секоја година инвестираат повеќе од 10 милијарди американски долари во 
странство, што упатува на заклучокот дека во земјава доаѓа мал дел од тоа. И покрај релативно 
малата големина и апсорпциона моќ на македонската економија, сепак, треба да работиме 
на подобрување на економскиот амбиент за да привлечеме во нашата земја поголем дел од 
австриските инвестиции. Треба да се искористат можностите за соработка во енергетскиот 
сектор и инфраструктурата, во областа на земјоделското, особено органското производство, 
прехранбената преработувачка индустрија, телекомуникациите, банкарството.

Релативно скромното учество на Австрија во надворешно-трговската размена на нашата 
земја упатува на значаен простор за нејзино зголемување во иднина. Јовановски истакна 
дека оптимизмот доаѓа од неколку пунктови. Австриската економија е 40тина пати поголема 
од македонската. Според проекциите на Меѓународниот монетарен фонд, таа ќе продолжи 
да расте и во 2020 година, истото важи и за македонската економија. БДП по жител, како 
показател за просечниот животен стандард, е 9,3 пати повисок од македонскиот. Сето 
ова, големината на австриската економија, високиот животен стандард и куповна моќ на 
австриското општество и позитивните проекции за идниот економски раст на двете земји 
покажуваат дека постојат здрави економски фундаменти и тие се основата за оптимизам 
дека економската соработка, а особено надворешно-трговската размена меѓу двете земји, 

можат да се продлабочат во наредниот период. Македонските компании треба да го имаат 
предвид овој потенцијал.

Н.Е. Георг Вуцас, истакна дека Австрија е одамна присутна на овие простори. Уште 
во 1851 година, во Битола е отворен конзулат, а годинава се прославуваат 20 години од 
воспоставувањето на дипломатските односи меѓу двете земји. Н.Е. Вуцас истакна дека 
влезот во ЕУ го промени карактерот на австриската економија. Оттогаш таа започна да 
инвестира позначително во странство и да извезува. Отворањето на економијата доведе до 
диверзификација на извозот, така што денес прв најголем трговски партнер на Австрија е 
Германија, а веднаш по неа САД. Според одредени истражувања, на секои заработени 10 евра 
во авбстриската економија, 6 се поврзани со некаква извозна активност. Имајќи го предвид 
големото значење на влезот во ЕУ за австриската економија, тој посочи дека Австрија сака да 
и помогне на земјава на тој пат.

Амбасадорот Вуцас се осврна и на потребата на бизнисот од работници со потребни 
вештини. Во тој контекст, тој го истакна позитивното искуство на Австрија со дуалното 
обраозвание.  За регулативата на пазарот на работна сила рече дека треба да им даде можност 
на студентите и да студираат и да работат.

Сериозно значење треба да им се посвети и на прашањата за животната средина и 
обновливите извори на енергија. Н.Е. Вуцас ги посочи примерите на Австрија за обезбедување 
чиста вода во претходно многу загадените реки и езера. Истакна дека примената на 
фотоволтаици и слични технологии што се пријателски настроени кон животната средина 
можат многу да помогнат за подигање на квалитетот на животот на граѓаните.

Господинот Штефан Петер, низ искуството на ЕВН Македонија, истакна дека Северна 
Македонија е сигурен партнер на австрискиот бизнис. Ниту во времето на глобалната 
финансиска криза, ниту подоцна во текот на тукашната политичка криза, австриските 
инвеститори не ја напуштија земјата. Напротив, тој посочи дека тие продолжија со својата 
работа, дополнително инвестирајќи во македонската економија. Притоа, беше кажано 
дека постојат и индиректни позитивни ефекти за македонската економија. Пример за тоа е 
аутсорсингот, во примерот на ЕВН Македонија, каде што за секој вработен во оваа компанија 
има уште едно лице кое не е вработено во компанијата, но преку нејзините активности 
индиректно ја заработува својата плата. Тој истакна дека треба да се најде начин како 
австријците да купуваат повеќе македонски производи.

М-р Зоран Јовановски 

ПРЕС КОНФЕРЕНЦИЈА ПРЕС КОНФЕРЕНЦИЈА
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Работна средба на Асоцијацијата на странски компании со технолошки напредно 
производство со премиерот Заев и економскиот тим на Владата на РСМ

Асоцијацијата на странски компании со технолошки напредно производство при Советот 
на странски инвеститори во рамки на Стопанската комора на Македонија остварија работна 
средба со Зоран Заев, претседател на Владата на РСМ и економскиот тим на Владата.

На средбата, на која присуствуваа и министерката за финансии, Нина Ангеловска, 
министерот за економија, Крешник Бектеши, директорот на Царинската управа, Ѓоко 
Танасоски и Софче Јовановска, шефица на кабинетот на заменик-претседателот на Владата 
задолжен за економските ресори, Кочо Анѓушев, беа презентирани на решенијата и текот 
на остварувањето на некои од предлог-препораките за унапредување на бизнис климата 
креирани од компаниите од ТИРЗ и индустриските зелени зони нотирани на претходната 
работна средба.

Премиерот истакна дека Владата е одлучна и посветена да го продолжи ваквиот 
систематизиран пристап на организација на состаноците и комуникација со надлежните 
институции околу проблемите и предизвиците со кои се соочува бизнис-секторот, бидејќи 
е од голема помош за изнаоѓање флексибилни решенија, но и презентирање на можностите 
кои државата ги презема со цел да излезе во пресрет на компаниите.

Заев истакна дека Владата останува отворена да ги слушне потребите на компаниите 
и дека ќе води постојан дијалог со сите компании, со странски, но и со домашен капитал, 
во интерес на економскиот развој на државата и подигнување на животниот стандард на 
граѓаните.

„Тоа е одличен начин директно од индустријата, да се информираме за потенцијалите за 
унапредување на бизнис климата и на тој начин да го усовршуваме системот за поддршка 
на странските инвестиции. Најважно од оваа комуникација е што овие средби и разговори 
се секогаш од огромна придобивка и за бизнис-секторот и за граѓаните, зашто новите 
инвестиции отвораат нови работни места, повисоки плати и повисок стандард на живеење“, 
додаде премиерот Заев.

Како што нагласи Виктор Мизо, претседател на Асоцијацијата, оваа средба беше одлична 
прилика уште еднаш, непосредно, да се запознаат креаторите на економските политики со 
сетот на барања за подобрување на условите за водење бизнис во земјава, но и со понудените 
решенија за  олеснување на работењето во специфични области, со цел да се стимулира 
подинамично инвестирање на странскиот капитал во земјата.

ПРЕКУ ПАРТНЕРСКИ ДИЈАЛОГ КРЕИРАЊЕ 
АМБИЕНТ ЗА ПОДДРШКА НА ИНОВАТИВНИ 

КОНЦЕПТИ, РЕШЕНИЈА И ТЕХНОЛОГИИ

СОРАБОТКА СОРАБОТКА
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Дел од мерките за кои беше и  дискутирано и на првата ваква средба, се воведување 
автономни мерки за увозни царински давачки на репроматеријали и суровини, отворените 
прашања околу областите работни односи и безбедност и здравје при работа, системско 
решавање на проблемот со недостиг од квалификуван кадар и потребата од реформи во 
образовниот систем, рамномерен регионален развој, мерки од даночната политика и други 
предлози за зајакнување на конкурентноста на компаниите.

Во врска со усогласувањето со царинските стапки на ЕУ, како една од сугестиите што 
дојдоа од страна на Асоцијацијата на компании со технолошки напредно производство при 
Советот на странски инвеститори, беше посочено дека во овој момент обврска на Република 
Северна Македонија е да ја усогласува Царинската тарифа со измените во ЕУ само во делот 
на системот на имиња на стоката, системот на нумеричко означување, единечните мерки, 
како и забелешките кон соодветните оддели и глави, односно не се врши усогласување во 
делот на царинските стапки, и дека тие обврски земјата ќе ги има по пристапувањето во 
членство кога ќе се применува Царинската тарифа на ЕУ. Притоа, Владата излезе во пресрет 
на барањата на компаниите за воведување автономни мерки во областите каде најмногу има 
потреба од усогласување, а се од особено значење за унапредување на производството, 
извозот и конкурентноста.

Овие иницијативи се особено важни за работата на самите компании, без разлика на 
тоа дали се лоцирани во или надвор од технолошко-индустриските развојни зони. Toa e 
показател дека странските компании водат грижа за подобрување на бизнис-климата во 
земјава и нивната долгорочна цел е да останат во државата и да отвораат нови работни места, 
но истовремено ќе ја олеснат одлуката на други странски компании да дојдат во Македонија, 
согледувајќи ги искуствата на своите колеги кои досега инвестирале во земјава.

Во моментов во Асоцијацијата на странски компании со технолошки напредно 
производство земаат учество дваесет и пет странски компании од технолошко-индустриските 
развојни зони и од индустриските зелени зони од целата држава.

Овие странски компании имаат особено големо влијание во целокупниот економски раст 
на земјата преку креирање нови и добро платени работни места, пораст на продуктивноста 
на работната сила, пристап до нови технологии и знаења, развој и усвојување на современи 
менаџерски вештини, финансиска стабилност и општа благосостојба во општеството.

Одделение за информирање

СОРАБОТКА СОРАБОТКА
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Во присуство на голем број експерти од областа на арбитражното право, стопанственици, 
претставници на научната и стручната јавност и институциите, во организација на 
Арбитражниот суд при Стопанската комора на Црна Гора на 14.11.2019 година за прв пат 
беше одржан Црногорски арбитражен ден на тема: „Арбитража – предности и предизвици 
во решавањето на стопанските спорови“.

Договарањето и примената на арбитражата и нејзиното натамошно афирмирање 
како алтернативен метод за решавање на споровите ќе придонесе за унапредување на 
деловниот амбиент во земјите од регионот – беше оценето на настанот, на кој учество земаа 
претставници на арбитражите од С. Македонија, Црна Гора, Србија, Хрватска, Косово и Босна 
и Херцеговина, меѓу кои и м-р Нена Николовска, секретар на Постојаниот избран суд – 
Арбитража при Стопанската комора на Македонија.

Воведно обраќање на настанот имаа претседателот на Стопанската комора на Црна Гора, 
Властимир Голубовиќ, претседателката на Врховниот суд на Црна Гора, Весна Меденица 
и генералниот директор на Директоратот за граѓанско законодавство и надзор во 
Министерството за правда, Ибрахим Смаиловиќ.

Првиот панел беше посветен на арбитражата во Црна Гора, а излагање на темата имаше 
Веско Божовиќ, претседател на Арбитражниот суд при Стопанската комора на Црна Гора кој 
говореше за актуелните состојби во областа на арбитражата, основањето и работењето на 
Арбитражниот суд и развојот на арбитражното право во земјата. Божовиќ нагласи дека е 

добро што државата го препознава значењето на алтернативното решавање на споровите 
по пат на арбитража и медијација бидејќи на тој начин се дава сигурност за домашните и 
странските инвеститори дека споровите ќе се решаваат на соодветен и ефикасен начин.

Во рамки на вториот панел беа презентирани регионалните искуства поврзани со 
арбитражното решавање на споровите, предизвиците со кои се соочуваат институционалните 
арбитражи при секојдневното работење и беа разменети идеи и препораки за натамошен 
развој и афирмирање на арбитражата како алтернативен метод за решавање на споровите.

м-р Нена Николовска, секретар на Постојаниот избран суд – Арбитража при Стопанската 
комора на Македонија своето излагање го посвети на предностите на арбитражата низ 
призмата и работењето на Постојаниот избран суд – Арбитража при Комората. Николовска 
информираше дека податоците покажуваат дека во последните две години 54% од споровите 
заведени пред Арбитражата се со меѓународен елемент, додека 46% од споровите се без 
меѓународен елемент. „Постојаниот избран суд – Арбитража при Стопанската комора на 
Македонија континуирано презема активности за промоција и развој на арбитражата 
во земјата преку одржување постојан контакт со бизнис заедницата и презентирање на 
придобивките од арбитражното решавање на споровите пред деловните субјекти, како и 
организирање на меѓународни арбитражни конференции со цел запознавање на поширокота 
јавност со алтернативното решавање на споровите и работењето на Арбитражата. Потребно 
е и понатаму да се дејствува во насока на развој на арбитражната култура во земјата и во тој 
контекст да се согледа значењето од договарањето и примената на арбитражата. Наведеното, 
проследено со модернизација на арбитражното право и натамошно надградување на 
капацитетите на Арбитражата ќе придонесе за унапредување на деловниот амбиент во 
С.Македонија“ – заклучи Николовска.

Проф.д-р Мирко Васиљевиќ, претседател на Постојаната арбитража при Стопанската 
комора на Србија во своето излагање стави акцент на односот на редовното судство кон 
арбитражата, со посебен осврт на механизмот за поништување на арбитражните одлуки.

Говорејќи за суштинските карактеристики и предности на арбитражното решавање 
на споровите проф.д-р Хрвоје Сикириќ, претседател на Постојаниот арбитражен суд при 
Стопанската комора на Хрватска истакна дека автономијата на волји на странките, ефикасноста, 
ефективноста и економичноста на постапката, извршноста на одлуките и ограничениот број 
правни лекови против арбитражните одлуки се главни одлики на арбитражата.

Проф.д-р Абедин Бикиќ, претседател на Арбитражниот суд при Надворешно-трговската 
комора во Босна и Херцеговина, нагласи дека во неговата држава судските постапки се 
бавни и за правосилна судска одлука се чека до пет па и повеќе години, што не е случај за 
арбитражните постапки кои во просек завршуваат за осум месеци.

Претседателот на Постојаниот Арбитражен суд при Стопанската комора на Косово, Виртит 
Ибрахимага говореше за искуствата на Арбитражниот суд како релативно млада арбитражна 
институција и планираните активности за следниот период кои ќе продолжат во насока на 
промовирање на арбитражното решавање на споровите, ревизија на арбитражните правила, 
натамошно унапредување на листите на арбитри, организирање на обуки за арбитража во 
земјата и слично.

м-р Нена Николовска 

ПРЕДИЗВИЦИТЕ ЗА АРБИТРАЖИТЕ 
ВО РЕГИОНОТ ПРИ РЕШАВАЊЕТО НА 

СТОПАНСКИТЕ СПОРОВИ

АРБИТРАЖА АРБИТРАЖА
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РЕГИОНАЛНИ КОМОРИ

На иницијатива на Турско-македонската стопанска 
комора MATTO, во соработка со Регионалната комора 
со седиште во Битола, при Стопанксата комора 
на Македонија беше реализиран состанок меѓу 
најголемите инвеститори од Р. Турција во нашата земја 
и претставниците на стопанството и општините во 
битолскиот регион.

Ваквите средби се од особено значење за 
стопанството со цел промоција на битолскиот регион и подигнување на нивото на 
конкурентност на домашните компании. Во таа насока Турција како земја партнер има уште 
поголемо значење за нашите компании бидејќи таа преставува и мост за настап на пазарите 
во азија и африка што ги проширува можностите за извозна ориентираност, изјави Мирко 
Велковски, претседател на Регионалната комора со седиште во Битола. 

Добрите политички односни меѓу двете земји се поттик за развивање и продлабочување 
на соработката и на економски план истакна на средбата претседателот на МАТТО, Ајдован 
Адемоски.

На средбата претставници од повеќе турски компании присутни во земјата имаа свое 
излагање. Алп Eр Тунга Ерсој, генерален менаџер на ТАВ Македонија, Букет Геречџи извршен 
директор на Халкбанк АД Скопје, Ајхан Узун генерален менаџер на Рамсторе Македонија, 
Слободан Трајковски, сопственик на Елмонд Електро и Златко Најдовски, директор на Евро 
млекара – Суташ, како и Гуркан Гезер економски советник при Амбасада на Р.Турција во 
Скопје. 

Пред присутните свое обраќање имаше и градоначалникот на Општина Битола, Наташа 
Петровска која ја искажа спремноста за секаков вид на соработка за нови инвестиции 
во регионот и можноста за туристичкото промовирање на пазарот во Р.Турција. Како 
дополнителни можности за инвестирање во регионот беа презентираа и можностите 
за инвестирање во гасификацијата и инвистирање во индустриските и развојни зони во 
регионот, а се преставија и потенцијалите за инвестирање во општините Ресен, Могила и 
Новаци. Заклучно со септември 2019 година вкупната размена со Турција изнесува 387, 41 
мил САД долари, додека пак за цела 2018 изнесува 521, 68 милиони САД долари. Согласно 
структурата на Странските директни инвестиции, од осамостојувањето на државата заклучно 
со 2018 година сметано во долари, Турција е 7-ми инвеститор на нашата земја. 

ПРОДЛАБОЧУВАЊЕ НА СОРАБОТКАТА НА 
КОМПАНИИ ОД ТУРЦИЈА И ОД БИТОЛСКИОТ 

РЕГИОН
Регионалниот центар за животна средина (РЕЦ) во соработка со Стопанската комора на 

Македонија, одржаа национален промотивен настан на тема: „Придобивки од спроведувањето 
на енергетска ефикасност во индустриите во Република Северна Македонија “

Стопанската комора на Македонија во континуитет настојува преку своето делување 
на своите членки да им овозможи подобри услови за стопанисување а во ефикасноста на 
спроведувањето на работните перформанси на компаниите секако се опфатени и процесите 
за подобрување на енергетската ефикасност, посочи во поздравното обраќање в.д. извршниот 
директор на Комората Билјана Пеева Ѓуриќ. 

Нашата индустрија во изминатите години спроведуваше мерки за заштеда на енергија 
преку поефикасно управување со енергијата, но и покрај тоа сеуште постои простор за 
зголемување на енергетската ефикасност. Имплементирање на стандарди и мерки за 
квалитетно управување со енергијата и намалување на потрошувачка на истата, директно 
влијае врз намалувањето на трошоците на работењето, пониска цена на производите, а со 
тоа и поголема конкурентност на пазарот, констатираше Пеева Ѓуриќ.

Со поддршката на  Проектот  „Поттикнување на пазарната трансформација за енергетска 
ефикасност во индустријата и забрзување на инвестициите во најдобри практики и технологии 
во Република Македонија“ спроведен од Регионалниот центар за животна средина (РЕЦ), 
компаниите имаа можност да се стекнат со знаења и искуства како да ја подобрат енергетската 
ефикасност. Истовремено сакам да се заблагодарувам на помошта која ја даде УНИДО 
преку проектот „Поттикнување на пазарната трансформација за енергетска ефикасност во 
индустријата и забрзување на инвестициите во најдобри практики и технологии“ и очекувам 
неговата успешна реализација, да даде краен бенефит за македонската индустрија, посочи 
в.д. извршниот директор на Комората.

Раководителот на проектот на УНИДО Марко Матеини на националениот промотивен 
настан, ги презентираше резултатите од компаниите кои учествуваа и го имплементираа 
системот за управување со енергија. При тоа истакна дека 35% од применетите мерки за 
енергетска ефикасност во компаниите се без дополнителни вложувања, а даваат големи 
заштеди на енергија.

Компаниите Вардар Доломит, Макстил, ЕВН Македонија, ЕСМ Енерегтика, ги преставија 
придобивките во нивните компании согласно учеството во проектот на УНИДО.

Перо Авакумовски

„ЕДЕН РЕГИОН - ЕДНА ЕКОНОМИЈА“ - КАКО 
КИФ ПРИДОНЕСУВА ЗА ОСТВАРУВАЊЕ НА 

ИДЕЈАТА?

ЕНЕРГЕТИКА
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Регионалната економска соработка и перспективите 
кои таа може да ги донесе во регионот на Западен Балкан 
беа во фокусот на дискусијата на Виенскиот Економски 
форум, кој се одржа на 18.11.2019 година во Виена, на тема 
„Од планска до пазарна економија – 30 години од падот на 
Берлинскиот ѕид“.

Д-р Татјана Штерјова, директор на дирекцијата 
на здруженија и регионални комори во Комората, и 
национален координатор за Коморскиот инвестициски 
форум во Комората, посочи дека причината зошто КИФ е 
можеби најважната алатка за зајакнување на регионалната 
економска соработка и еден од најуспешните резултати 
на Берлинскиот процес е затоа што во суштината на 
неговото постоење лежи позитивната премиса дека 
заеднички можеме да направиме многу повеќе во однос на 
економскиот развој на секоја од државите, но и на целиот 
регион, отколку што некогаш би можеле да направиме 
секој од нас поодделно.

- Бизнисите од регионот на Западен Балкан немаат 
искуство, се соочуваат со поголеми бариери во 
меѓународното работење и имаат послаб систем на поддршка од нивните партнери во 
Европската унија, и затоа КИФ своите активности ги насочува кон обезбедување на поддршка 
за компаниите да се справуваат со овие проблеми, а тие се повеќезначни. Од една страна, 
студиите покажуваат дека камионите годишно губат приближно 26 милиони часови на 
чекање на граничните премини, што придонесува за губење на 1% од БДП и намалување на 
извозот за 1%, или повеќе од 7% кога станува збор за земјоделските производи. Покрај тоа, 
овие компании имаат големи трошоци поврзани со исполнувањето на административните 
барања на секоја граница што ја преминуваат - непризнавањето на сертификати и други 
придружни документи при извозот е сè уште најпроблематичното прашање за нашите 
компании, посочи Штерјова.

Дополнително, нашите компании постојано се оценуваат на ниско ниво на глобалниот 
рејтинг на иновативност и конкурентност - на пример Северна Македонија беше рангирана 

„ЕДЕН РЕГИОН - ЕДНА ЕКОНОМИЈА“ - КАКО 
КИФ ПРИДОНЕСУВА ЗА ОСТВАРУВАЊЕ НА 

ИДЕЈАТА?

на 59 место (од вкупно 126 држави) на глобалниот индекс за иновации во 2019 година, а на 
82 место на извештајот за Глобална конкурентност на Светскиот економски форум. Проблем 
исто така предизвикува и обезбедувањето на квалификувана работна сила - една студија 
на Светската банка проценува дека скоро 25% од младите во регионот се неактивни, што 
значи дека не се вработени, ниту се вклучени во процесите на образование или обука. 
Високата невработеност кај младите варира во целиот регион: Албанија и Црна Гора имаат 
најниски стапки, а БиХ и Косово највисоки. Во  Северна Македонија, на пример, стапката на 
невработеност кај младите достигнува 50%, а една од причините за ова е неусогласеноста 
на потребните вештини на пазарот на трудот и оние стекнати преку процесот на едукација и 
обука.

Затоа, заедничките активности и проекти што се во тек во КИФ се насочени кон овие 
прашања - либерализација на трговијата, подобра подготвеност за извоз за нашите компании, 
воведувањето на практичната работа како дел од системите на формалното образование, 
дигитализација како предуслов за подобрување на конкурентноста и иновативноста на 
западните Балкански компании. Од слободната трговија и регионалната интеграција на долг 
рок добиваат сите земји, беше заклучокот на дискусијата во која учество земаа и Александар 
Влаховиќ, претседател на Сојузот на економисти на Србија и  организатор на Бизнис 
Форумот на Копаоник, Гордан Милиниќ, директор на Агенцијата за промоција на странските 
инвестиции на Босна и Хецеговина и Насер Нуредини, министер за животна средина и 
просторно планирање во Владата на Република Северна Македонија.

- Многу години наназад активно зборуваме и работиме на прашањето за економската 
интеграција на регионот. Тоа помеѓу другото, значи дека ЕУ очекува од нас прво да почнеме 
забрзано да соработуваме помеѓу себе, пред да можеме да очекуваме било какво забрзување 
на процесот на пристапување кон ЕУ. Во 2018 година, на пример, размената со земјите од 
Западен Балкан учествува со 9,77% во вкупната размена на Република Северна Македонија 
со светот, и вкупниот обем на размена останува на приближно истото ниво во последните 
7 години, при што обемот на размена изнесува помеѓу 1.200 и 1.550 милиони САД$, посочи 
Штерјова.

При тоа, вкупната трговска размена за осумте месеци годинава со земјите од Западен 
Балкан - 6 изнесува 1,1 милијарди САД $, со раст од 10,6% споредено со периодот I-
VIII-2018 година. Извозот изнесува скоро 536,9 милиони САД $, со зголемување од 13,3%, 
додека увозот изнесува 560,1 милиони САД $, и исто така со зголемување од 8,2%. Вкупната 
трговска размена на РСМ за периодот I-VIII-2019 со останатите земји од ЗБ-6 во вредност од 
1,1 милијарда САД$ структурно учествува со 10,02% наспроти вкупната размена со светот. 
Во рамките на структурното учество со земјите на ЗБ-6 во вкупната трговска размена на 
Македонија најголем удел има Србија со 56,8% (623 милиони САД$)  и Косово со 22% (241,4 
милиони САД$).

Д-р Татјана Штерјова

КОМОРСКИ ИНВЕСТИЦИСКИ ФОРУМКОМОРСКИ ИНВЕСТИЦИСКИ ФОРУМ
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Мајк Зафировски е поранешен 
долгогодишен директор на Моторола, 
менаџирал и во Џенерал Електрик, бил 
член на Бордот на директори на Боинг. 
Џон Битов Помладиот е сопственик на 
бројни бизниси во Канада, своевремено 
основач на Торонто Репторс, тековните 
шампиони во американската НБА лига. 
Вера Ставроф е успешна бизнисменка во фармацевтскиот бизнис во САД. Роберт 
Арсов е виш директор на одделот за инвестициско банкарство и пазари на капитал во 
Гугенхајм Партнери. Ана Арсов е директор на тимот на Мудис за финансиски институции 
во САД. Невенка Димитрова, Алек Ицев, Кати Ицева, дел од менаџерските структури во 
Филипс, Гугл и Мајкрософт...... Импресивна листа. Што ги поврзува сите нив? Тие се дел 
од Бордот на директори на невладината организација „Македонија 2025“. Група врвни 
експерти и личности со огромен ентузијазам, обединети под мотото: Да се помогне во 
градењето посилна нација!   

И навистина и’ помагаат на Македонија. Формите преку кои „Македонија 2025“ ја 
остварува својата мисија се бројни. Разновидни едукативни програми кои овозможија 
дополнителна првокласна  едукација во странство за бројни извршни директори и 
претприемачи. Одржување на редовен годишен самит како своевидна платформа 
за размена на погледи и идеи на странски и домашни лидери и презентација на 
инспиративни примери. Изработка и користење на т.н. матрица за мерење на 
економскиот напредок на земјава, итн. 

Имајќи го сето ова предвид, сосема логичен беше потезот на Стопанска Комора на 
Македонија за воспоставување на соработка со „Македонија 2025“. Пред неколку дена, 
на годинешниот самит, во рамките на посебно организиран настан, беше потпишан 
Меморандум за соработка. Намерата е да се зацврстат врските помеѓу македонската 
бизнис заедница и оваа елитна група на бизнисмени, македонци или со македонско 
потекло, лоцирана надвор од земјава.

Можностите за соработка се огромни и инкорпорираат разновидни активности. 
Да спомнеме само некои. На пример, ќе се врши размена на информации и активности 
околу олеснување на бизнис соработката помеѓу членки на Комората и странски 
компании, вклучително и чекори за зголемени извозно-увозни активности. Ќе се 
организираат разни настани (трибини, презентации, семинари, обуки, конференции) 
од взаемен интерес на двете организации, насочени кон различни целни групи. 
Ќе се канализира и трансфер на знаење преку различни форми на едукација што 
заеднички ќе биде организирана и реализирана. Ќе се организираат и спроведуваат 
заеднички истражувачки проекти и взаемна размена на информации за резултатите од 
истражувањето.

Преку лепезата разновидни активности од заеднички интерес идната соработка 
помеѓу Стопанската Комора на Македонија и „Македонија 2025“ ќе придонесе за 
подобри перформанси на македонските компании, што ќе доведе до забрзување 
на растот на македонската економија и развој на македонското општество. Некогаш 
добрите решенија во основа се многу едноставни. 

ПОВРЗУВАЊЕ 
НА УСПЕШНИТЕ 
МАКЕДОНЦИ ОД 

ЗЕМЈАТА И СТРАНСТВО 

ПОСЕТИНеделен коментарНеделен коментар
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Нема сомнение дека во малите отворени економии, како 
што е нашата, клучни фактори за поттикнување на економскиот 
раст се зголемениот извоз и приливот на странски директни 
инвестиции (СДИ), кои пак се причинско-последично поврзани 
со зголемената надворешна побарувачка.

Компаниите со странски капитал застапени во технолошко-
индустриските развојни зони (ТИРЗ) и во  индустриските зелени зони произведуваат и извезуваат производи 
со висока додадена вредност, користат напредна технологија и софистицирани производствени методи.

Странските директни инвестиции во технолошко-индустриските развојни зони повеќе години наназад се 
главен носител на растот на домашната извозна активност. Со тоа, тие придонесуваат за раст на економијата, 
а имаат и позитивно влијание на пазарот на трудот преку отворање нови добро платени работни места.

Вкупниот извоз од компаниите кои веќе подолг период работат во ТИР зони во првата половина од 
2019 година изнесува 1,4 милијарди евра, што е раст од 18,67% во споредба со истиот период претходната 
година. Бројот на вработени во овие компании во првиот квартал од годинава е околу 13.200 лица, но доколку 
се земат предвид и компаниите лоцирани во индустриските зелени зони, вкупниот број на вработени 
достигнува и до 25.000 лица со тенденција за натамошен раст.

Но, дали овие компании се соочуваат со определени предизвици, кои им оневозможуваат уште повеќе 
да растат?

Колку и да изгледа дека овие компании, кои вообичаено се дел од големи мултинационални корпорации, 
се без проблеми или административни пречки во работењето, а дополнително имаат и поддршка од 
државата во вид на државна помош, сепак постојат определени отворени прашања, кои можат да бидат 
надминати, а со тоа да им се овозможи натамошен раст, кој, секако, има мултипликативни позитивни ефекти 
и врз националната економија.

Основното барања на овие компании е ревидирање на царинските стапки за увозот на компоненти што 
се потребни за производство на технолошки напредни производи. Согласно актуелните прилики и растот 
на компании во македонската економија кои се извозно ориентирани, неопходно е нивно ревидирање 
со цел рационализирање на производствените трошоци а со тоа и зајакнување на конкурентноста на 
домашните производи на странските пазари. Во услови кога увозот на репроматеријалите во Македонија се 
прави од земји кои не се членки на ЕУ, ЕФТА, ЦЕФТА, Турција и Украина, (со кои имаме договори за слободна 
трговија) нема никаква економска логика нивото на царинска заштита да биде повисоко од нивото на 
заштита во Европската унија, бидејќи таквата царинска политика негативно влијае врз можноста компаниите 
кои работат во земјава подеднакво да се носат со конкуренцијата на европскиот пазар, кадешто завршува 
најголем дел од извозот од земјава на оние производи кои се со повисок степен на додадена вредност. 
Намалувањето на увозните давачки не само што значитечно ќе ја подобри конкурентноста на прозводите 
од Македонија, туку позитивно ќе влијае и на донесувањето на интерни одлуки во самите корпораците за 
проширување и диверзификација на нивното производство во Македонија, а со тоа и отварање на нови 

работни места за македонските граѓани. Атрактивноста на земјата за привлекување на нови капитално-
интензивни инвестиции исто така, се очекува да се зголеми.

Интересно е и барањето на компаниите кои користат калапи за производство на одредени компоненти 
што се користат особено во автомобилската индустрија, но и во други индустрии со процеси на лиење 
и вбризгување на пластични делови. Тоа се однесува на ревидирање на даночниот и сметководственит 
третман на таквите калапи, со цел тие да се сметаат како средства и оправдани инвестициски трошоци. 
Причините за ваквите барања се повеќестрани. Имено, компаниите кои изработуваат автомобилски делови 
укажуваат на фактот дека калапите кои ги користат претставуваат основни средства кои во суштина ја 
креираат самата вредност на финалните производи. Тоа е нешто без што не може ни да постои производот, 
а самиот калап има вредност која ја надминува цената на чинење на финалниот производ. Втората причина е 
што таквите калапи, заради нивната габаритност, трошоци на одржување и репарација, за компаниите отвора 
потреба за дополнителни работни места, високи трошоци за царина при увоз или примена на постапка за 
привремен увоз  со оглед на статусто н а нивната сопстевност   (чии носители најчесто не се компаниите 
производители, туку нивните клиенти). Третата причина се и дополнителните трошоци за одржување за 
целиот период додека трае нивната употребна вредност (до 20 години) , и покрај фактот што практично тие 
не се користат толку долго во производниот процес, колку што треба да се чуваат во исправна и оперативна 
состојба.

Отворените прашања околу областите работни односи и безбедност и здравје при работа, системско 
решавање на проблемот со недостиг од квалификуван кадар и потребата од реформи во образовниот 
систем, можноста за регионален пристап при доделување на државната помош во функција на рамномерен 
регионален развој, како и постоењето едно оперативно тело задолжено за натамошна грижа за присутните 
компании, како и други предлози за зајакнување на конкурентноста на компаниите, се дел од иницијативите 
кои се особено важни за работата на самите компании лоцирани во зоните но индиректно и за сите други 
компании во Македонија.

Toa e показател дека странските компании водат грижа за подобрување на бизнис-климата во земјава и 
нивната долгорочна цел е да останат во државата и да отвораат нови работни места. Овие странски компании 
имаат особено големо влијание во целокупниот економски раст на земјата преку креирање нови и добро 
платени работни места, пораст на продуктивноста на работната сила, пристап до нови технологии и знаења, 
развој и усвојување на современи менаџерски вештини, финансиска стабилност и општа благосостојба во 
општеството.

Дел од овие прашања беа предмет на дискусија и на средбата што се одржа во Комората оваа недела, 
помеѓу претставниците на Асоцијацијата на странски компании со технолошки напредно производство 
при Советот на странски инвеститори во рамки на Стопанската комора на Македонија со премиерот и 
економскиот тим на Владата. На средбата за голем дел од прашањата се изрази подготвеност да се решат. 
Очекуваме носење на автономни мерки за намалување на царинските стапки за одредени производи, како 
привремено решение за зајакнување на конкурентноста на компаниите коишто производуваат технолошки 
напредни производи како и поголема атрактивност на земјата при привлекување на нови компании со 
странски капитал од различни стопански секторкако и решавање на прашањето со калапите... Останува да 
се работи и на сите оние прашања кои би дале бенефит и на долг рок, вклуувајќи ги измените во царинската 
и даночната политика, образовните реформи и слично... Да видиме што ќе ни донесе периодот после 
средбата!

ШТО ИМ Е ПОТРЕБНО НА 
КОМПАНИИТЕ СО ТЕХНОЛОШКИ 

НАПРЕДНО ПРОИЗВОДСТВО? 

ПОСЕТИНеделен коментарНеделен коментар
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БИЗНИС ИНФО

ПОСЕТИОБРАЗОВАНИЕ

Заклучокот во насока на обезбедување 
на квалитетен стручно кадар изнесен на 
состаноците на здруженијата во рамките 
на Стопанската комора на Македонија, е 
зајакнување на неформалното образование 
како најпродуктивен начин за дополнително 
стекнување и унапредување на практичните 
вештини и компетенции кај поединците, без 
разлика дали се вработени или невработени.

Но каква е состојбата на неформалното 
образование во нашата земја?

За разлика од останатите земји, посебно Швајцарија, Австрија, Финска, Словенија 
неформалното образование во нашата земја е премногу формализирано.Постоечките 
процедури се комплексни и одземаат многу време и енергија што не оди во прилог на бизнис 
заедницата. Ригидноста со законите и процедурите претставува ограничувачки фактор, 
создава дополнителен стрес кај бизнис секторот и не излегува во пресрет на неговите 
потреби. Затоа, неизбежно е, да се направат одредени чекори во намалување на ригидноста 
на регулативите во неформалното образование. Во оваа насока, Стопанската комора на 
Македонија во соработка со релевантните образовни институции и интернационални 
експерти, презема активности за поедноставување на процедурите за верификација на 
програмите за неформално образование и верификација на институциите кои ги обезбедуваат 
тие програми. Тоа би придонело понудувачите на образовни услуги да нудат пазарно 
орјентирани програми и побрзо да одговорат на потребите на компаниите за обезбедување 
компетентна работна сила.

Интересен пример за флексибилно и продуктивно неформално образование е 
Швајцарскиот модел за неформално образование според кој на акредитирањето /
сертифицирањето на понудувачите на неформално образование се гледа како процес кој 
опфаќа повеќе сегменти. Сегментите се содржани во стандардите за квалитет што треба да 
се исполнат за да можат понудувачите на неформално образование да бидат акредитирани/
сертифицирани. Стандардите за квалитет опфаќаат:

Нашата држава може да ги преземе најдобрите практики од развиените економии и да 
ги адаптира во национален контекст. Но најитно треба да работи на измените во Законот за 

образование на возрасните и дизајнирање на стандарди и процедури и тоа:

    Ø Дизајнирање минимум стандарди и инструменти за квалитет (екстерна комисија 
за завршен испит за учесниците од обуката; мерење на задоволството на учесниците од 
обуката, систем за следење на учесникот по завршување на обуката и одземање на правото 
за реализација на обука врз основа на утврдени неправилности) ;

    Ø Зголемување на времетраењето на верификуваните програми од 3 на 5 години;

    Ø Секторска верификација/акредитација на установата/институцијата, не според 
доставените програми за обука;

    Ø Флексибилност на Комисијата за верификација на установа/институција за образование 
на возрасните по однос на времето за реализација на увидот и начинот на вршење на увидот 
за проверка на исполнетоста на условите;

    Ø Олеснување на постапката за повторна верификација на установа/институција;

    Ø Формирање здружение за понудувачи на неформормално образование;

    Ø Вклученост на работодавачите преку Комората во контрола за квалитетот на обуките; 

Програмите во неформалното образование посебно треба да се поттикнуваат во оние 
сектори во кои, со пристапувањето на Македонија кон европското семејство ќе бидат 
конкурентни на домашниот и на меѓународните пазари, но и воспоставување на системот 
за валидација на неформалното образовавание преку процесот за препознавање на 
искуственото знаење на поединецот.

И за крај, од непроценливо значење е знаењата, вештините и квалификациите да бидат 
практично применливи, а добиените документи (сертификати) да бидат препознатливи и 
признати од страна на бизнис секторот. 

НЕФОРМАЛНО ОБРАЗОВАНИЕ - ПОТРЕБА ЗА 
РЕАЛНИОТ СЕКТОР ЗА ОБЕЗБЕДУВАЊЕ КАДАР 

ЗА СВОИТЕ ПОТРЕБИ

ОБРАЗОВАНИЕ
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претставува и еден вид заокружување на процесот на реиндустријализација. Анализите 
покажуваат дека 10% раст на индексот на 
дигитализација значи 0.63% раст на БДП;

Ø пристап до финансии за проекти од 
прекуграничен карактер, што би можело 
да се операционализира на начин што 
Македонија 2025 со КИФ ќе креира 
инвестициони фондови достапни за 
конзорциуми на компании од регионот;

Ø Македонија 2025 во соработка со 
КИФ да креира едукативни програми 
за лидерство, наменети за лидерите од 
регионот на Западен Балкан, како реална 
потреба да се одговори на современите 
предизвици за менаџирање, имајќи ги 
предвид сите надворешни и внатрешни 
ризици кои стојат како препреки за успешно 
решавање на сите нерешени прашања кои 
долги години го мачат бизнисот од Западен 
Балкан, а се поврзани со истите проблеми и состојби.

На настанот присуствуваше и генералниот секретар на КИФ, Сафет Герџалиу којшто 
истакна дека е потребно да размислуваме како регион, а не засебно, со што ја потврди 
тезата дека клучот за успех и економски развој нарегионот е во економското обединување 
на земјите од Западен Балкан.Регионот на Западен Балкан има топ 5 приоритети или 5 
“E”: Европа (Europe), Едукација (Education), Економија (Economy), Животна средина (Envi-
ronment) и Искуство (Experience). Само јака економија, владеење на правото, едукација и 
дигитализација може да го зајакнат регионот и истиот да стане попривлечен за нови странски 
инвестиции. Соработката на Стопанската комора на Македонија и Македонија 2025, ќе може 
да се искористи за поврзување со дијаспората но и промоција на целиот регион.

Д-р Татјана Штерјова, координатор на активностите на КИФ за нашата земја, ги претстави 
актуелните проектни активности на КИФ кој ќе имаат за цел понуда на конкретни пакет услуги 
за компаниите од регионот. Во рамки на КИФ, шесте комори од Западен Балкан во соработка 
со своите европски партнери како што се Европската Унија, Европската банка за обнова 
и развој – EBRD, Германското друштво за интернационалана соработка – GIZ, Стопанската 
комора на Австрија - WKO, Асоцијацијата на германски комори за индустрија и трговија - 
DIHK, Германската банка за развој - KFW и др. се во фаза на отпочнување на бројни активности 
коишто во наредниот период ќе бидат насочени кон унапредување на извозните капацитети, 
пласман на странски пазари, вклучување на компаниите во синџирите на добавувачи 
на странски компании, но и воведување на дуалното образование и дигитализацијата во 
домашните компании за поголема конкурентност, како на домашните така и на пазарите од 
ЕУ.

КОМОРСКИ ИНВЕСТИЦИСКИ ФОРУМ (КИФ)

 Во пресрет на отпочнувањето на 8-от Самит Македонија 2025, минатата недела во 
Скопје, претседателот на Стопанска комора на Македонија Бранко Азески и претседателот 
на Одборот на директори на “Македонија 2025“ Вера Ставроф, потпишаа Меморандум за 
соработка со цел зацврстување на деловната комуникација меѓу македонската бизнис 
заедница и македонската бизнис дијаспора.

Целта на Меморандумот е со заеднички активности на двете институции преку разни 
форми на соработка, да ги потпомогнат домашните компании да остваруваат подобри 
перформанси, што во крајна линија ќе придонесе за забрзување на растот на македонската 
економија и развој на македонското општество. Со потпишувањето на меморандумот се 
предвидува размена на информации и активности за олеснување на бизнис соработката 
помеѓу членки на Комората и странски компании, вклучително и чекори за зголемување 
на извозно-увозните активности; организирање на трибини, презентации, семинари, обуки, 
конференции кои се од взаемен интерес а се наменети за различни целни групи; трансфер 
на знаења преку различни форми на едукација како и организирање и спроведување на 
заеднички истражувачки проекти.

Во таа насока во рамки на заедничката активност на Комората и Македонија 2025, беше 
реализирана и Дебата на тема “Коморскиот инвестициски форум (КИФ) и економската 
интеграција на Западниот Балкан”. КИФ претставува најзначајна алатка произлезена од 
Берлинскиот процес и воедно е еден од последните европски проекти кој е функционален, со 
седиште во Трст, со Управен одбор составен од претседателите на 6-те Комори од земјите од 
Западен Балкан. Значењето на КИФ Азески го гледа во воспоставување заеднички регионални 
институции на различни нивоа кои ќе го направат регионот единствена економска област.

Во таа насока Комората и Македонија 2025 предложија приоритети за заеднички 
активности од следната година и ќе работат на зацврстување на соработката со цел 
унапредување на врските помеѓу домашната македонска бизнис заедница и македонските 
бизнисмени од светот, поврзувајќи ги и земјите од регионот, со фокус на три главни точки:

Ø поддршка во спроведување на процесите на дигитална трансформација, што 

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

КИФ И САМИТОТ МАКЕДОНИЈА 
2025 - МОЖНОСТИ ЗА 

ЗАЕДНИЧКА СОРАБОТКА

КОМОРСКИ ИНВЕСТИЦИСКИ ФОРУМ (КИФ)
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исплата на дивиденди, со цел истите да бидат оданочени по пониска стапка. Потврда за вториот случај го 
наоѓаме во анализата на Министерството за финансии во која  се утврдува дека во првите шест месеци од 
2019 година средствата кои Буџетот можел да ги има, но не ги добил, поради промената во однесувањето на 
даночните обврзници како резултат на воведената прогресивна стапка кај персоналниот данок на доход се 
во износ од 6,5 милиони евра, што значи дека обврзниците своите доходи ги префрлиле во други даночни 
системи или на други лица чии доходи се под прагот за прогресивното оданочување.

Двата примери посочуваат дека кога даночниот обврзник е погоден од одреден данок тој ќе настојува 
да го намали даночниот товар или да го пренесе врз друг, ефект на оданочувањето познат како сигнално 
дејство или ефект на супституција. Оваа претпоставка креаторите на даночната политика секогаш мора да 
ја имаат предвид кога дефинираат одредени мерки и во конкретниот случај добро е што Министерството за 
финансии ги прочита сигналите, но уште подобро ќе беше ако истите беа антиципирани.

Во посочената анализа покрај одложувањето до 1 јануари 2023 година на прогресивната стапка и 
ставање во мирување примената на стапката од 15% на доходот од капитал, се истакнува и ставот дека 
прогресивен данок на личен доход може да даде добри општествено-економски ефекти и поправедно и 
поразвиено општество.  

При тоа, во меѓувреме се најавуваат идни чекори и нов „оптимален дизајн“, на системот на оданочување 
на доходот, „во чиј центар е домаќинството“. Се најавува дека индивидуата ќе остане даночен обврзник, 
но дека ќе има потенцијални олеснувања за одредени карактеристики на домаќинството и дека ќе се 
дефинираат повеќе стапки.

Во врска со претходното, потребно е да се истакне дека покрај прогресијата (бидејќи прогресивната 
стапка од 18% по 2023 ќе биде во сила) ова значи и воведување на дополнителна индиректна прогресија, 
односно во практиката значи некаква комбинирана двојна прогресија (комбинација од директна и 
индиректна). Индиректната прогресија е начин на прогресивно оданочување без примена на прогресивни 
даночни стапки. По дефиниција, кај индиректната прогресија даночната стапка е пропорционална, а ефектот 
на прогресија се постигнува преку намалувањето на доходот на обврзникот, во постапка на утврдување на 
даночната основица. Со други зборови, ако законската стапка е пропорционална, ефективните стапки се 
прогресивни.

Наредните чекори кои се најавуваат би значеле делумно враќање на еден претходен даночен систем. 
Имено, во македонскиот даночен систем пред даночната реформа од 1993 година фигурираа голем број на 
хетерогени даночни олеснувања и ослободувања, кои од една страна водеа кон преголемо администрирање, 
а од друга, создаваа комплексен и нетранспарентен систем. Трошоците сврзани со сложените пресметки 
често не кореспондираа со позитивните ефекти од мерките. Затоа,  беше извршено значително редуцирање 
на бројот на даночните поттикнувања, кои го оптоваруваат даночниот инструментариум со множество цели 
и ја усложнуваа постапката на утврдување и наплата.

Значи, во понатамошниот тек од реформирањето на системот на оданочување со персонален данок 
на доход треба да се има предвид ова искуството од минатото, како и искуствата од другите држави кои 
укажуваат дека оние кои имаат високи даночни стапки, си дозволуваат поголем број на различни даночни 
олеснувања и ослободувања, а кај оние со пониските стапки истите се ограничени. Дополнително, неопходно 
е да се цени и подготвеноста на даночната администрација за истото.

За успешна даночна реформа сигналите од даночните обврзници треба да се претпоставаат, а нивното 
субјективно чувство на жртва на да се сведе на минимум. 

ДАНОЦИ И ЦАРИНИДАНОЦИ И ЦАРИНИ

Државата е овластена да воведува, утврдува и наплатува даноци, како израз и атрибут на сопствениот 
државен суверенитет и при тоа за платените даноци таа не нуди конкретно добро, односно услуга. Даноците 
не се цени на добра односно услуги, туку обврската за нивно плаќање настанува само поради припадноста 
кон одредена држава. Така, должност на секој граѓанин е да придонесува со своите средства за извршување 
на функциите на државата, сразмерно на неговите способности.

Бидејќи, даночниот обврзник не добива конкретно добро, односно услуга за данокот кој го плаќа, често 
кај него се јавува субјективно чувство на жртва. Затоа, во најголем број случаи кога даночниот обврзник е 
погоден од одреден данок тој ќе настојува да го намали даночниот товар или да го пренесе врз друг.

Оттаму, извесно е дека уште во фазата на најавување на некоја нова даночна мерка, потенцијалните 
обврзници (физички и правни лица кои веројатно ќе бидат афектирани од неа) преземаат еден вид 
превентивни дејства настојувајќи да ја одбегнат новата даночна обврска или барем да ја сведат на најмала 
можна мера. Тие ќе се трудат да го елиминираат или минимизираат предметот на оданочувањето (приходот, 
доходот, имотот или потрошувачката).

На пример, ако се најави зголемување на даночната стапка со која се оданочуваат дивидендите и друг 
доход остварен со учество во добивката, компанијата може да го зголеми износот на задржана добивка, а 
да го намали износот наменет за дивиденди или да пристапи кон исплата на дивиденди пред стапувањето 
на сила на повисоката даночна стапка. Исто така, ако се воведе повисока стапка на данок на добивка или 
персонален данок на доход може да дојде до селење на капиталот во држави кои применуваат поблаго 
оданочување на профитот, односно доходот.

Токму претходните два примери ги видовме во реалноста кај нас по најавата, а потоа и по извршеното 
зголемување на стапките на данокот на доход од дивидендите и друг доход остварен со учество во добивката 
од 10% на 15% и воведување на прогресијата и оданочувањето по стапка од 18% на доходот од работа, 
доходот од самостојна дејност, доходот од авторски и сродни права и доходот од продажба на сопствени 
земјоделски производи.

Имено, на крајот на 2018 година, во декември приходите од капитални добивки кои изнесуваат 1.031 
милиони денари се речиси пет пати поголеми во споредба со истиот месец претходната година кога 
изнесувале 215 милиони денари, што првенствено се должи на најавата за поголем данок и зголемена 

Анета Димовска, самостоен советник
во Стопанската комора на Македонија

СИГНАЛИ ЗА КРЕАТОРИТЕ 
НА ДАНОЧНАТА ПОЛИТИКА
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КОИ УЧЕСТВУВААТ ВО ПОСТАПКАТА, ПОБЛИСКИТЕ 
КРИТЕРИУМИ И НАЧИНОТ ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ НА 
ТЕХНИЧКАТА ПОДДРШКА ВО ЗЕМЈОДЕЛСТВОТО 
И РУРАЛНИОТ РАЗВОЈ, ОБЈАВЕНИ ВО „СЛУЖБЕН 
ВЕСНИК НА РСМ“ БР. 236 ОД 14 НОЕМВРИ 2019 
ГОДИНА

Врз основа на член 101 став (5) од Законот за 
земјоделство и рурален развој („Службен весник 
на Република Македонија“ бр. 49/10, 53/11, 126/12, 
15/13, 69/13, 106/13, 177/14, 25/15, 73/15, 83/15, 
154/15, 11/16, 53/16, 120 ...

18.11.2019
ИЗМЕНИ И ДОПОЛНУВАЊА НА ПОДЗАКОНСКИ 

АКТИ НА ЗАКОНОТ ЗА ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ, 
ОБЈАВЕНИ ВО „СЛУЖБЕН ВЕСНИ НА РСМ“ БР. 236 ОД 
14 НОЕМВРИ 2019 ГОДИНА

Врз основа на Член 14 став 1 точка ж), член 27 
став 9 и член 190 став (1) од Законот за хартии од 
вредност („Службен весник на Република Северна 
Македонија“ број 95/05, 25/07, 7/08, 57/10, 135/11, 
13/13, 188/13, 43/14, 1 ...

18.11.2019
ИЗМЕНИ И ДОПОЛНУВАЊА НА УРЕДБАТА 

ЗА ПОБЛИСКИТЕ КРИТЕРИУМИ ЗА ДИРЕКТНИ 
ПЛАЌАЊА, КОРИСНИЦИТЕ НА СРЕДСТВАТА, 
МАКСИМАЛНИТЕ ИЗНОСИ И НАЧИНОТ НА 
ДИРЕКТНИТЕ ПЛАЌАЊА ЗА 2019 ГОДИНА, ОБЈАВЕНИ 
ВО „СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РСМ“ БР. 237 ОД 15 
НОЕМВРИ 2019 ГОДИНА

Врз основа на член 47 став (6) од Законот за 
земјоделство и рурален развој („Службен весник 
на Република Македонија“ бр. 49/10, 53/11, 126/12, 
15/13, 69/13, 106/13, 177/14, 25/15, 73/15, 83/15, 
154/15, 11/16, 53/16, 120/ ...

19.11.2019
ИЗМЕНА НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА ЗНАЦИ ЗА 

БЕЗБЕДНОСТ И ЗДРАВЈЕ ПРИ РАБОТА (*), ОБЈАВЕНА 
ВО „СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РСМ“ БР. 238 ОД 18 
НОЕМВРИ 2019 ГОДИНА

Врзоснова на член 47 од Законот за безбедност 
и здравје при работа („Службенвесник на Република 
Македонија“ бр. 92/07, 136/11, 23/13, 25/13, 
137/13,164/13, 158/14, 15/15, 129/15, 192/15 и 30/16), 
министерот за труд и соц ...

22.11.2019
ЗАКОН ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА 

ЗАКОНОТ ЗА МИНИМАЛНА ПЛАТА ВО РЕПУБЛИКА 
СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА („СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РСМ“ 
БР. 239 ОД 19 НОЕМВРИ 2019 ГОДИНА)

Со измените и дополувањата на Законот 
за минималната плата се утврдува висина на 
минимална плата во износ од 14.500 денари во нето 
износ, која ќе се исплатува започнувајќи со платата 
за месец декември 2019 година, заклу ...

22.11.2019
ЗАКОН ЗА СУБВЕНЦИОНИРАЊЕ НА 

ПРИДОНЕСИТЕ ОД ЗАДОЛЖИТЕЛНО СОЦИЈАЛНО 
ОСИГУРУВАЊЕ ПОРАДИ ЗГОЛЕМУВАЊЕ НА ПЛАТА 
(„СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РСМ“ БР. 239 ОД 19 НОЕМВРИ 
2019 ГОДИНА)

Со овој Закон се овозможува уплата на 
придонеси од Буџетот на РСМ во име и за сметка 
на осигуреникот (работник) кај работодавач 
од приватен сектор. Имено, работодавачите ги 
пресметуваат платите, пресметките за исплата на ...

22.11.2019
НОВ ПОДЗАКОНСКИ АКТ НА ЗАКОНОТ ЗА 

БЕЗБЕДНОСТ НА ХРАНАТА ОБЈАВЕН ВО „СЛУЖБЕН 
ВЕСНИК НА РСМ“ БР. 239 ОД 19 НОЕМВРИ 2019 
ГОДИНА

Врз основа на член 27 став (9) и член 42 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, 213/15, 
39/16 и 64/18), дирек ...

15.11.2019
ПРЕДЛОГ – ЗАКОН ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И 

ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ГРАДЕЖНИТЕ 
ПРОИЗВОДИ

Во членот 7 во кој се уредува Комисијата за 
градежните производи и делокругот на задачи 
на Комисијата се предвидува дека Комисијата за 
градежните производи му предлага на министерот 
да ја донесе оцената и потврдата на по ...

18.11.2019
ПРЕДЛОГ - ЗАКОН ЗА ГРОБИШТА И ПОГРЕБАЛНИ 

УСЛУГИ
Основните цели на Законот за гробишта и 

погребални услуги се одвојување на управувањето 
и одржувањето на гробиштата како објекти на 
основната комунална инфраструктура и вршењето 
на погребалните услуги.I.Управување со гро ...

18.11.2019
ПРЕДЛОГ - ЗАКОН ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И 

ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ЖИВОТНАТА 
СРЕДИНА

Со Предлог - законот се додава нова 
дефиниција за контаминирано подрачје со која 
се појаснува дека „Контаминирано подрачје е 
локалитет (со сите придружни објекти во рамките 
на локалитетот) на кое што е утврдено загадувањ ...

18.11.2019
ПРЕДЛОГ – ЗАКОН ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И 

ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА КВАЛИТЕТ НА 
АМБИЕНТНИОТ ВОЗДУХ

Предложените измени на Законот за 
квалитет на амбиентниот воздух ги појаснуваат 
надлежностите и процедурите за изготвување и 
усвојување на планови за квалитет на амбиентниот 
воздух и краткорочните акциски планови согласн ...

18.11.2019
ПРЕДЛОГ-ЗАКОН ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И 

ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ТУРИСТИЧКАТА 

ДЕЈНОСТ
Со членот 1 од Предлог - законот се уредува 

дека „Туристичка дејност можат да вршат правни и 
физички лица основани и регистрирани за давање 
на туристички услуги во држави од Европски 
економски простор во согласност со пр ...

21.11.2019
ПРЕДЛОГ – ЗАКОН ЗА ОБРАЗОВАНИЕ НА 

ВОЗРАСНИ
Со овој закон се уредуваат организирањето, 

структурата, финансирањето и управувањето на 
системот на образование на возрасните, кој е дел 
од единствениот систем на образованието во 
Република Северна Македонија. Предлог За .

18.11.2019
ЗАКОН ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА 

ЗАКОНOT ЗА ВИНОТО („СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РСМ“ 
БР. 235 ОД 13 НОЕМВРИ 2019 ГОДИНА)

Измените и дополнувањата на Законот за 
виното се во насока на дефинирање на условите за 
производство на вино кај мали винарии и физички 
лица производители на вино, олеснување на 
условите за производство на вино во исклуч ...

18.11.2019
ИЗМЕНИ И ДОПОЛНУВАЊА НА ПОДЗАКОНСКИ 

АКТИ НА ЗАКОНОТ ЗА ЗАДОЛЖИТЕЛНО КАПИТАЛНО 
ФИНАНСИРАНО ПЕНЗИСКО ОСИГУРУВАЊЕ, 
ОБЈАВЕНИ ВО „СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РСМ“ БР. 235 ОД 
13 НОЕМВРИ 2019 ГОДИНА

Врз основа на  член 58 став (9), член 59 став 
(3), (6) и (10), член 61 став (5), член 75 став (2) и (4), 
член 80, член 95 став (5) од Законот за задолжително 
капитално финансирано пензиско осигурување 
(„Службен весник на ...

18.11.2019
ИЗМЕНИ И ДОПОЛНУВАЊА НА УРЕДБАТА ЗА 

ВИДОТ НА АКТИВНОСТИ, МАКСИМАЛНИОТ ИЗНОС 
ПО АКТИВНОСТИ, КОРИСНИЦИТЕ, СУБЈЕКТИТЕ 

НОВИ ПРОПИСИНОВИ ПРОПИСИ
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СТОПАНСКА КОМОРА НА МАКЕДОНИЈА
ECONOMIC CHAMBER OF MACEDONIA
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САЕМИ, СЕМИНАРИ, ФОРУМИ И ПРЕЗЕНТАЦИИ ВО 
ОРГАНИЗАЦИЈА НА СТОПАНСКАТА КОМОРА НА МАКЕДОНИЈА
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СЕМИНАРИ, ФОРУМИ, ПРЕЗЕНТАЦИИ

 Овој семинар има за цел да го опфати работењето во делот на користи за вработените. 
Работниците имаат право, а работодавачите имаат обврска за исплата на плата и надоместоци 
на трошоци и други лични примања од работен однос. Показател за ова е Законот за 
работни односи, како  и колективните договори за приватниот и за јавниот сектор. Сето тоа 
е пропишано и во Меѓународните сметководствени стандарди 19 (МСС 19) за големите и 
средни субјекти, како и Одделот 28 - Користи за вработените на
 Меѓународните стандарди за финансиско известување за мали и средни ентитети 
(МСФИ за МСЕ).
 Прашања кои ќе бидат одговорени за време на семинарот:
- Која е разликата помеѓу краткорочните и долгорочните користи за вработените?
- Како се признаваат и како се мерат краткорочните и долгорочните користи за вработените 
?
- Кој мора да го почитува Законот за минимална плата? (Дали одредбите на овој Закон се 
однесуваат за сите лица?)
- Што се додатоци за работникот?
- Како и колку да му се зголеми платата на работникот за прекувремена работа, работа ноќе, 
работа во три смени или работа во ден на неделен одмор?
- Колку се зголемува платата за работен стаж на работникот од стопанството?
- Како да исплатиме јубилејна награда и кој е даночниот третман?
- Како да исплатиме отпремнина за пензија и кој е даночниот третман?
- Како да исплатиме технолошки вишок и кој е даночниот третман?
- Кога работникот добива бонус?
- Какви податоци добиваме од Државниот завод за статистика за делот плата и надоместоци 
од работен однос?

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

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

ЗАДОЛЖИТЕЛНИ ОБВРСКИ 
НА РАБОТОДАВАЧИТЕ

26.11.2019 година 
(вторник)

10:00 – 15:00 часот
Стопанска комора на 
Македонија, сала 1 на 

5-ти кат

СЕМИНАРИ, ФОРУМИ, ПРЕЗЕНТАЦИИ

ВОСПОСТАВУВАЊЕ СИСТЕМ 
ЗА УПРАВУВАЊЕ СО ЧОВЕЧКИ 

РЕСУРСИ 

29 ноември 2019 година
9:30- 15:30 часот

Стопанска коморa на 
Македонија, сала 4 на 5-ти 

кат

Стопанската комора на Македонија, на 29 ноември 2019 година, организира 
специјалистичка обука на тема: ВОСПОСТАВУВАЊЕ СИСТЕМ ЗА УПРАВУВАЊЕ СО ЧОВЕЧКИ 
РЕСУРСИ (HRMS-HUMAN RESOURCES MANAGEMENT SYSTEM).

Целта на специјалистичката обука е пред се` да се развие свеста дека човечките 
ресурси, т.е. човекот не е најважен ресурс само на харитја или само за да се напише тоа 
на сајт, туку е во суштина најважен ресурс на секој процес во која било компанија. Затоа, 
на човечките ресурси не можеме да им пристапиме само како на позиција за кадровска 
евиденција, туку мораме исите стратешки да ги планираме, да ги обезбедиме, да управуваме 
со нивната работа, да ги развиеме итн.

Другата цел на специјалистичката обука е да се понудат насоки, упатства и добра 
пракса како во Вашата организација, која е засебно специфична, да воспоставите систем на 
управување со човечките ресурси (HRMS), и тоа адекватен за вашата бранша, организациска 
структура, специфични процеси и постојната корпоративна клима.

Обуката е наменета за менаџери, раководители, тим лидери и вработени во човечки 
ресурси и во правен сектор, како и за менаџери од сите нивоа (топ, среден и линиски), 
сопственици на компании и останати вработени кои сакаат да го прошират и усовршат 
своето знаење по дадената проблематика. 

Предавач:
- Слободан Аќимовиќ, директор и водечки консултант во компанијата „TQM Konsalting“ 

од Нови Сад. Петнаесетгодишно искуство на позиции директор во различни области („Mitros 
Music“ - Белград (увоз, дистрибуција и продажба на музички инструменти  и опрема), „ABC 
Proizvod“ - Ужице (производство на котли за централно греење), „Mobes Quality“ - Нови Сад 
(консултантска куќа); Lead auditor за ISO 9001, ISO 27001, проект-менаџер по PMI-методологија 
итн. Како директор на компанијата „TQM Konsalting“ од Нови Сад, од 2010 година раководи со 
тим на консултанти за имплементација на системи на менаџмент во организации во Србија, 
Црна Гора и БиХ.

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

м-р Елизабета Андриевска-Ефтимова
Телефон: ++ 389 2 3244074
Факс: ++ 389 2 3244088
Е-адреса: Beti@mchamber.mk
Контакт центар: (02) 15015 
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СЕМИНАРИ, ФОРУМИ, ПРЕЗЕНТАЦИИ

 Стопанската комора на Македонија, на 29 ноември 2019 година, организира еднодневна 
работилница на тема: „Права, обврски и превенција од изрекување на глоби на работодавачите 
при спроведувањето на инспекциски надзор и инспекциски работи од областа на работните 
односи“ со цел сеопфатно да се информираат работодавачите за нивните права и обврски 
согласно закон и подзаконски акти, а во насока на нивна подготовка за соодветна заштита 
при инспекциски надзор од областа на трудот.
 На работилницата преку практични примери, дискусија и одговор на сите пројавени 
прашања и дилеми, ќе се направи опфат на областите на работните односи на кои 
инспекцискиот надзор се однесува, вклучително: засновањето на работен однос со соодветен 
договор за вработување, правилно управување со обврските по однос на распоредот на 
работното време, паузите и одморите, како и обврските кои произлегуваат од исплаќањето 
на плата. 
 Конечно, ќе биде направен и преглед на постапката за инспекциски надзор, со напомени 
за превентивно дејствување на работодавачите, укажување за отстранување на повреди на 
закон и други прописи, спроведување едукација, сé со цел избегнување на пропишаните 
глоби.
 Предавачи: - Трајче Костески, државен инспектор - советник по труд за Регион 7 при 
Секторот за инспекциски надзор од областа на работните односи во Државниот инспекторат 
за труд на Република Северна Македонија; Викторија Спасовска-Симоноска, правен 
консултант, Адвокатско друштво „Гоџо, Кичеец и Новаковски“, предавач на обуки, семинари и 
конференции со особен фокус на тематики од деловното и трудовото право. 
 

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

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

ПРАВА, ОБВРСКИ И ПРЕВЕНЦИЈА ОД ИЗРЕКУВАЊЕ НА 
ГЛОБИ НА РАБОТОДАВАЧИТЕ ПРИ СПРОВЕДУВАЊЕТО 
НА ИНСПЕКЦИСКИ НАДЗОР И ИНСПЕКЦИСКИ РАБОТИ 

ОД ОБЛАСТА НА РАБОТНИТЕ ОДНОСИ

29.11.2019 година 
(петок)

10:00-16:00 часот
Стопанска комора на 
Македонија, сала 1 на 

5-ти кат

СЕМИНАРИ, ФОРУМИ, ПРЕЗЕНТАЦИИ

ЕФИКАСНО УПРАВУВАЊЕ СО 
ПРОЦЕСОТ НА ПРОДАЖБА

12.12.2019 година 
(четврток)

10:00-16:00 часот
Стопанска комора на 

Македонија, сала 4 на 5-ти 
кат

Стопанската комора на 
Македонија во соработка со D.R 
Gilbert Centar Group ДОО Белград, 
Р.Србија, на 12 декември 2019 
година, организира еднодневна 
специјалистичка обука на тема:  
ЕФИКАСНО УПРАВУВАЊЕ СО 
ПРОЦЕСОТ НА ПРОДАЖБА

Бидејќи ниедна 
компанија нема монопол над 
п о т р о ш у в а ч и те / к л и е н т и те 
и поради тоа што ниедна 
компанија не е единствена на 
пазарот (конкуренцијата е се поголема). Продажбата сеуште може да се унапреди во сите 
околности и услови и компанијата која ќе успее да се извлече од криза, успешноста ја прави 
уште поуспешна и од својот производ прави бренд.

Многу често најдобар лек за криза во работењето е да се унапреди продажбата. 
Треба да сме сигурни дека одлични производи, услуги или идеи,  нема да го најдат патот 
до потрошувачот ако нема кој да ги да ги понуди и продаде односно ако немаме вешти 
продавачи, кои се воедно главната карика во секој продажен процес.

Специјалистичката обука е наменета за топ менаџери, директори, раководители и 
останатите вработени во секторите за логистика, продажба, маркетинг и дистрибуција како 
и останати вработени кои се дирекно или индирекно вклучени во ланецот на производство 
и продажба и кои нудат секаква подршка со идеи, услуги и проекти, како и сите оние кои 
сакаат да ги зголемат своите продажни вештини и да совладаат нови техники низ конкретни 
примери од пракса. 

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

м-р Елизабета Андриевска-Ефтимова
Телефон: ++ 389 2 3244074
Факс: ++ 389 2 3244088
Е-адреса: Beti@mchamber.mk
Контакт центар: (02) 15015 
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Глобално, начинот на функционирање на компаниите постојано се менува. Со цел да се носи 
со промените, функцијата за управување со човечки ресурси треба да ги следи овие промени, и да се 
прилагоди, менувајќи го начинот на работење од класично кадрово-оперативно, кон стратешки насочено 
функционирање.

Управувањето со човечките ресури е функција која е директно поврзана со градењето и 
одржувањето на ефикасноста и ефективноста на компанијата/организацијата. Оваа функција е клучна во 
секоја организација и истата има улога да обезбеди дека вистинските лица се селектирани и регрутирани. 
Истовремено, управувањето со човечки ресурси подразбира создавање процедури и политики кои во 
својот фокус ги имаат вработените.

Отсуството од работа може значително да влијае врз ефикасноста на институцијата, но и врз 
директните трошоци за работодавачите. Трошоците за намален квалитет на работата или производството, 
како и зголемените трошоци за замена на отсутни вработени се во директна корелација со вкупните трошоци 
при реализација на работните процеси. Од особено значење на институциите, односно организациите е да 
можат да ги детектираат причините за отсуствата и да можат да определат дали тие се реални или не.

Мотивацијата е онаа која дава енергија, ја одржува и подобрува функционалноста и изведбата во 
работната средина. Стратешки гледано, во една работна средина каде што постои мотивираност кај 
вработените, голема е веројатноста за иновативност во работењето, остварување на резултати, квалитетно 
работење, и секако зголемена продуктивност. Практично, во една таква работна средина, помала е 
веројатноста за конфликтни ситуации помеѓу вработените, зачестени отсуства од работното место и одлив на 
работна сила.  Оттука произлегува дека многу е битно да научиме како да ги мотивираме нашите вработени. 
Индивидуалната мотивација всушност е клучниот фактор кој придонесува кон работењето на секој вработен. 
Клучното прашање кое секој вработен си го поставува е: што ме мотивира, или, уште побитно, што ме де-
мотивира?/зошто се чувствувам дека сум под стрес?/ како да станам поотпорен? 

Предавачи:
1. Бранка Минчева-Коцевска – повеќе од 10 годишно работно искуство со креирање на политики за 

развој и управување со човечки ресурси во јавната администрација, со посебен акцент на принципите на 
добро владеење, ефективно управување со човечките ресурси и организациски развој.

2. Маргарита Иванова -  повеќе од 15 години искуство во процесот на развој на човечките ресурси, 
со посебен акцент на развој и испорака на методологии и програми за вештини за личен и професионален 
развој.

УПРАВУВАЊЕ СО ОТСУСТВА И 
МОТИВАЦИЈА НА ВРАБОТЕНИТЕ

12.12.2019 година 
(четврток)

10:00 – 15:00 часот
Стопанска комора на 
Македонија, сала 1 на 

5-ти кат

СЕМИНАРИ, ФОРУМИ, ПРЕЗЕНТАЦИИ

МЕТОДИ ЗА НАДМИНУВАЊЕ НА 
ПРОБЛЕМОТ НА ЗАДОЦНЕТА 
НАПЛАТА НА ПОБАРУВАЊА

16.12.2019 година 
(понеделник)

10:00-15:30 часот
Стопанска комора на 

Македонија, сала 1 на 5-ти 
кат

Стопанската комора на Македонија, на 16 декември 2019 година, организира 
еднодневна работилница на тема: „Методи за надминување на проблемот на задоцнета 
наплата на побарувања, практикување навремено исполнување на паричните обврски 
и правна заштита во деловната соработка“. Правната, но, и економската сигурност во 
бизнисот во голема мера зависи од способноста на правните субјекти да веруваат 
дека трансакциите во кои стапуваат, односно договорите кои ги склучуваат ќе бидат 
исполнети целособразно, навремено и комплетно. Оттука, цел на работилницата 
е да се одговори на секогаш актуелното прашање: кои методи на заштита можат да 
се применат при соочување со предизвикот на задоцнета наплата на побарувањата 
помеѓу правните субјекти, кои се најдобрите и најсигурните начини за наплата на 
таквите побарувања, и како да се гради деловна практика на навремено исполнување 
на паричните обврски, како во домашниот, така и во надворешниот промет со странски 
субјекти.

Одговорот на ваквото прашање ќе се обезбеди преку преглед на правната 
регулатива која ја засегнува темата од интерес, а особено: настанувањето и 
докажувањето на постоењето на побарување, доброволната, но и присилната наплата 
на побарување, договорното регулирање на исплаќањето на паричните побарувања, 
како и облиците на меѓусебно намирување. При тоа, детално ќе бидат објаснати сите 
потребни дејствија и процедури, користејќи се со практични примери на одлуки, 
решенија и пресуди, како и со дискусија во врска со најчестите прашања и дилеми кои 
се сретнуваат во текот на исполнувањето и наплатата на паричните обврски.

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

Михајло Донев
Телефон: ++ 389 2 3244056
Факс: ++ 389 2 3244088
Е-адреса: Mihajlo@mchamber.mk
Контакт центар: (02) 15015
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Целта на оваа обука е 
учесниците да се запознаат 
со можностите и начините 
за обезбедувањето на 
финансиска средства од 
грантови преку:

- Подигање на 
теоретските и практичните 
знаења и вештини на 
персоналот на Вашата 
организација од областа 
планирање и пишување на 
предлог проекти, како и пополнување на деловите на апликација за предлог проект со 
фокус кон фондовите на ЕУ/ИПА II, како и на други донатори присутни во Р.С. Македонија и 
Западниот Балкан.

Обуката е наменета за оние поединци и организации кои сакаат да имаат развиена 
апликација за предлог проект и самите да научат како да ја направат. Тоа вклучува менаџери, 
раководители, тим лидери и вработени, како и за менаџери од сите нивоа (топ, среден и 
линиски), сопственици на компании и останати вработени кои сакаат да го прошират и 
усовршат своето знаење по дадената проблематика.

Предавач: Зоран Стојковски е извршен раководител на  Проефект Иново (www.
proefekt.mk), консултантска компанија која нуди решенија за регионални и меѓународни 
партнери и клиенти за развој на организациска ефикасност и финансиска одржливост. 

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

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

ПОДГОТОВКА НА ПРОЕКТИ 
ЗА ГРАНТОВИ ОД ЕУ И ДРУГИ 

ДОНАТОРСКИ ПРОГРАМИ

17-18.12.2019 година
10:00- 15:00 часот

Стопанска комора на 
Македонија, сала 3 на 3 

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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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
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