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

со новиот стандард ISO 9001:2015

Дигиталната трансформација е неопходна за брз економски раст и развој на градежните 
компании преку употребата на БИМ технологијата, која ќе доведе до зголемување на 
конкурентноста на пазарот беше истакнато на прес Конференција во Стопанската комора на 
Македонија.

БИМ, кратенка од Building Information Modelling - Моделирање на информациите за зграда-
објект, претставува дигитална алатка која го менува начинот на кој досега функционираше 
градежната индустрија, воведувајќи нови, ефикасни решенија како платформа за интегриран 
дизајн, проектирање, планирање на материјали, градба и соработка. Обезбедува дигитално 
презентирање на карактеристиките на зградата- објектот за целиот животен циклус и поради 
тоа нуди ветување за големи придобивки за ефикасност. Целта на Проектот „ТРАИНЕЕ“ е 
да се обучат кадри и да се пренесат информациите за значењето на БИМ технологијата . 
Проектот е координиран од страна на Стопанската комора на Македонија во соработка со 
партнерите 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 

БИМ АЛАТКА ВО НАСОКА НА ДИГИТАЛИЗАЦИЈА 
НА ГРАДЕЖНАТА ИНДУСТРИЈА

ПРЕС КОНФЕРЕНЦИЈА
ПОКРОВИТЕЛИ 
НА СТОПАНСКАТА КОМОРА НА МАКЕДОНИЈА

ПРЕМИУМ Покровители 

СИЛВЕР Покровители СТАНДАРД Покровители 
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Македонија (ИИМ) и Академијата БИМ од Шпанија.

Потребата од воведувањето и примената на БИМ технологијата е во насока на поддршка 
на стратешките правци на земјата за дигитализација на градежниот сектор според глобалните 
правци на технолошкиот развој, како и за постигнување на целите за одржливост во 
енергетскиот сектор, пред се, на енергетската ефикасност според директивите на ЕУ, истакна 
Ристо Иванов, претседател на Здружението за бизнис консултанти Креација и партнер во 
ТРАИНЕЕ проектот. Очекуваните придобивки од примената на БИМ се:

    Ø Економски (10% заштеди во времето на градба и 20-40 % пониски трошоци за градба 
и одржување на објектот¸подобрена конкурентност на секторот);

    Ø Околина (помалку отпад, оптимално користење на енергијата, ефикасност на 
ресурсите, циркуларна економија и пристап за анализа на целиот животен циклус на градбата)

    Ø Социјални (повисок и побезбеден стандард на живеење, подобрени услуги на јавниот 
сектор, чисти и безбедни работни места во градежниот сектор). 

ЕУ политиките имаат за цел дигитализација на индустриите. Во агендата за дигитализација 
вклучена е и иницијативата на ЕУ Комисијата за дигитализација на единствениот ЕУ пазар. 
Исто така ЕУ директивата за јавни набавки (2014) ги охрабрува Владите на земјите членки, 
како големи набавувачи на градежни работи, да влијаат и да ги охрабруваат иновациите и 
примената на БИМ од страна на градежните компании. Стратегијата на ЕУ е јавниот сектор 
да го преземе лидерството во воведувањето на БИМ во градежната индустрија и неговата 
имплементација. Проектот ТРАИНЕЕ има токму за цел да ги доближи Европските политики за 
примената на БИМ од страна на градежните компании, институции и сектори поврзани со 
градежништвото и во Република Северна Македонија.

Воведување на БИМ во земјите од Европската унија веќе е отпочнато и како пример 
во Германија од јануари 2020 година сите инфраструктруни јавни работи треба да бидат 
планирани и градени со БИМ методологијата; во Ирска, БИМ методологијата е задолжителна 
за било која работа во здравствениот сектор, во Италија, методологијата БИМ е задолжителна 
за сите јавни објекти во вредност над 100 милиони евра, додека пак во Велика Британика, 
од 2017 година се применува БИМ методологијата во сите програми за социјално домување.

Имплементацијата на агендата за дигитализација на индустриите е подржана со: Политики 
за јавни набавки, технички (Стандардизација на методологијата, безбедност, валидација и 
користење), процеси (размена на информации) и човечки ресурси (одговорности и вештини). 
За воведувањето на БИМ во националните економии најчесто се користи стратешки документ 
Road map, под водство на Владите на земјите членки.

Во таа насока, една од основните компоненти на Проектот „ТРАИНЕЕ“ е промоција и 
воведување на БИМ во Република Северна Македонија, преку три активности:

    »  Промоција на БИМ пред релевантните пазарни актери: практичари (архитекти, 
инженери и техничари); градежни компании; јавни институции; инвеститори; производители 

ПРЕС КОНФЕРЕНЦИЈА ПРЕС КОНФЕРЕНЦИЈА

на градежни материјали; занаетчии; (одржани 2 во март и 2 во Мај 2019, следните ќе бидат од 
2-6 декември 2019;

    »  Организирање на обука за БИМ од страна на проектниот партнер од Шпанија (4 
програми);

    »  Изработка на Road map за воведување БИМ во РСМ. 

Со цел подигање на капацитетите во градежниот сектор за воведување енергетска 
ефикасност при градење на енергетски ефикасни згради, подготвени се четири програми за 
обука за БИМ на 50 учесника во сите фази на изградба, користење и одржување на градбите 
Тренинг програмите се изработени и поддржани од БИМ Академија Барселона, партнер во 
проектот и тоа:

    »  5 дена (40 часа) за практичари (архитекти, инженери и техничари); со вкупно 20 
учесници;

    »  5 дена (40 часа) за градежни компании и под изведувачи, со вкупно 10 учесници;

    »  15 часа онлајн обука за носителите на политики, јавни институции, сопственици на 
објекти со вкупно 10 учесници;

    »  15 часа онлајн обука за градежната индустрија и производители на градежни 
материјали со вкупно 10 учесници. 

Учесниците на обуките ќе добијат едногодишна бесплатна БИМ лиценца од АКА за 
работење и примена на стекнатото знаење. Обуките се одржуваат во период од Февруари 
2019 (за 5 дневните обуки) и март 2020 година (за онлајн обуките). Содржината на обуките 
и датите за одржување ќе бидат презентирани на неделата на проектот 2-6 Декември 2019 
година посочи проф. д-р Лихнида Стојановска Георгиевска, професор на Факултетот за 
електротехника и информациски технологии при Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ – 
Скопје, кои се и партнери во истоимениот проект.

Подготовката на Road map за воведување на БИМ алатката во РСМ предвидена е во 
периодот април-јуни 2019 година, со поддршка на проектниот партнер БИМ Академија 
Барселона, експерт од Словенија и експерт од Словачка. Планот на изработка ќе биде усвоен 
од Насочувачкиот одбор на проектот и имајќи предвид дека членови се претставници 
на министерствата, од неговите редови ќе се формира работната група за воведување 
БИМ. Проектните резултати и обуките ќе се префрлат на понатамошна експлоатација и 
реплицирање на Центарот на знаење за менаџмент и вештини Скопје додаде проф. д-р 
Стојановска Георгиевска.

м-р Ивана Крстевска 
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БИЗНИС ИНФО

РАБОТНА СРЕДБА РАБОТНА СРЕДБА

ИДНИ НАСОКИ ЗА РАЗВОЈ НА 
АГРОСЕКТОРОТ

Земјоделството (вклучително лов, шумарство и рибарство) е еден од најголемите и 
најважни сектори во домашната економија, со учество од околу околу 10-12% во вкупниот 
БДП остана релативно стабилен сектор изминатиот период. Заедно со преработувачката 
индустрија, процентот се зголемува на 14-18%.

Можностите за поголем придонес на оваа дејност во националната економија се значителни 
затоа што расположивите потенцијали во земјоделството не се целосно искористени и 
покрај традицијата во овој сектор, како и покрај поволните климатски услови. Повеќе од 
една третина од земјоделското обработливо земјиште не се обработува. Субвенциите кои 
почнаа да се исплаќаат од 2007 година не ги дадоа саканите ефекти, наместо развојна нота 
тие беа искористени како социјално-политичка алатка. Но македонското земјоделство во 
изминатите 25 години се соочува со големи предизвици. Членството во СТО, Спогодбата со 
ЕУ, членството во ЦЕФТА, ги прошири можностите за зголемување на извозот, но истовремено 
ја зголеми домашната конкуренција, констатираше Васко Ристовски во воведниот дел на 
работната средба реализирана на Претседателот на Стопанската комора Бранко Азески со 
Министерот за земјоделство шумарство и водостопанство Трајан Димковски на тема „Насоки 
за унапредување на земјоделско-прехранбениот сектор во Република Северна Македонија“.

Претседателот Азески посочи дека земјоделскиот сектор иако има значаен придонес во 
доашната економија досега не бил соодветно третиран. Материјалот изработан од стручната 
служба на комората за работната средба прествува нов концепт за развој на нов тип на агро 
секторот и се клучни правци со цел зголемување на продуктивноста во дејноста, посочи 
Азески, што беше позитивно оценето од страна на ресорниот министер.

Инвестициите во водостопанството е сегментот каде што треба да се вложи за да добиеме 
поголема вредност на земјоделскиот производ. Во моментов преку националните програми 
од МЗШВ се инвестира во браните Конско, Речани, и само за овие две брани ќе се вложат 
околу 70 милиони евра во следните две до три години. Во моментот се гради системот за 
наводнување на јужната долина на реката Вардар втора фаза, што е околу 24 милиони евра. 
Следно, ќе добиеме заем од околу 80 милиони евра од германската банка KfW за инвестиции 
во капитални проекти за наводнување, за системот за наводнување Лисиче, Конско втора 
фаза и проект за наводнување на јужната долина на реката Вардар трета фаза и Пепелиште, 
истана пред присутните стопанственици на работната средба министерот Димковски. 

Тоа значи 170 милиони евра ќе бидат инвестирани од 2017 во следните 5 години во 
зголемување на наводнуваните површини. Сето тоа значи повеќе наводнување земјоделски 

површини, поголемо производство, поголема конкурентност на фирмите. Но се поставува 
прашањето што со производите? Бидејќи инвестираме во капитални проекти за зголемување 
на производството треба да ја поврземе целата мрежа-истакна во своето обраќање 
министерот.

Тука е проектот преку Светска банка, околу 30 милиони евра ќе бидат инвестирани 
во изградба на откупно-дистрибутивни центри. Идејата е од една страна да го поттикнеме 
производството, а друга страна веќе создаваме предуслови за амортизација на вишокот 
производи  и барање на нови пазари. А новите пазари ќе ги добиеме со подобрување на 
квалитетот на производите.

Во моментот, согласно податоците од Државниот завод за статистика 860 милиони евра е 
вкупната вредност на  примарно земјоделско производство, со вредноста на преработки уште 
околу 400 милиони евра, доаѓаме до близу 13 отсто учество на земјоделско-прехранбениот 
сектор во вкупниот бруто-домашен производ, што е огромен потенцијал. Тој воедно изрази 
верување дека токму овој сектор има потенцијал да го удвои ова учество. Тоа ќе го постигнеме 
со поврзување на целиот систем, наводнување со откупни центри и секако со вклученост на 
науката, создавање на поволна бизнис клима, и само така ќе го подигнеме земјоделството .

Како министерство, вели Димковски работиме на мерки за создавање на поволна бизнис 
клима за компаниите и отворање на преработувачки капацитети. Со најновите измени на 
Законот за земјоделство и рурален развој, додадовме еден член со којшто воведуваме 
предфинансирање  наменето за бизнис секторот односно за фирмите корисници на ИПАРД 
програмата.  Искористувањето на ИПАРД се одвива многу добро, ова е прва година во која нема 
да вратиме пари  што досега се случуваше поради неискористување да се враќаат пари, а ние 



БИЗНИС ИНФО БИЗНИС ИНФО 9Петок,  29 ноември 2019, Бр. 4178 Петок,  29 ноември 2019, Бр. 417

најверојатно ќе бараме плус пари. Предфинансирањето значи дека фирмите кои имаат 
веќе потпишано договор со Платежната агенција  за мерките од ИПАРД,  делот којшто не се 
финансира од ИПАРД, односно сопствениот влог на барателот ќе го финансира државата како 
заем  без камата, којшто во во период од 8 години корисникот на мерката треба да го врати. 
Доколку вкупната инвестиција е 100 илјади евра, 50 илјади евра покрива ИПАРД а 50 илјади 
евра од сопствено учество, за коешто ние со измените овозможуваме предфинансирање од 
државата пред почетокот на градбата-потенцирање министерот.

Инвестициите се една стратешките цели и визии за развој на домашното земјоделство. 
Мора да го искористиме моментот и делуваме бргу, затоа што оној момент, кога ќе 
започнеме со преговорите а подоцна и се придружиме на унијата, нема да имаме простор 
во проширување на мерките за развој на секторот, смета министерот за земјоделство, 
шумарство и водостопанство. 

На трибината присутните стопанственици од агро секторот партиципираа со предлози 
и сугестии околу одредени прашања кои ги оптоваруваат компаниите. Во делот на 
млекарството се постави прашање за визијата и плановите на министерството и Владата 
во насока на зголемување на сточниот фонд и производство на високо квалитетно млеко. 
Подршка на ваквата иницијатива даде и Златко Најдовски, Евромлекара-Скопје кој воедно 
го постави прашањето за увоз на млеко од Турција преку автономна мерка, со цел да се 
одговори на потребите на компанијата, како за домашен пазар, така и за извоз, пред се во 
Руската Федерација, со која Евромлекара има договори.

Земјоделството е важен сектор, го држи народот на земјата. Состојбата во моментот е 

драматична. Имаме климатски промени со големи удари на земјоделското производство. 
Оттука, се наметнува потреба за интензивно вложување пред се во делот на наводнувањето. 
Истовремено, потребни се вложувања во преработувачките капацитет, конкретни мерки за 
финансирање во земјоделството, а комуникацијата помеѓу комората, владата и земјоделците 
да биде постојана, беа пораките од Минчо Јорданов, што е всушност и порака од бизнис 
секторот.

Потребна е стратегија за развој на агросекторот, особено во делот на сточарството, кој е 
пак основа за развој и на преработувачката индустрија. Треба да се постави лимит во делот 
на фармерството и подржат професионалните фармери, сметаат одредени стопанственици.

Деканот на Факултетот за земјоделски науки и  храна, Вјекослав Танасковиќ упати апел до 
бизнис секторот за поддршка на науката преку стипендирање на завршен кадар и заедничко 
учество во проекти  а со цел задржување на младите луѓе во земјата.

На работната средба беше констатирано дека, создавањето на конкурентен земјоделско-
прехранбен сектор, кој ќе ги искористи компаративните предности на земјата, бара 
доследно спроведување на сеопфатни мерки во низа области, вклучувајќи: ефективни 
земјишни политики, финансирање, преструктуирање на земјоделското производство во 
насока на производи со дефицит на високи примања и ефективни пазар кој обезбедува 
соодветна средина за техничките и претприемачките вештини на домашните фармери. 
Целта е да се зајакне свеста за македонските земјоделски и прехранбени производи чии 
имиња се заштитени со оригинални ознаки за потекло, заштитени географски ознаки или 
загарантирани традиционални специјалности со цел да се зголеми нивната побарувачка, да 
се зголеми интересот на производителите за влез во производство на заштитени производи 
за да се постигне нивно подобро позиционирање и да се спречи злоупотреба на заштитени 
имиња на пазарот.

На Македонија и недостасуваат економски одржливи рурални заедници кои ќе 
допринесат во развојот на македонското земјоделство и пласман на македонските производи 
на странските пазари. Предлог-Буџетот за оваа година за секторот земјоделство, предвидува 
мерки и политики кои се во насока на унапредување на земјоделството, преку зголемување 
на обработливите површини, создавање услови за модерно и конкурентно земјоделско 
производство. Најголемиот дел од предвидените средства се наменети за Агенцијата за 
финансиска поддршка во земјоделството и руралниот развој, како институција преку која 
што се исплаќа финансиската поддршка за земјоделството преку директните плаќања од 
Програмата за рурален развој и ИПАРД Програмата. Се планира во насока на инвестирање на 
модерно земјоделство, со конкурентни производи и цени на странските пазари. Овој тип на 
поддршка има за цел отворање /рестартирање на преработувачки капацитети во државата, 
пласман на финални производи со додадена вредност,  подобрување на капацитетите во 
руралните средини и овозможување услови за развој на руралниот туризам, задржување 
на традиционалното селско семејство и негова поддршка за инвестирање во змјоделството, 
поддршка и поттикнување на земјоделско здружување и промоција на македонските 

БИЗНИС ИНФО
РАБОТНА СРЕДБА РАБОТНА СРЕДБА
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земјоделски производи, 
инвестиции во примарното 
земјоделство и промоција на 
органска фарма.

Еден дел од буџетските 
средства се наменети за 
развој на инфрастукурните 
капацитети за развој на 
земјоделството (инвестиции 
во системи за наводнување, 
во модерни мелиоративни 
системи насекаде низ 
државата, изградба на брани, регулирање на водни корита итн.). Неопходно е да се 
спроведат активности поврзани со промените во животната средина за да во еден догледен 
перод може да се видат резутатите од добрата земјоделска пракса, подигнување на свеста 
на населението за значењето на можностите кои ги дава Македонија за производство на 
здравствено безбедна храна. При тоа, посебно внимание треба да се посвети на адаптација  
кон климатските промени (како во растителното производство, така и во анималното), 
контролирано управување со водните ресурси, биоенергијата и бидиверзитетот во државата.

Материјалот, изработен од страна на стручната служба на Комората, беше разгледан на 
седницата на Здружението на земјоделството и прехранбената индустрија. Истиот од страна 
на компаниите беше оценет како стратешки и визионерски за секторот и како таков има силен 
развоен правец доколку истиот биде прифатен од надлежните институции. Предлозите на 
претставниците од агросекторот беа поддржани, со сугестија истите да се дополнат во делот 
на географско потекло, етикетирање и промовирање на производите, за што словенечкиот 
модел беше посочен како успешен пример за решавање

Претседателот на Стопанската комора на Македонија на крајот од работната средба 
истакна дека со организација на еден ваков настан се постигна целта-дебата за еден сериозен 
сектор. Цел е преку постојана комуникација со ресорното министерство и Владата на РСМ, 
да се достават предлози за развој на секторот со цел зголемување (дуплирање) на БДП во 
клучните сектори.

Во пресрет на идните политички случувања, комората ќе излезе со свои економски 
програми и определби, и овој пат ќе побара одговор од политичките партии во земјата колку 
тие се подготвени да ги подржат барањата на бизнис заедницата и исполнат нивните барања.

Васко Ристовски

СОРАБОТКАРАБОТНА СРЕДБА

Трговското одделение при Амбасадата на Република Австрија во Република Македонија 
заедно со Стопанската комора на Македонија, организираа работилница на тема: “Креирање 
образовни профили според потребите на фирмите” на кој присуствуваа претставници од 
институциите, креатори на образовните политики и компаниите.

Целта на овој настан беше со вклучување на говорници од повеќе аспекти да се претстави 
начинот на функционирање на политиките на дуалното образование во партнерство со 
средното стручно образование во Македонија и Австрија. Да се согледа вклученоста на 
Стопанските комори на Македонија и на Австрија, како и на компаниите кои го помагаат 
овој процес, а истовремено и да го подобрат преку практични вештини и способности на 
учениците.

H.E. Георг Вуцас, амбасадор на Австрија, посочи дека австриското знаење и практично 
искуство на know-how треба да се примени и во Македонија со цел да има поквалитетен 
образовен кадар кој ќе најде вработување, зошто регионот страда од иселување на млади 
лица.

Стопанството има недостаток од стручен кадар, поради повеќе фактори: неефикасност 
на институциите, недостаток на анализи, неефикасна имплементација на стратегии и 

ОБРАЗОВАНИЕ ЗА ПОТРЕБИТЕ НА ФИРМИТЕ
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закони, нефлексибилно образование за потребите на бизнисот, посочи Наташа Јаневска, 
самостоен советник при Стопанската комора на Македонија. За таа цел вели Јаневска  80% од 
невработените се долгорочно невработени, а тоа е одраз на неусогласеноста на вештините 
и компетенциите. 

Потребни се интервенции во дуалното образование за обезбедување стручен кадар 
и решавање на празнините за потребните вештини и квалификации преку системско 
решавање на дуалното образование. Потоа измена на законската регулатива; релевантност 
на образовните програми со економските и технолошките потреби; модернизација и 
модуларизација на образовните програми со релевантни резултати од учење; прецизирање 
на улогите на чинителите во обезбедување на дуалното образование; нов пристап во 
наставата со фокус на практичната обука на работно место; професионалното советување 
и насочување на учениците; посветеност на бизнис заедницата за развој на образовните 
процеси и одржливо финансирање, истакна Јаневска.

ЕВН Македонија први отпочнаа да го спроведуваат концептот на дуално образование 
во партнерство со средното техничко училиште „Михајло Пупин“ во Скопје, а од новата 
учебна година таква соработка почнуваат и средното училиште во Гостивар каде исто така 
се воведува тој концепт со една паралелка.

ЕВН Македонија како компанија која веќе неколку години е активно вклучена во 
експерименталната прогама на проектот за дуално образование, обезбедува паричен 
надоместок за учениците вклучени во овој процес. Со сопствени средства ги опремува 
училниците за практична настава во училиштата и по завршување учениците ќе бидат  
вработени во компанијата, истакна во својата презентација Анета Петровска Русомароски, 
раководител на човечки ресурси од ЕВН Македонија. Компанијата подготвува Платформа за 
електронско учење и интерактивен начин на учење.

На работилницата беше преставен и проектот Образование за вработување во Северна 
Македонија (E4E@мк), координиран од Македонски центар за граѓанско образование, во 
партнерство на Стопанската комора на Македонија чија главната цел е да придонесе кон 
подостоинствено вработување на младите (15 – 29 години), вклучително и на ранливите 
групи, на социјално-инклузивен и одржлив начин.

Бернхард Кауфман од Австриската Стопанска комора информираше дека како институција 
имаат отпочнато проекти во 7 земји со вклучување на над 1700 ученици, во образовна 
програмна која вклучува 80% практична настава и 20% настава и обука, бидејќи како што 
вели тој, најважно е квалитет во практичната обука а не квантитет. Во целиот процес треба 
да се постигне доверба помеѓу двете страни (кај ученикот и кај фирмата). Дообуката како 
активност за 1 лице во Австрија чини околу 7000 евра, посочи Кауфман.

За актуелните реформи во средното стручно образование и обука говореше Елизабета 
Наумовска, заменик министер за образование и наука, која истакна дека министерството за 

образование и наука ги поддржува предлозите на бизнис секторот, но за целосна реализација 
потребно е исполнување на повеќе фактори:

    - компаниите (мали и средни) да ја прифатат обврската за задолжителна практична 
обука;

    - вклучување на вработени лица (ментори) во реализација на практичната обука во 
компанија; 

    - поддршка и субвенции за учениците кои би се запишале во стручните училишта и 
инвестирање во училиштата;

Во рамки на дискусијата беше констатирано дека Швајцарскиот, Австрискиот и Германскиот 
систем на добри и успешни практики во средното стручно образование се одлични примери, 
но истите не треба да се копираат во Македонскиот образовен систем, бидејќи целта не е 
само да се реплицираат образовните системи на средно стручно образование и обука од 
други земји туку да се применат најдобрите практики преку соодветни механизми, постоечки 
и нови и да се прилагодат на домашниот образовен систем и состојби.

М-р Ирена Мојсовска

АРБИТРАЖА АРБИТРАЖА
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ОД КОМПАНИИТЕ

Компанијата „Еуроникел Индустри“ одбележува 
една година успешна работа и инвестиции, како значаен 
чинител во македонската економија.  На пригодната 
свеченост по овој повод, свое обраќање имаа Маркос 
Камхис, директор на Инвестицискиот Фонд „ГСОЛ“ и 
Герасим Кујунџиев, генерален директор на „Еуроникел 
Индустри“.

Г-дин Камхис се осврна на успешниот пример на 
реорганизација на компанија над која беше отворена стечајна постапка, и посочи дека со 
основањето на  „Еуроникел Индустри“ , согласно планот за реорганизација, индустрискиот 
гингант „Фени“ беше спасен од затварање. Основачот го превзема управувањето на фабриката 
во 2018год., со договор за преработка на руда, и имајќи предвид дека располага со сопствени 
ресурси на висококвалитетна руда, високостручен и професионален кадар, а со финансиски 
капитал овозможи непречено работење на фабриката, и покрај неповолната состојба на 
пазарот на никел во тој момент, уште во првата година (2018год.) го надмина производниот 
праг над 10.000 тони никел, колку што фабриката произведувала претходните две години.

Г-дин Кујунџиев посочи дека планирањата се„Еуроникел Индустри“ да ја заврши 2019 
година со обем на производство кој ќе надмине 15.000 тони, со што компанијата ќе реализира 
извоз од 200 милиони евра, односно ќе учествува во вкупниот македонски извоз со над 5%. 
При тоа, посочи дека особено треба да се истакне големата додадена вредност која ја креира 
фабриката, имајќи предвид дека од основна суровина се реализира финален производ, 
кој се извезува на пазарите ширум светот. Кујунџиев истакна дека со завршувањето на  
активностите за реконструкција на втората електро-печка, се очекува во 2020 вкупниот обем 
на производство да надмине 20.000 тони, а учеството на оваа компанија во националниот 
БДП од 1,8% за 2019 година се очекува во 2020 година да порасне на 2,7%, и да продолжи да 
расте во следните години. Во употреба свечено брше пуштена втората (од двете) електро-
печки, при што станува збор за инвестиција од  15 милиони УСД, со што фабриката се стави 
во работа со полн капацитет. Зависно од пазарните услови, и направените инвестиции, како 
и исклучителните ресурси со кои располага „Еуроникел“, раководството проектира годишно 
производство од минимум 23.000т никел, со што кавадаречката фабрика за никел повторно 
ќе се искачи високо на листата светски производители на никел во форма на фероникел.

Д-р Татјана Штерјова 

ОДБЕЛЕЖАНА 1 ГОДИНА УСПЕШНА РАБОТА И 
ИНВЕСТИЦИИ НА ЕУРОНИКЕЛ ИНДУСТРИ ВО 

РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА
Психологијата во 

работната средина има свои 
законитости, а една од нив 
вели дека менаџерот мора 
да се занимавате со своите 
вработени. Имено, деловните 
резултати не се случуваат 
со самиот факт што некој е 
вработен и добива плата. 
Оној дополнителен влог кој 
ќе ја направи разликата и 
која најмногу ќе го привлече 
вниманието може да ја даде 
само вработен кој е мотивиран. Мотивацијата сепак произлегува и од фактот дека шефот ја 
забележува нивната работа, вложеното време и добрите резултати.

Со цел приближување на оваа комплексна тема до членовите на Клубот на менаџери-
претприемачи, се одржа предавањето на темa: „Менаџирање на вработени“, реализирано 
од страна на д-р Лазар Ѓуров, основач и претседател на Институтот за индивидуален и 
организациски развој „Симбиотика“.

Доколку организацијата има систем и менаџери кои можат да ги мотивираат луѓето ќе 
има огромен успех, бидејќи мотивираните вработени се подготвени да вложат многу труд, 
енергија, посветеност, креативност и упорност за да ја остварат поставената цел.

IKEAСепак, мотивирањето воопшто не е лесно, објаснува д-р Ѓуров. Често се мисли дека 
повисоката плата, бонусите сами по себе ги чинат вработените задоволни. Но, финансиската 
награда не е секога мотивирачки фактор, особено не на долг рок.  Бидејќи кога станува збор 
за мотивирањето преку пари, вработените се секогаш подготвени да ја напуштат компанијата 
само затоа што на друго место ќе добијат повеќе.

Оттука, мотивацијата и задоволството на вработените се главно задолжение на менаџерот 
на човечки ресурси, бидејќи само преку квалитетен мотивациски систем компанијата може 
да ја подобри својата конкурентска позиција и да ја зголеми својата вредност.

 

Валентина Цветковска

МОТИВИРАЊЕ НА 
ВРАБОТЕНИ

КЛУБ НА МЕНАЏЕРИ-ПРЕТПРИЕМАЧИ
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– „Алкалоид АД“ Скопје од 5 до 7 ноември 
годинава настапи како излагач на најголемиот саем 
на фармацевтската индустрија во светот: CPhI (Con-
vention on Pharmaceutical Ingredients) што се одржа 
во Франкфурт, Германија.

На овој глобален настан секоја година 
учествуваат 2.500 излагачи и 45.000 посетители од 
над 165 земји во светот.

Саемот, или во буквален превод „Конвенција на фармацевтски состојки“ првпат е 
одржан пред 30 години и бележи динамика на додавање нови содржини и пораст на 
бројот на посетители и изложувачи.

На листата на интереси, како што информираат од „Алкалоид“, највисоко котирани се 
активните фармацевтски состојки, по што следат готовите фармацевтски формулации, 
инјектибилни форми/хормони/онколошки лекови, потоа безрецептни лекови итн.

-„Алкалоид“ првпат на оваа конвенција присуствуваше во 2004 година, и оттогаш 
учествува како активен изложувач со цел прецизирање на договорите со глобалните 
добавувачи на супстанци и готови производи, лиценцирање на нови производи и 
дополнување на производното портфолио, се наведува во соопштението на „Алкалоид“.

Настанот, како што посочуваат од „Алкалоид“, е извонредна можност за добивање 
на информации за најновите достигнувања од областа на фармацевтската индустрија 
со цел да се одржи чекор со динамичните трендови на фармацевтскиот пазар

„АЛКАЛОИД“ дел од глобалниот саем на 
фармацевтската индустрија

Приходите од продажба на 
ОКТА во третиот квартал годинава 
достигнаа 20.294 милиони денари, 
што е повисоко во споредба со 
истиот период од минатата година 
(20.096 милиони денари), како 
резултат на повисоките меѓународни 
цени на горивото, соопшти денеска 
ОКТА.

Прилагодената заработката 
пред камати, даноци, амортизација 
и депрецијација (ЕБИТДА), која 
ја отсликува оперативната профитабилност на ОКТА, во третиот квартал годинава 
достигна 192 милиони денари, надминувајќи ги 122 милиони денари остварени во 
третиот квартал на 2018 година. Притоа главен двигател е одржливиот зголемен обем 
на продажба, како и оптимизацијата на структурата на трошоците.

На деветмесечно ниво, прилагодената ЕБИТДА, движејќи се со ист тренд, изнесува 
350 милиони денари, споредено со 274 милиони денари за истиот период минатата 
година.

Добивката пред оданочување, во третиот квартал од 2019 година, достигна 149 
милиони денари, наспроти загубата од 31 милион денари, забележана во третиот 
квартал од 2018 година. Следствено на тоа, добивката пред оданочување за деветте 
месеци од 2019 година изнесува 187 милиони денари, што е значително повисоко од 
еден милион денари достигнати во истиот период минатата година. Тоа, појаснуваат 
од компанијата, главно се должи на континуираниот раст на продажба на домашниот 
и странскиот пазар, дополнет со зајакнатата оперативна ефикасност, како и со 
позитивниот ефект од зголемените меѓународни цени на горивото.

ОКТА со раст на приходите од продажба во 
третиот квартал

ОД КОМПАНИИТЕ
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Скијачкиот центар Маврово 
новата скијачака сезона ќе ја стартува  
ребрендиран како Ресорт Маврово. 
Според најавите од сопственикот 
на К.А.К. Доо и директор на Ресорт 
Маврово, Огњан Циговски се оечекува 
само температурите да паднат под 
нула и да почне скијачката сезона.

Тоа, како што кажа, го овозможува 
поставувањето на современата 
опрема за заснежување и правење 
вештачки снег на која и е потребно 
температурата три дена да биде под „0“ 
степени целзиусови за да направи доволно снег за скијање на стазите под едноседот 
и двоседот.

-Годинава со помош на Светска банка преку европските фонодови набавивме 
нова опрема за заснежување и правење снег на ски патеката Маврово 2 под двоседот 
во вредност од 600.000 евра по пат на кофинасирање 50 спрема 50 отсто. Стазата е 
проширена  и е отворена и новата ски патека „52“. Тоа е целосно завршено и се чека 
само да падне температурата и да ја ставиме во функција. Лани, пак, ивестиравме еден 
милион евра во 19 шахти, девет снежни топови и четири снежни етикови под Едносед 
стазата со што системот за вештачки снег е во должина од речиси два километра и 
целосно ја покрива таа стаза, изјаво Циговски.

Најави дека во завршна фаза е и проширувањето на паркинг просторот пред Спорт 
хотел и сеправи нов паркинг кај фудбалското и спорстското игралиште со што ќе се 
отворат нови 350 паркинг места. Останува само деновиве општината да го асфалтира 
новиот паркинг. Покрај тоа отворена е уште една билетарница кај овој паркинг, а 
билети за скијање од следниот месец ќа може онлајн да се купуваат и надополнуваат. 

Скијачкиот центар се ребрендира 
во Ресорт Маврово

Земјотресите не можеме да 
ги предвидиме, но затоа можеме 
да ја предвидиме осигурената 
сума при евентуална штета од 
истиот.

Осигурувањето од 
земјотрес ви нуди материјална 
сигурност за штета којашто може 
да ја предизвика земјотресот. 
Природните појави не можеме 
да ги контролираме. Затоа 
Кроациа осигурување има 
продукт со кој ќе можете да 
бидете спокојни. Осигурување 
на стамбени и деловни објекти од земјотрес.

При несреќен случај Кроација осигурување врши брза проценка на штети на 
основ од фотографии, осигурените лица добиваат нужно сместување, а компанијата е 
обврзана за исплата на средства за расчистување на градежниот шут. Сите загуби или 
штети на имотот што се случиле во кој било период од седумдесет и два последователни 
часа во кои спаѓа настанот, а истите загуби или штети се непосредно предизвикани 
од земјотрес или последователен потрес, ќе се смета дека се предизвикани од еден 
земјотрес и следствено сочинуваат една загуба во смисла на оваа полиса.

„Она што не прави поразлични од останатите компании кои го нудат овој тип на 
осигурување е тоа што овој производ го нудиме како самостоен кој може да се купи 
без да се врзува за друго имотно осигурување (пожар или домаќинско). Не чекајте , 
јавете се кај нас 02/32 51 150 и дознајте повеќе за понудата за осигурување на вашиот 
објект од земјотрес.“, велат од Кроација осигурување.

Осигурајте го вашиот објект од земјотрес

ОД КОМПАНИИТЕ
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На 23 ноември 2019 година, во Тирана, Република 
Албанија се одржа завршниот состанок во рамки на 
Проектот: „Зголемување на извозниот потенцијал 
на малите и средни претпријатија во регионот 
на 6-те земји од Западен Балкан“, на чијашто 
имплементација во текот на изминатата година 
активно работеа сите шест комори од регионот 
членки на Коморскиот инвестициски форум (КИФ) 
со поддршка на Отворениот регионален фонд за 
надворешна трговија на Германското друштво за 
интернационалана соработка – ГИЗ. Главната цел на 
Проектот беше да се подобрат рамковните услови 
за трговија во Југоисточна Европа, во согласност 
со барањата на процесот за приближување кон ЕУ. 
Фондот ги поддржува регионалните иницијативи, чија цел е подобрување на условите 
за слободна трговија, коишто се целосно усогласени со агендата на КИФ.

Потпроектот„ Зголемување на извозниот потенцијал на малите и средни 
претпријатија во регионот на 6-те земји од Западен Балкан“, е заеднички проект помеѓу 
шесте комори од Западен Балкан чијашто имплементација е со цел подобрување на 
извозниот потенцијал на малите и средните претпријатија од регионот особено во 
делот на конзервната и преработувачката индустрија.

Во изминатиот период во рамки на проектот беше спроведена проценка за 
подготвеност за извоз на компаниите од агросекторот и преработувачкиот сектор 
,којашто имаше за цел: 1) да го анализира извозниот потенцијал на претпријатијата 
во дадениот сектор, 2) да се идентификуваат заедничките бариери во извозот и 3) да 
се развијат специфични услуги за поддршка на извозот во овој сектор и синџирот на 
снабдување на ЗБ6 регионот, врз основа на побарувачката на компаниите.

Врз база на добиените податоци, во рамки на првата фаза на проектот беше изготвена 
и Брошура со насоки за извоз на производи од преработувачката индустрија (овошје 

ВО РАМКИ НА КИФ КРЕИРАНА ЗАЕДНИЧКА 
БАЗА НА ПОДАТОЦИ ЗА ИЗВОЗНО 

ОРИЕНТИРАНИТЕ МСП

и зеленчук) од Регионот на Западен Балкан во земјите на Европската Унија , којашто 
воедно е достапна за сите компании на официјалната веб страна на Стопанската комора 
на Македонија (www.mchamber.mk).

Во рамки на Проектот, во завршната фаза Коморите од регионот креираа заедничка 
база на податоци на произведувачи и дистрибутери на производи од агро-секторот, 
поточно производи од конзервната и преработувачката индустрија, од пазарите во 

регионот, но и од европските пазари. Секоја од шесте 
комори беше задолжена за анализа на домашните 
пазари и внесување на потребните податоци во 
заедничката база. По комплетирањето на базата од 
страна на коморите и имплементацијата на техничките 
решенија, базата е пуштена во употреба како услуга 
за сите членки на Стопанската комора на Македонија.

Со креирањето на оваа заедничка база, коморите 
од ЗБ6 ќе можат на компаниите заинтересирани за 
извоз и пласман на своите производи на странските 
пазари да им обезбедат детални информации за 
дадените пазари и потенцијалните партнери, со цел 
олеснување на извозниот процес.

Со имплементирањето на овој проект, не само 
што ќе се олесни поврзувањето на компаниите од регионот на Западен Балкан, туку 
ќе им се овозможи и полесен пристап на малите и средни компании од Македонија 
да ги развијат своите извозни потенцијали и да ги пласираат своите производи и на 
европските пазари.

Во наредниот период базата на податоци тековно ќе се дополнува со нови 
информации и ќе се ажурира од страна на задолжените лица од сите шест комори од 
Регионот, се со цел да им се помогне на домашните компании во обидите за раст на 
нивните извозни активности.

Стопанската комора на Македонија ги повикува и ги охрабрува сите компании 
од преработувачката/ конзервната индустрија коишто имаат интерес да ги насочат 
своите извозни активности кон пазарите на Западен Балкан но и Европската Унија, 
да ја контактираат Стопанската комора на Македонија, со цел добивање подетални 
информации и ширење на партнерската мрежа во регионот и пошироко. 

КОМОРСКИ ИНВЕСТИЦИСКИ ФОРУМКОМОРСКИ ИНВЕСТИЦИСКИ ФОРУМ
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м-р Анета Димовска, самостоен советник во 
Стопанската комора на Македонија

Во собраниска процедура се измените и 
дополнувањата на Законот за ДДВ со кои се предвидуваат 
неколку клучни новини.

Прво, се предвидува можност даночните обврзници 
регистрирани за цели на данокот на додадена вредност, 
правото на одбивка на претходен данок да го остваруваат 
и со поседување само на фискална сметка издадена 
согласно со Законот за регистрирање на готовински 
плаќања. Според постојното законско решение правото 
на одбивка на претходен данок може да се оствари ако 
даночниот обврзник ги употребува набавените или 
увезените добра, односно примените услуги за цели 
на неговата стопанска дејност а врз основа на фактура, царинска декларација во која е 
посебно искажан платениот данок за увозот или други акти и извештаи, ако тие документи се 
евидентирани во книговодството на даночниот обврзник. Со цел да се олесни остварувањето 
на правото на одбивка на претходен данок се предлага даночните обврзници регистрирани 
за цели на данокот на додадена вредност да имаат право на одбивка на претходен данок 
за прометите кои се платени во готово и само со поседување на фискална сметка чиј 
вкупен промет не надминува 6.000 денари издадена согласно со Закон за регистрирање на 
готовински плаќања.

Второ, согласно предложените измени и дополнувања на Законот, се зголемува и прагот 
за задолжителна регистрација за целите на данокот на додадена вредност од 1.000.000 денари 
на 2.000.000 денари. Согласно постојното законско решение за регистрација за данокот на 
додадена вредност обврзани се сите даночни обврзници чиј вкупен промет во изминатата 
календарска година надминал износ од 1.000.000 денари или чиј вкупен промет на почетокот 
од вршењето на стопанската дејност или во текот на годината се предвидува дека ќе го надмине 
износот од 1.000.000 денари. Притоa откако даночните обврзници за цели на ДДВ извршат 
регистрација, истите остануваат во системот најмалку во рок од пет календарски години, 
независно од висината на вкупниот промет кој го остваруваат. Паралелно со зголемување 

ЗГОЛЕМУВАЊЕ НА ПРАГОТ ЗА РЕГИСТРАЦИЈА 
И НОВИ ГЛОБИ ВО ПРЕДЛОГ ЗАКОНОТ ЗА ДДВ

на прагот за регистрација, предлог законот предвидува и скратување на периодот во кој 
даночниот обврзник кој е регистриран за цели на данокот на додадена вредност останува во 
системот од пет на три години.

Трето, предлог Законот за данокот на додадена вредност предвидува и нови прекршочни 
одредби, во насока на градација на глобите во зависност од големината на даночниот 
обврзник.

Изразено преку пример на еден член од Законот (членот 59 - за прекршокот, 
неподнесување на пријава за регистрација за данокот на додадена вредност во пропишаниот 
рок) предвидените глоби се во следнава насока:

- глоба во износ од 300 до 1.000 евра во денарска противвредност ќе се изрече на 
даночен обврзник правно лице (микро трговец), а глоба во износ од 50 до 250 евра во 
денарска противвредност се предвидува за истиот прекршок на одговорно лице во правно 
лице (микро трговец);

- глоба во износ од 600 до 2.000 евра во денарска противвредност на даночен обврзник 
правно лице (мал трговец), а глоба во износ од 100 до 500 евра во денарска противвредност 
на одговорно лице во правно лице (мал трговец);

- глоба во износ од од 1.800 до 6.000 евра во денарска противвредност на даночен 
обврзник правно лице (среден трговец) , а глоба во износ од 150 до 500 евра во денарска 
противвредност на одговорно лице во правно лице (среден трговец);

- глоба во износ од 3.000 до 10.000 евра во денарска противвредност на даночен обврзник 
правно лице (голем трговец), а глоба во износ од 200 до 500 евра во денарска противвредност 
на одговорно лице во правно лице (голем трговец) ќе му се изрече за прекршокот од став 1 
на овој член и

- за прекршокот, неподнесување на пријава за регистрација за данокот на додадена 
вредност во пропишаниот рок од страна на даночен обврзник - трговец поединец и лице 
кое самостојно врши дејност ќе се изрече глоба во износод 100 до 250 евра во денарска 
противвредност, а за даночниот обврзник-физичко лице се предвидува глоба во износ од 50 
до 250 евра во денарска противвредност.

Истиот пристап е задржан и во делот на пропишување на глобите за останатите прекршоци 
кои се предвидени со Законот за данокот на додадена вредност.

Четврто, со цел да се овозможи ослободување од плаќање на данок на додадена вредност, 
при увоз за добрата кои се увезуваат од страна на воените сили на други држави кои се 
членки на Организацијата на Северноатлантскиот договор (НАТО), во предлог законот се 
предвидува даночно ослободување.

Предложените измени и дополнувања на Законот за данокот на додадена вредност треба 
да доведат до намалување на административниот товар на даночната администрација и на 
микро фирмите. 

ДАНОЦИ И ЦАРИНИДАНОЦИ И ЦАРИНИ



БИЗНИС ИНФО БИЗНИС ИНФО 25Петок,  29 ноември 2019, Бр. 41724 Петок,  29 ноември 2019, Бр. 417

м-р Наташа Јаневска, самостоен советник

во Стопанската комора на Македонија

Деновиве, во делот образование, фокусот беше 
ставен на неформалното образование како можност 
за обезбедување кадри потребни на бизнис секторот и 
како овој вид на образование го практикуваат земјите 
членки на ЕУ, а како во нашата земја. И токму во овој 
период на Единствениот национален електронскиот 
регистер за прописи (ЕНЕР) беше поставен новиот Закон за образование на возрасните.

Законот заслужува внимание да се разледа затоа што со него се уредува организирањето, 
структурата, финансирањето и управувањето на системот на образование на возрасните во кој е 
опфатен и делот за неформалното образование. Во таа насока неминовно се наметнуваа прашања 
кои се од суштинско значење за бизнис заедницата и потткнување на понудувачите на образовните 
услуги да реализираат пазарно ориентирани програми.

Што содржи овој закон, што е слично, а што е различно од постоечкиот закон за образование на 
возрасните? Дали ќе има измени во процедурите кои имаат ограничувачки фактор во реализацијата 
на неформалното образование? Дали се земени во предвид предлозите на Стопанската комора 
на Македонија за поедноставување на процедурите за верификација на посебните програми и за 
акредитацијата на институциите кои ги реализираат програмите која што ги кажува на сите јавни 
дебати, состаноци, работилници?

Гледано во поглавјата и членовите на Законот, во првите две поглавја нема никакви новини 
во однос на предходниот Закон за образование на возрасните. Измените се направени во третото 
поглавје, насловен како Организирање на понудувачите на услуги за образование за возрасните, 
во членот 25, во кој е регулирана акредитација на установи и институции за образование на 
возрасните во делот на скратување на рокот од 60 дена на 30 дена кога министерството треба да 
донесе решение за акредитација на институцијата. Рокот на донесување на решението се брои од 
денот кога е поднесено барањето за акредитација на институцијата. Ако ова е навистина така ќе се 
забрзаа процесот за акредитација на институцијата, но искуството и досегашната пракса покажаа 
дека овој член не се почитуваше ни досега кога рокот беше 60 дена, па се случуваше решението за 
акредитација на институцијата да се добие по шест месеци или по една година . Тоа поттикнуваше 
два проблема:

ОБРАЗОВАНИЕ НА ВОЗРАСНИТЕ – ОДРАЗ НА 
ПОТРЕБАТА ЗА КАДАР ЗА БИЗНИС СЕКТОРОТ

    верификуваната програма да заврши за две години, наместо за три и повторно да се започне 
со исцрпувачкиот процес и

    неможноста да излезе во пресрет на барањата на бизнис заедницата за обезбедување на 
кадар со обуки за преквалификација и доквалификација на невработените и вработените. 

Измени се направени и во делот за проценка на знаењата, вештините и компетенциите стекнати 
преку посебните програми од страна на комисија што ќе биде доказ за компаниите дека со процесот 
на преквалификација и доквалификација учесниците навистина ги стекнале соодветните вештини и 
компетенции.

Четвртото поглавје е комплетно ново поглавје во кое се уредува валидацијата на неформално 
и информално учење која на лицата им овозможува препознавање и признавање на знаењата, 
вештините и компетенциите со кои се стекнале преку своето искуство што ќе помогне за нивно 
полесно вработување од една страна, но ќе им помогне и на компаниите, од друга страна, да дојдат 
до кадар кој има искуство во работењето. Останатите поглавја се исти како и во предходниот Закон, 
но сепак хармонизирани и усогласени со Законот за националната рамка на квалификации.

И генерално гледано, образованието за возрасните е системски уредено, но од предлозите на 
Стопанската комора на Македонија е земено само скратувањето на рокот за добивање решение за 
акредитација на институцијата. Останатото останува да се регулира во подзаконски акти. Можеби 
така е подобро за да може побрзо да се интервенира во измени доколку се соочиме со проблеми на 
терен. Но сепак на почетокот, мора да се внимава кој ќе биде вклучен во подготовката на позаконските 
акти и мора да се земат во предвид предлозите на Стопанската комора на Македонија:

    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 акредитација на установата/институцијата, не според поединечно доставените 
програми за обука;

    Ø Флексибилност на Комисијата за акредитација 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 акредитација на установа/институција;

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

Напомена: Предлозите кои се дадени се одраз на барањата на бизнис секторот, искуството од 
пракса, но и на релевантни образовни институции кои работат на оваа проблематика. 

ОБРАЗОВАНИЕОБРАЗОВАНИЕ
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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 ...

26.11.2019

ИЗМЕНА НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА ОБНОВЛИВИ 

ИЗВОРИ НА ЕНЕРГИЈА (*), ОБЈАВЕНА ВО „СЛУЖБЕН 

ВЕСНИК НА РСМ“ БР. 240 ОД 20 НОЕМВРИ 2019 

ГОДИНИ

Врз основа на член 185 од Законот за 

енергетика (*) („Службен весник на Република 

Македонија” бр. 96/18 и „Службен весник на 

Република Северна Македонија” бр. 96/19) и член 4 

став (2) од Законот за прибавување и размена ...

26.11.2019

ИЗМЕНА НА РЕШЕНИЕТО ЗА ПРЕЗЕМАЊЕ 

НА БЕЗБЕДНОСНИ МЕРКИ ПРИ УВОЗ И ТРАНЗИТ 

НА ДОМАШНИ И ДИВИ СВИЊИ, СЕМЕ, ЈАЈЦА 

И ЕМБРИОНИ ОД СВИЊИ, СВИНСКО МЕСО, 

ПРОИЗВОДИ И ПОДГОТОВКИ ОД СВИНСКО МЕСО, 

ДРУГИ ПРОИЗВОДИ КОИ СОДРЖАТ СВИНСКО 

МЕСО, КАКО И НУСПРОИЗВОДИ ОД СВИЊИ 

ЗАРАДИ ЗАШТИТА ОД ВНЕСУВАЊЕ НА ВИРУСОТ 

НА АФРИКАНСКА СВИНСКА ЧУМА ВО РЕПУБЛИКА 

СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА, ОБЈАВЕНА ВО „СЛУЖБЕН 

ВЕСНИК НА РСМ“ БР. 242 ОД 22 НОЕМВРИ 2019 

ГОДИНА

Врз основа на член 10 точка 4), а во врска 

со член 81 став (2) 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 ...

26.11.2019

ИЗМЕНА НА РЕШЕНИЕТО ЗА ЗАБРАНА НА УВОЗ 

И ТРАНЗИТ НА ДОМАШНИ И ДИВИ ЕКВИДИ ЗАРАДИ 

ЗАШТИТА ОД ВНЕСУВАЊЕ НА ВИРУСОТ НА ЗАПАДНО 

НИЛСКА ТРЕСКА ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА, 

ОБЈАВЕНА ВО „СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РСМ“ БР. 242 ОД 

22 НОЕМВРИ 2019 ГОДИНИ

Врз основа на член 10 точка 4), а во врска 

со член 81 став (2) 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 ...

26.11.2019

ДОПОЛНУВАЊЕ НА РЕШЕНИЕТО ЗА ЗАБРАНА 

НА УВОЗ НА ЖИВИ ЖИВОТНИ, ПРОИЗВОДИ И 

НУСПРОИЗВОДИ ОД ЖИВОТИНСКО ПОТЕКЛО 

ЗАРАДИ ЗАШТИТА ОД ВНЕСУВАЊЕ НА ВИРУСОТ НА 

ЊУКАСТЕЛСКА БОЛЕСТ ВО РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА 

МАКЕДОНИЈА ПО ПОТЕКЛО ОД СОЕДИНЕТИТЕ 

АМЕРИКАНСКИ ДРЖАВИ, ОБЈАВЕНО ВО „СЛУЖБЕН 

ВЕСНИК НА РСМ“ БР. 242 ОД 22 НОЕМВРИ 2019 

ГОДИНИ

Врз основа на член 10 точка 4), а во врска 

со член 81 став (2) 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 ... 

27.11.2019

ПРЕДЛОГ - ЗАКОН ЗА УПРАВУВАЊЕ СО 

ЕЛЕКТРИЧНА И ЕЛЕКТРОНСКА ОПРЕМА И ОТПАДНА 

ЕЛЕКТРИЧНА И ЕЛЕКТРОНСКА ОПРЕМА

Согласно образложението на Предлог 

– законот за управување со електрична и 

електронска опрема и отпадна електрична 

и електронска опрема во нашата држава 

управувањето со електрична и електронска опрема 

(во понатамошниот т ...

28.11.2019

ПРЕДЛОГ ЗАКОН ЗА УПРАВУВАЊЕ СО 

ДОПОЛНИТЕЛНИ ТЕКОВИ НА ОТПАД ВО СИСТЕМОТ 

НА ОДГОВОРНОСТ НА ПРОИЗВОДИТЕЛИТЕ

Согласно образложението на Предлог – 

законот, во нашата држава управувањето со возила, 

масла, текстил и гуми претставува еколошки, 

социјален и економски предизвик. Шестата акциона 

програма за животна средина на ЕУ, навед ...

28.11.2019

ПРЕДЛОГ - ЗАКОН ЗА ПРОШИРЕНА 

ОДГОВОРНОСТ НА ПРОИЗВОДИТЕЛОТ ЗА 

УПРАВУВАЊЕ СО ПОСЕБНИТЕ ТЕКОВИ НА ОТПАД

Согласно образложението на Предлог-

законот на Министерството за животна средина и 

просторно планирање, проширената одговорност 

на производителите во државата е за прв пат 

воспоставена во 2010 година со Законот за управув 

...

26.11.2019

ПРЕДЛОГ НА ЗАКОН ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И 

ДОПОЛНУВАЊЕ

Со предложените измени на Законот за данокот 

на додадена вредност, се предлага пропишување на 

даночно ослободување на добрата кои се увезуваат 

од страна на воените сили на други држави кои се 

членки на Организацијата на ...

26.11.2019

ПРЕДЛОГ НА ЗАКОН ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И 

ДОПОЛНУВАЊЕ

Целта на предложените измени и дополнувања 

на Законот за данокот на личен доход е да 

се регулира мирувањето на примената на 

прогресивниот данок на личен доход за доходот од 

работа, доходот од самостојна дејност, доходот ...

28.11.2019

Предлог на закон за младински додаток, по 

скратена постапка

Со предложениот закон се уредува висината, 

условите и постапката на остварување на правото 

на исплата на младински додаток на младо лице 

до 23 години. При тоа, се пропишува дека целта на 

законот е поттикнување на младите ..

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 

НОВИ ПРОПИСИНОВИ ПРОПИСИ
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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 

СЕМИНАРИ, ФОРУМИ, ПРЕЗЕНТАЦИИ

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
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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

СЕМИНАРИ, ФОРУМИ, ПРЕЗЕНТАЦИИ

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
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СЕМИНАРИ, ФОРУМИ, ПРЕЗЕНТАЦИИ

ВЕШТ АДМИНИСТРАТИВЕН РАБОТНИК - 
Архивско- канцелариско работење / Деловно- 

финансиско работење -

18.12.2019 година (среда)
10:00 – 15:30 часот

Стопанска комора на 
Македонија, сала 1 на 5-ти 

кат

Овој семинар пред се, има за цел да го опфати работењето на административните 
асистенити, кои би го дополниле своето знаење и кое ќе им помагне во развојот на 
работењето во архивските и канцелариски вештини, управување со финансиската 
документација, деловна комуникација , организација на канцеларија, состаноци, 
односи со јавност, организација на човечки ресурси, комуникации со банки.  

Прашања кои ќе бидат одговорени за време на семинарот:
- Кој мора да го почитува Законот за архивски материјал?
- Кои акти и основна евиденција се заведуваат во канцелариското работење?
- Која е помошната евиденција во канцелариското работење?
- Влез на документација- како вршиме прием и распределба на истата?
- Колкаво е значењето на Правилниците за кадровски, технички и просторни 

услови за работа на документарните центри?
- Колку време е потребно да се чува документацијата?
- Кој закон и член го уредува правилниот изглед и издавање на фактурите?
- Како правилно да го евидентираме работно време и годишен одмор?
- Кој е поимот за вовед во основното сметководство ?
- Кои се најзначајните финансиски извештаи за работењето?
- Како да го применуваме електронско банкарско работење?
- Што значи да се биде вешт административен работник кој успешно се справува 

со конфликти?

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 

СЕМИНАРИ, ФОРУМИ, ПРЕЗЕНТАЦИИ

Стопанската комора на Македонија, на 23 декември 2019 година, организира 
еднодневна работилница на тема: „Актуелности во поглед на правата и обврските кои 
произлегуваат од плаќањето на работата“ во насока на стекнување практични знаења за 
правилното применување на легислативата која ги уредува некои од најчестите дилеми кои 
произлегуваат од плаќањето на работата како еден од фундаментите на  работните односи 
како материја која никогаш не губи од својата актуелност, туку напротив, сé повеќе добива 
на значење.

На работилницата ќе се направи сеопфатен преглед на сите измени во сферата на 
плаќањето на работата, а особено ќе се анализираат измените во поглед на минималната 
плата, како и на можноста за субвенционирање на придонесите од задолжителното социјално 
осигурување поради зголемувањето на платата. Дополнително, ќе се опфатат и останатите 
параметри за пресметка на плата, ќе се објасни што се надоместоци и трошоци поврзани 
со работењето, како се постапува во ситуации на постоење услови за порамнување и 
задржување на исплаќање на плата, кои се спецификите на отсуствата од работа по основ на 
боледување и користење годишен одмор, како и која е нивната правилна имплементација.

На присутните ќе им се овозможи лесно да ги применуваат позитивните прописи од 
оваа област во своето работење, со што ќе се избегне ризикот од изрекување глоба при 
инспекциски надзор. Дополнително, ќе се придонесе кон заштита како на работодавачите, 
така и на вработените од евентуален надомест на штета настаната поради непочитување на 
законската регулатива од дадената проблематика. 

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

АКТУЕЛНОСТИ ВО ПОГЛЕД НА ПРАВАТА 
И ОБВРСКИТЕ КОИ ПРОИЗЛЕГУВААТ ОД 

ПЛАЌАЊЕТО НА РАБОТАТА 

23.12.2019 година 
(понеделник)

10:00-16:00 часот
Стопанска комора на 

Македонија, сала 4 на 5-ти 
кат
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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!

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


