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

со новиот стандард ISO 9001:2015

Здружението на земјоделството и прехранбената индустрија при Стопанската комора на 
Македонија континуирано презема активности во насока на поголема препознатливост и 
промоција на Комората како институција која се залага за развој на домашното земјоделство, 
поставување идни насоки за негов развој со целосно приспособување на секторот кон 
зголемените очекувања на потрошувачите и кон добрите практики на европската регулатива 
од оваа област.

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

Можностите за поголем придонес на оваа дејност во националната економија се 
значително поголеми, затоа што расположливите 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. 

ИДНИ НАСОКИ ЗА РАЗВОЈ НА АГРОСЕКТОРОТ

ПРЕС КОНФЕРЕНЦИЈА
ПОКРОВИТЕЛИ 
НА СТОПАНСКАТА КОМОРА НА МАКЕДОНИЈА

ПРЕМИУМ Покровители 

СИЛВЕР Покровители СТАНДАРД Покровители 
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Субвенциите кои почнаа да се исплаќаат од 2007 година не ги дадоа саканите ефекти, наместо 
развојна нота тие беа искористени како социјално-политичка алатка.

Македонското земјоделство во изминатите 25 години се соочува со големи предизвици. 
Членството во СТО, Спогодбата со ЕУ, членството во ЦЕФТА - ги проширија можностите за 
зголемување на извозот, но истовремено ја зголемија  домашната конкуренција.

Состојбата во земјоделството е драматична. Субвенциите не го даваат саканиот ефект, 
обработливите површини се намалуваат, бележиме пад на растителното и животинското 
производство, а сé поевидентен е и ударот од климатските промени. Неопходни се 
интервентни мерки: инвестиции во технологија, наводнување и во преработувачки 
капацитети, зачувување на биодиверзитетот и развој на руралните средини, предупредува 
Стопанската комора на Македонија.

За таа цел, Стопанската комората на Македонија, на крајот на ноември, втор пат 
последователно оваа година организираше трибина за перспективите и развојот на 
агросекторот. На средба со претседателот на Стопанската комора на Македонија, Бранко 
Азески и претставници од бизнис секторот од дејноста, присуствуваше и министерот за 
земјоделство, шумарство и водостопанство, Трајан Димковски. При тоа, во отворена дебата 
се дискутираше за насоките за унапредување на земјоделско-прехранбениот сектор во 
државата.

На дебатата беше посочено дека се бараат интервентни мерки во примарното 
производство, конкретно можност за увоз на млеко зашто нема доволно, а има побарувачка 
за поголем извоз во Русија. Се бара и развој на професионалното фармерство, односно 
поддршка на големите стопанства до 50 отсто. Во врска со субвенциите, можеме да кажеме 
дека не дадоа ефект иако висината на средствата низ годините се зголемуваше. Очигледно, 
не беа добро распределени. Бројките потврдуваат дека се намалени површините, како и 
растителното и животинското производство, беше кажано на денешната прес-конференција.

Вложувањето во иновации е исклучително битно, а т.н. интелигентно земјоделство и 
принципот на „паметни села“ кај нас се’ уште не се препознаени.  Речиси целиот агросектор е 
приспособен со ЕУ-регулативата и се работи по тие правила, но заостануваме во технолошките 
иновации. Многу малку се искористени можностите, а во овој сегмент Европската унија 
дава многу голема поддршка. Ако не поработиме на ова поле, тешко ќе постигнеме високо 
развиено и конкурентно земјоделство. Колку повеќе време губиме на ова, толку поголеми 
последици ќе имаме по домашното производство.

Според Здружението, за конкурентно земјоделство во фокусот мора да бидат 
биодиверзитетот, агроеколошките мерки, руралниот развој и органското производство.

Комората очекува институциите позитивно да одговорат на нејзините барања: да се 
укинат ограничувањата за субвенциите за големите компании, да се изградат ладилници 
и да се дозволи увоз на млеко од Турција зашто суровина нема, а големи се нарачките и 
можностите за извоз на преработки во Русија.

Васко Ристовски

ПРЕС КОНФЕРЕНЦИЈА

ДИГИТАЛИЗАЦИЈАТА И ДУАЛНОТО ОБРАЗОВАНИЕ 
ВО ФОКУСОТ НА ГЕНЕРАЛНОТО СОБРАНИЕ НА 
АСОЦИЈАЦИЈАТА НА БАЛКАНСКИТЕ КОМОРИ

АБК

Претставниците од стопанските комори кои се дел од Асоцијацијата на Претставниците од 
стопанските комори кои се дел од Асоцијацијата на балканските комори (АБК), на годишното 
Генерално собрание, кое се одржа во Тирана за време и на албанското претседавање со 
ЦЕФТА, дискутираа за повеќе теми, осврнувајќи се на актуелните случувања во земјите-членки 
на АБК со акцент на економскиот развој и подобрување на функционирањето на коморскиот 
систем, потребата од поддршка и развој на стручното образование и придонесот на коморите 
како активен чинител во тој процес, како и на  дигитализацијата и приспособувањето кон 
единствениот европски пазар кој е центарот на трговијата за балканскиот регион.

Во воведното излагање Инес Мукостепа, претседател на Унијата на трговско-
индустриските комори на Албанија, укажа на потребата за системски реформи во целиот 
регион со цел да се подигне конкурентноста и да се зголемат потенцијалите за соработка на 
бизнисите на европскиот пазар кон кој се стреми целиот регион.

Само 4 земји од 10-те членки на АБК се членки на Европската унија, а најголемиот обем 
на размена на регионот се реализира токму на европскиот пазар, дури и со Турција која 
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АБК АБК

Усогласувањето на потребите на пазарот на труд и понудата на кадри од образованието мора 
да бидат одразени во уписната политика во која инсистираме да бидат активно вклучени. - 
Сите залагања на Комората за системско воведување на дуалното образование ќе овозможат 
подобрување на вработливоста на поединците, долгорочно планирање на развојот на 
бизнисот, обезбедување стручен кадар и решавање на празнините за потребните вештини 
и квалификации, што крајно се рефлектира на вкупната национална економија и нејзината 
конкурентност на меѓународниот пазар, - подвлече в.д. извршниот директор на Стопанската 
комора на Македонија, Билјана Пеева-Ѓуриќ.

- Прашањето за дигитализација на коморските услуги е еден од приоритетите во 
работењето на коморите во наредната година, што е во корелација и на една од клучните 
заложби на регионот на Западен Балкан каде преку спроведување на повеќегодишниот 
акционен план за регионална економска област, значаен акцент е ставен на дигитализацијата. 
Во текот на 2020 година планот е да се спроведе дигитализација на дел од услугите кои ги 
нудат коморите, со цел на компаниите да им биде овозможено електронско аплицирање и 
електронско издавање на документите потребни во надворешно-трговското работење, во 
насока на рационализација на времето и трошоците кои компаниите извозници го имаат по 
овој основ, - потенцираше Пеева-Ѓуриќ.

Имајќи го предвид регионалниот контекст кој го има Асоцијацијата на балканските 
комори, на Генералното собрание во Тирана се дебатираше и за улогата на Коморскиот 
инвестициски форум, како регионална платформа која има за цел да ја поддржи и да ја 
унапреди економската соработка помеѓу земјите од Западен Балкан со силна поддршка од 
ЕУ согласно Берлинскиот процес.

Мандатот на претседавачот на Асоцијацијата на балканските комори е една година. 
Почнувајќи од 2020 година, Надворешно-трговската комора на Босна и Херцеговина ќе го 
преземе претседавањето со Асоцијацијата.

е 5-тиот најголем трговски партнер на ЕУ и која во последните десет години волуменски 
го има зголемено обемот на размена околу 5 пати со ЕУ. Заложбите се јасни, потенцијалите 
присутни, но се` уште недоволно искористени. Потребно е да се работи интензивно на 
усогласување на регулативата, да се воведуваат потребните стандарди во работењето, но 
и да се елиминираат трговските бариери кои се јавуваат во регионот за да може ефектите 
од соработката и во рамките на просторот на кој припаѓаме и со Унијата да се зголемат 
повеќекратно, се надоврза Рифат Хисарчиклиоглу, претседател на Унијата на трговските 
комори и стоковни берзи на Турција и заменик претседател на Еурочемберс. 

Министерката за финансии и економија на Р. Албанија, Анила Денај, само потврди дека 
Албанија е важна економска точка во регионот, но и целосно посветена во спроведување 
на реформите кои би ја поттикнале меѓусебната соработка. - Интензивно се работи на 
олеснување на протокот на стоки по граничните премини, со сертификатите и контролите кои 
се преземаат од инспекциските служби, а не помалку важен е и процесот на дигитализација, 
каде во соработка со Комората се иницираат соодветни промени во регулативата за да може 
поефикасно да функционира електронското издавање на документи кои им се потребни на 
компаниите,  - заклучи Денај.

На Генералното собрание излагање имаше и в.д. извршниот директор на Стопанската 
комора на Македонија, Билјана Пеева-Ѓуриќ, потенцирајќи дека Комората, како најстара 
и најбројна бизнис асоцијација во земјата, претставува еден клучен ентитет, мост помеѓу 
стопанството и јавниот сектор, вклучена во креирањето на економските политики во 
земјата, која континуирано предлага бројни реформи кои треба да бидат инкорпорирани во 
националните стратегии за економски развој.

Во нашата земја има 185.000 невработени (19,4%), од нив 105.444 лица се активни баратели, 
а околу 80% од невработените се долгорочно невработени, како одраз на неусогласеност 
на вештините и компетенциите. Со цел доближување на образованието и стопанството за 
реализирање на заедничката општествена и економска цел - создавање стручни кадри и 
одржлива економија, Стопанската комора на Македонија иницираше  воведување на моделот 
на дуалното образование што претставува синергија на теоријата во училишна средина и 
практична обука во реална работна средина, во компанија. 

- Ова беше препознато и од членките, но и од анализите направени од Комората, каде 63 
% од компаниите се изјасниле за дуалното образование како модел кој обезбедува стручни 
вештини и компетенции преку 55% практична обука во компаниите, или 60% практична обука 
во компаниите кои имаат образовни програми адаптирани според нивните организациски и 
технолошки потреби и потпишување на трипартитен договор помеѓу училиштето, ученикот/
старателот и компанијата за реализирање на практичната обука што создава доверба помеѓу 
сите вклучени чинители, - наведе Пеева-Ѓуриќ.

Комората во наредниот период ќе работи на дефинирање на јасен концепт на 
дуално образование и хармонизација на законите кои ја регулираат оваа област. 
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ПРОМОВИРАН РЕГИСТАРОТ НА 
ПРОФЕСИОНАЛНИ „ОНЛАЈН“ МЕДИУМИ 

не само бизнис секторот, туку и граѓаните, публиката, политичарите, полесно ќе ги 
препознаат оние што шират стандарди наспроти пропаганда и лажни вести. 

Во името на Стопанската комора на Македонија, д-р Јелисавета Георгиева-Јовевска, 
потпретседател на Стопанската комора на Македонија, пред присутните медиуми 
истакна дека преку потпишување на Меморандумот за соработка со Здружението на 
новинари на Македонија во август годинава, Комората јасно покажа дека го поддржува 
процесот на медиумска саморегулација на „онлајн“ медиумите, со паралелно почитување 
на етичките стандарди во новинарството. Нашите компании-членки имаат потреба 
од медиумска поддршка. Но при тоа нивните иницијативи, размислувања, аргументи, 
ставови, направени врз основа на стручни анализи, во јавноста да бидат пренесени со 
издржани аргументи и факти за што Стопанската комора на Македонија како партнер 
на Здружението на новинари стои на услуга преку својата инфраструктура да даде 
придонес за реално и објективно информирање, пред се` преку „онлајн“ медиумите. 

Поради неможноста да присуствува лично на промовирањето на регистарот на 
професионални „онлајн“ медиуми од објективни причини, претседателот на Стопанската 
комора на Македонија, Бранко Азески, упати порака преку видео обраќање, посочувајќи 
дека значаен момент е обидот да се стави ред во „онлајн“ информирањето, бидејќи не 
ретко, има огромно негативно влијание врз членките на Комората.

На новиот веб-портал ПРОМЕДИА, што ќе биде во функција од 1 јануари 2020 
година, ќе бидат видливи 67 „онлајн“ медиуми. 

Здружението на медиумите на Македонија и Советот на етика на медиумите во 
Македонија, со поддршка на Стопанската комора на Македонија, го промовираа 
Регистарот на професионални „онлајн“ медиуми во државата.

Целта е преку дефинирање на професионалноста во медиумскиот етер да се 
овозможи јавноста полесно да препознае кои медиуми ги исполнуваат критериумите 
и се придржуваат до стандардите за етичко известување при своето работење.

Катерина Синадиновска, претседател на УО на Советот на етика, организацијата 
преку која и се реализира целиот проект, посочи дека регистарот всушност претставува 
отворен процес во кој секој медиум може да влезе но и да излезе доколку не се 
придржува кон задолжителните 8 критериуми и дополнителни 4 препораки, меѓу кои 
да постои јавно достапна информација за уредници, редакции, податоци за контакт, 
да се почитува Кодексот на новинарите, етичност при известувањето, транспарентен 
процес на финансирање итн.

Претседателот на ЗНМ, Младен Чадиковски, посочи дека поддршката на бизнис 
секторот на проектот е значајна, бидејќи во моментов како општествено одговорни 
чинители тие се главниот мост што можат да ги направат медиумите независни. Но 

СОРАБОТКА
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На иницијатива на Министерството за животна средина и просторно планирање, 
во рамките на Проектот на УСАИД: „Партнерство за подобра бизнис регулатива“, се 
одржа информативен настан на кој предмет на дебата беа пакетот на предлог-закони за 
воспоставување ефикасен систем од областа на управувањето со отпад и посебните текови 
на отпад, кој треба да овозможи минимизирање на негативните влијанија на управувањето 
со отпадот врз човековото здравје и животната средина, како и усогласување со европските 
регулативи.

На јавната расправа, министерот за животна средина и просторно планирање, Насер 
Нуредини, пред присутните компании-членки на коморите  истакна дека целта на законските 
измени е да има организирани депонии, да се затворат нелегалните, да постои соодветна 
шема на собирање отпад, а  производителите да преземат одговорност за отпадот. Ако 
сето ова се воспостави, вели Нуредини, ќе се креираат и нови работни места. Отпадот како 
суровина се` повеќе добива значење како енергенс. Идејата на законодавецот не е само да 
се изработи законско решение, туку во неговото креирање активно да учествува и бизнис 
секторот. 

Измените и дополнувањата во законите пред присутните ги претстави Ана Каранфилова-
Мазнева, раководител на Секторот за отпад при Министерството за животна средина и 
просторно планирање, што беше основ за почеток на дебатата  по предложените измени, 
дополнувања и нови законски решенија. Обемната, повеќечасовна дебата со бизнис секторот, 
во којашто активно партиципираше и министерот за животна средина, отвори дилеми по 
прашања за кои учесниците на денешната информативна сесија имаа свои предлози, сугестии 

и забелешки.

На крајот, беше договорено до почетокот на идната недела компаниите да достават 
забелешки, кои обединети во форма на предлози и иницијативи ќе бидат доставени до 
Министерството преку јавно-приватниот дијалог.

Имено, ресорното Министерство за животна средина и просторно планирање изработи 
нови предлог-текстови на Законот за управување со пакување и отпад од пакување, Законот 
за управување со батерии и акумулатори и отпадни батерии и акумулатори и Законот за 
управување со електрична и електронска опрема и отпадна електрична и електронска 
опрема, а за првпат се воведува и Закон за проширена одговорност на производителот за 
управување со посебните текови на отпад и Закон за управување со дополнителни текови на 
отпад во системот за проширена одговорност на производителот. Паралелно со подготовката 
на текстовите на предлог-измените на законите ќе се работи на подготовка и на извештај за 
процена на влијанието на регулативата.

Проектот на УСАИД„ „Партнерство за подобра бизнис регулатива“ се спроведува во 
партнерство со четирите најактивни стопански комори во земјата:  Стопанската комора на 
Македонија, Стопанската комора за информатички и комуникациски технологии (МАСИТ), 
Стопанската комора на Северозападна Македонија и Сојузот на стопански комори на 
Македонија.

Даниела Михајловска Василевска 

НОВИ ЗАКОНСКИ ПРОПИСИ ЗА ЕФИКАСЕН 
СИСТЕМ ЗА УПРАВУВАЊЕ СО ОТПАД
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компетенции со кои ќе обезбедува средства за пристојно живеење, - истакна Заменик 
премиерот за економски прашања во Владата на РСМ, д-р Кочо Анѓушев. 

-Нема стручно образование без вклученост на бизнис заедницата посочи 
министерот за образование и наука, д-р Арбер Адеми, бидејќи кадарот што ќе излезе 
од образованието е наменет за стопанството. Реформите се започнати, теоретски 
се одлично сработени, но не можеме да зборуваме дека одлично течат се` додека 
практично не се имплементираат во сите стручни училишта. Стручното образование 
ќе овозможи зголемување на стапката на вработеност.

Амбасадорката на Швајцарија во Република Северна Македонија, Сибил Сутер,  
потенцираше дека Швајцарија има развиена економија благодарение на квалитетното 
стручно образование и обука кое испорачува квалитетен стручен кадар. Приватниот 
сектор игра главна улога во целиот систем на образование и обука и на тој начини си 
обезбедува работна сила за своите потреби. Коморите даваат значителна поддршка, 
бидејќи им е значајно квалитетно стручно образование, образование насочено кон 
вработување.

-Нема стручно образование ако нема соработка со приватниот сектор, истакна м-р 
Наташа Јаневска, претставник од Стопанската комора на Македонија. Стопанството 
има недостаток од стручен кадар и затоа јавното приватно партнерство помеѓу 

„Вклучувањето на приватниот сектор за квалитетно стручно образование на идната 
работна сила“ беше темата на конференцијата посветена на стручното образование 
за создавање модерна квалификувана работна сила и активното учество на бизнис 
заедницата. 

-Образованието е клучен фактор за развој на економијата и тој треба да биде во 
функција на реалната економија. Образованието треба да ги следи промените и затоа 
се потребни реформи во образовниот систем, вклучувајќи го и стручното образование. 
Денес дипломите не се препознатливи од страна на работодавачите, бидејќи не ги 
отсликуваат реалните вештини. Од една страна имаме зголемена невработеност, а од 
друга страна потреба од стручен кадар на пазарот на труд, што се јавува како резултат на 
неаналитичкиот пристап на образованието и несоодветниот образовен систем. Мора 
да се смени перцепцијата дека стручното образование е образование за губитници, 
туку нуди перспектива што овозможува директен пристап на пазарот на труд, но и 
продолжување на образованието на ученикот. Денес, оној кој ќе избере дуално 
образование ја обезбедува својата иднина, бидејќи се стекнува со реални вештини и 

ВКЛУЧУВАЊЕ НА ПРИВАТНИОТ СЕКТОР ЗА 
КВАЛИТЕТНО СТРУЧНО ОБРАЗОВАНИЕ НА 

ИДНАТА РАБОТНА СИЛА
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училиштата и компаниите уште повеќе треба да се продлабочува. Во тој процес, 
Комората се јавува како мост за доближување на образованието и стопанството за 
реализирање на заедничка економска и општествена цел - создавање стручни кадри и 
одржлива економија. Промоцијата на стручното образование и обука, вмрежувањето на 
училиштата и компаниите, учеството во креирање стандарди на занимања и стандарди 
на квалификации, забелешки по однос на законски регулативи, како и реализација на 
обуката на ментори, верификацијата на компанијата за практична обука, водењето на 
регистри за верифицирани компании и склучени договори на учениците за практична 
обука се едни од многуте активности што ги реализира Стопанската комора во делот 
на стручното образование и обука.  -Стопанската комора на Македонија, посочи м-р 
Јаневска, има капацитети да го преземе во целост процесот на имплементација на 
дуалното образование и истата да биде сериозен и стабилен партнер на државата во 
процесот. Затоа во програмските активности за следната 2020 година вметна нови 
активности за да го зголеми интересот на компаниите за овој процес и директно да 
бидат вклучени во имплементирање на истиот.

На конференцијата беа презентирани добри практики од Швајцарија и Бугарија, 
како и сегашната состојбата на имплементација на дуалното образование во нашата 
земја. Претставникот на „ЕВН Македонија“, која прва учествуваше во воспоставувањето 
на дуалното образование за создавање  кадри за своите потреби, м-р Анета Петровска- 
Русомаровски, напомена дека потребата од стручен кадар наметнала да размислуваат 
како да го решаваат проблемот. „Потребно е јасно да се дефинира целта на потребата, 
но треба и да се направи приказна за да можете да ги инволвирате сите во приказната. 
Затоа имавме успех, - истакна м-р Анета Петровска-Русомаровски. 

НЕОПХОДНА Е ПОЛИТИЧКА ВОЛЈА ЗА 
ПОТТИКНУВАЊЕ НА РЕГИОНАЛНАТА ТРГОВИЈА

Економските показатели говорат за напредок во делот на  надворешно-трговската 
размена во регионот, како и за промена на нејзината структура, која пред се` е водена од 
странските директни инвестиции во последната деценија. Сепак, економиите од Западен 
Балкан остануваат слабо интегрирани во светската трговија. Поврзувањето во регионот 
може да го зголеми годишниот раст на Западен Балкан за околу 0,5 на 0,7 проценти, 
констатираше м-р Анета Димовска од Стопанската комора на Македонија како учесник на 
панел-дискусијата на тема: „Поттикнување на регионалната трговија: напредок и наредни 
чекори“, во рамките на ЦЕФТА-Неделата, што се одржа во Тирана, Република Албанија, од 
16-19 декември 2019 година.

Во рамките на трговската размена помеѓу земјите во регионот според податоците на 
ЦЕФТА за 2018 година, само 19% од извозот на земјите-членки  на ЦЕФТА е во рамките на 
ЦЕФТА, додека 75% од извозот е во земјите-членки на ЕУ (од кои најголем дел во Германија 
19% и Италија 14%). Увозот меѓу земјите-членки на ЦЕФТА за 2018 година изнесува само 
11% од вкупниот увоз.

На панел-дискусијата Димовска заклучи дека покрај успешната имплементација 
на Централноевропскиот договор за слободна трговија (ЦЕФТА), во делот на тарифите 
(царинските стапки), трговијата во регионот на ЦЕФТА сè уште е преоптоварена со 
нетарифни бариери.

За подобрување на состојбите и поттикнување на регионалната трговија, Димовска 
укажа на неопходноста од подобра координација во спроведување на политиките во 
рамките на ЦЕФТА. Во име на бизнисот од регионот Димовска на оваа панел-дискусија 
пренесе неколку пораки.

Прво, неопходност од взаемно признавање на документацијата што ја придружува 
стоката во извозно-увозните постапки, особено во делот на документите кои се однесуваат 
на здравјето и безбедност на храната, фито-санитарните и ветеринарните стандарди.

Второ, неопходно е скратување на времето за физичкото преминување на границата, 
кое покрај од процедурите за премин зависи и од инфраструктурата. Потребно е да се 
воведат 24/7 работни часови за сите инспекции на сите гранични премини во регионот, 
како и да се подобри инфраструктурата на граничните премини, пред се` во делот на 
обезбедување дополнителни ленти за празни камиони, за извозници кои имаат статус на 
овластен економски оператор, како и за камиони кои пренесуваат лесно расиплива стока.

Како трето и веројатно најважно прашање, Димовска ја посочи неопходноста од силна 
политичка волја на владите во регионот за спроведување на претходните барања.
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За суровата нафта и нафтени продукти и јаглените (кокс, лигнит и јаглен) податоците 
се добиени од производителите, увозниците на енергенти (трговци и/или големи 
потрошувачи).

Финална енергија: Во 2020 година се предвидува дека потрошувачката на финална 
енергија ќе изнесува 1,935.1 ktoe, и ќе биде на исто ниво во однос на потрошувачката 
на финална енергија во 2019 година. Во поглед на потрошувачката на енергенти, 
нафтените продукти остануваат со најголемо учество од 50,6% (979.6 ktoe), електричната 
енергија со 28,2% (545ktoe), биомасата со 9,7 % (188ktoe) и јаглените со 6,4% (123 
ktoe). Сообраќајот го има приматот на сектор со најголема потрошувачка. Неговата 
потрошувачка во 2020 година се предвидува да биде 724.3ktoe што е 37% од вкупната 
потрошувачка на финална енергија, а по него следуваат секторот домаќинство со 
472.9ktoe (24%), секторот индустрија со 454.5ktoe (23%), комерцијалниот и услужен 
сектор со 213.9ktoe (11%), земјоделството со 18.9 ktoe (1%) и неенергетски потреби со 
50.5ktoe (4%).

Потребна енергија: Предвидените потреби од енергија за 2020 година се 
проектирани на 2,767 ktoe што е на исто ниво во однос на 2019 година. Споредено со 
2019 година, најголем пораст се забележува кај природниот гас од 21%, како резултат 
најмногу на најавите за зголемено производство од „ТЕТО“. Во 2020 година се предвидува 
јаглените да учествуваат со 39% (1013.0ktoe), а нафтените продукти 38% (996.3ktoe). 
Исто така, се предвидува, биомасата да учествува со 7% (187,8 ktoe), природниот гас со 
12% (299,4 ktoe), хидроенергијата 5% (122,3 ktoe), а ветерната (8,2 ktoe), геотермалната 
(5,5 ktoe), биогасот (4,6 ktoe) и соларната енергија (7,2 ktoe) со околу 1% учество.

Македонската енергетска асоцијација (МЕА) го 
разгледуваше Енергетскиот биланс за 2020 година. 
Енергетскиот биланс на Република Северна Македонија 
за 2020 година е изработен во согласност со Законот 
за енергетика и со Правилникот за енергетски 
биланси и енергетска статистика. Енергетскиот биланс 
е индикативен плански документ и во истиот се 
прикажуваат потребите од вкупните количества на 
енергија и од одделни видови енергија во Републиката 
и можностите за нивно обезбедување со производство 
од домашните капацитети и од увоз.

Енергетскиот биланс е изработен врз основа на 
податоците за предвидените потреби за одделните 
видови енергија и енергенти добиени од субјектите наведени во членот 4 од 
Правилникот, како и извршените анализи и усогласувања направени од Министерството 
за економија.

За секој вид енергија е подготвен биланс за задоволување на предвидената 
потрошувачка. Врз основа на податоците од одделните биланси е пресметана 
потрошувачка на финалната енергија, како и потребната енергија за обезбедување на 
потрошувачка на финалната енергија.

Податоците за 2018 година како и за девет месеци од 2019 година за електрична 
енергија, природен гас, нафта и нафтени продукти и за јаглен се преземени од 
Државниот завод за статистика.

При изготвување на билансите за мрежните енергии (електрична енергија и природен 
гас) за следната година (2020), истовремено вклучувајќи ги и последните четири месеци 
од 2019 година, користени се предвидувања и прогнози за потрошувачката и загубите 
во системите добиени од соодветните оператори и предвидени потреби на големите 
потрошувачи, како и прогнози за производство од производителите на електрична 
енергија.

ЕНЕРГЕТСКИОТ БИЛАНС ЗА 2020 ГОДИНА 
ПРЕД МАКЕДОНСКАТА ЕНЕРГЕТСКА 

АСОЦИЈАЦИЈА
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Електрична енергија: Производството на електрична енергија на ниво на генератор 
во Република Северна Македонија во 2020 година се предвидува да биде 6439 GWh 
што е за 6% повисоко во однос на 2019 година.

Природен гас: За 2020 година се предвидени 365 илјади Nm3 природен гас, од кои 
305242 илјади Nm3 е предвидено да бидат потрошени за производство на електрична 
и топлинска енергија. За финална потрошувачка се предвидени 58.887 илјади Nm3 од 
кои 50.736 илјади Nm3 се за индустрија, 7705 илјади Nm3 за комерцијалниот и услужен 
сектор, 190 илјади Nm3 за сообраќајот и 257 илјади Nm 3 за домаќинствата.

Нафтени продукти: Во 2020 година се прогнозира намалување од 1 % во однос на 
2019 година, односно прогнозирано е таа да изнесува 996,3 ktое. Вкупно 1210 ktое се 
очекува да се обезбедат од увоз, од кои 213,9 ktое се наменети за извоз. За енергетски 
трансформации, во термоелектраните на јаглен за потпала и поддршка во просецот 
на согорување е предвидено да се употребат 16,7 ktое, додека останатите 979 се 
предвидува да се употребат за финална потрошувачка во секторите.

Јаглени: Вкупно 5791,8 kt од кои 5597,2 kt лигнит, 89,6 kt суб-битоминозен јаглен 
(увозен лигнит со повисока калорична вредност) се предвидува да се потрошат во 2020 
година. Потрошувачката на јаглен за енергетски трансформации се очекува да биде 
околу 5553,4 kt, количество што е наменето за производство на електрична енергија.

Биомаса: Вкупните потреби од биомаса се предвидува да бидат 925,8 илјади m 3 
огревно дрво, 83,2 kt дрвени отпадоци, брикети и пелети и 31,4 илјади m3 дрво од 
овошни насади или друг вид на растителни отпадоци. Од вкупните количини на огревно 
дрво 884,1 илјади m3 се предвидуваат да се потрошат во секторот домаќинство. Од 
категоријата дрвени отпадоци, брикети и пелети, 70,3 kt се наменети за домаќинствата, 
а останатите за индустријата, а од категоријата дрво од овошни насади или друг вид на 
растителни отпадоци вкупната количина е наменета за домаќинствата.

Топлина: Во 2020 година предвидено е производство на топлина од 2029 ТЈ што е 
повисоко од потрошувачката во 2019 година. Од овие потреби 1460 ТЈ се предвидени 
за домаќинствата, 459 ТЈ за комерцијалниот и услужен сектор, 19 ТЈ за индустријата и 
253 ТЈ се загуби.

Перо Авакумовски 

ИЗВЕШТАЈ 
ЗА БОНИТЕТ

Нарачајте

за унапредување
и заштита

на Вашиот бизнис!
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ОБУКИ

-Факторингот е финансиска трансакција кога една компанија ги продава своите 
краткорочни недоспеани побарувања (фактури) во земјата или странство за одреден 
дисконт, а воедно паричните средства што ги добива во замена ги користи за финансирање 
на бизнисот. Факторингот вклучува продажба на побарувањата и нивна конверзија во кеш, 
што значи подобрена ликвидност без појава на зголемено задолжување во билансите, - 
појасни Димитар Ангелкоски задолжен за односи со јавност од „Фактор Труст“ - Скопје.

Тој накратко го објасни начинот на функционирање на факторингот,  основните услови 
за аплицирање и клучните придобивки од факторингот. „Фактор Труст“ врши проценка 
на кредитната способност на клиентите и на нивните купувачи пред да биде одобрен 
револвинг лимитот. За секоја откупена фактура се исплаќа аванс помеѓу 70-90% од нејзиниот 
износ, а средствата се плаќаат директно на сметката на клиентот, додека oстанатиот дел од 
износот се враќа назад по извршената уплата од страна на купувачот. Цената на факторинг 
услугата вклучува факторинг провизија и камата. Еден од основните услови за добивање на 
факторингот е достава на фактура, испратница и царинска декларација за извоз од страна на 
клиентот; потпишана трипартитна цесија помеѓу „Фактор Труст“, клиентот и неговиот купувач, 
со што купувачот ќе се обврзе дека ќе ја плати фактурата на денот на доспевање кон „Фактор 
Труст“, како и фактурите коишто ќе бидат предмет на откуп да не бидат доспеани, заложени 
или пак пренесени на трета страна. Исто така, потребно е производите да бидат испорачани 
од страна на добавувачот кон клиентот и добавувачите да имаат потпишано изјава со која ќе 
бидат согласни „Фактор Труст“ да го изврши плаќањето кон нив. Со користење на факторингот 
компаниите имаат можност за бројни придобивки како што се: пристап до обртен капитал, 
брзо финансирање, подобрена ликвидност, зголемена продажба и раст, флексибилни услови 
за плаќање и конкурентна предност.

Факторингот во Република Северна Македонија засега го користат банките и само некои 
фирми што слушнале и што знаат дека истиот претставува опција да си помогнат во даден 
момент, а го нудат и осигурителните друштва, како и Развојна банка на Северна Македонија 
како придружен производ на осигурувањето за извоз.

-Во Европската унија обемот на факторинг изнесува повеќе од 10 отсто на БДП, а во 
Словенија чиј пазар е поразвиен од останатите во регионот, достигнува три проценти од 
БДП или 1,2 милијарди евра, - напомена Дарко Стефановски од Развојна банка на РСМ.

На тркалезната маса учество земаа околу 30-тина извозно ориентирани компании од 
Република Северна Македонија коишто низ интерактивна дискусија имаа можност за  размена 
на искуства за факторингот како алтернативен начин за финансирање, како и  подетално да 
се запознаат со можностите и предностите што ги нуди факторингот како финансиска алатка 
за микро, малите и средни претпријатија.

м-р Ивана Крстевска

м-р Сања Николова

ФАКТОРИНГОТ КАКО АЛТЕРНАТИВЕН ИЗВОР НА 
ФИНАНСИРАЊЕ

Стопанската комора на Македонија во соработка со Финансиското друштво за факторинг 
„Фактор Труст“ од Скопје, одржаа тркалезна маса на тема: „Факторингот како алтернативен 
извор на финансирање“.

Настанот беше организиран во насока на информирање на малите и средни 
претпријатија за можноста за искористување на алтернативните извори на финансирање  
за зголемување на нивната конкурентност и проширување на нивните пазарни можности. 

Ловре Ристевски, директор на УСАИД Проектот за факторинг, накратко го презентираше 
Проектот, чијашто основна цел е зголемување на конкурентноста и проширување на 
пазарните можности на малите и средни претпријатија во Македонија преку едукација 
и информирање за пристап и користење на алтернативни извори на финансирање. 
Факторингот, како алтернативен извор на финансирање го помага растот на претпријатијата 
преку обезбедување брз пристап до финансиски средства, подобрување на готовинскиот 
тек на фирмите и поефикасно развивање на истите. Проектот за факторинг обезбедува 
техничка помош и имплементира низа активности преку три главни компоненти: 
подигнување на свеста и знаењето на малите и средни претпријатија за алтернативните 
финансиски можности; имплементација на правната регулатива за факторинг и финансиска 
едукација на малите и средни претпријатија.

ОБУКИ
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Членови на овој одбор, помеѓу останатите, се и Волфганг Петриќ, поранешен специјален 
претставник на ЕУ за Косово и поранешен австриски амбасадор во ОН, Јанез Подобник, 
директор на Меѓународниот институт за одржлив развој и поранешен министер во Владата 
на Словенија, Игор Лукшиќ, директор за Прајс Ватерхаус Куперс за Југоисточна Европа и 
поранешен премиер на Црна Гора, проф. д-р Борис Цизељ, истражувач за меѓународни 
економски односи и поранешен амбасадор на Словенија во ЕУ и во НАТО, Александар 
Влаховиќ, претседател на Сојузот на економисти на Србија и поранешен министер во Владата 
на Србија, и Весна Трнокоп Танта, консултант за јавен сектор и поранешен потпретседател на 
Хрватската Стопанска комора.

Одделение за информирање 

АЗЕСКИ ИМЕНУВАН ЗА ЧЛЕН НА 
СОВЕТОДАВНИОТ ОДБОР НА МРЕЖАТА ЗА 

ДЕЛОВЕН РАЗВОЈ НА ЈУГОИСТОЧНА ЕВРОПА

Бранко Азески, претседателот на 
Стопанската комора на Македонија и 
заменик-претседател на Коморскиот 
инвестициски форум на Западен 
Балкан (КИФ) со седиште во Трст, е 
именуван за член на Советодавниот 
одбор на Мрежата за деловен развој на 
Југоисточна Европа.

Преку учеството во оваа 
организација, Азески ќе го прошири 
дејствувањето на полето на 
регионалната економска соработка 
преку вмрежување на компаниите 
од државите на Западен Балкан со 
партнери од Австрија, Германија, 
Словенија, Хрватска и Унгарија, во 
насока на обезбедување на забрзан 

економски раст и просперитет на регионот. Истовремено, преку активностите во оваа 
организација, ќе се придонесе за поефикасно вклучување на бизнис заедницата од 
регионот во имплементација на проектите кои се од важност за неговиот економски 
просперитет, преку вмрежување со носителите на одлуки од регионот на Југоисточна 
Европа и Европската Унија, како и преку унапредување на политичкиот дијалог.

Мрежата за деловен развој на Југоисточна Европа е организација со седиште во Виена, 
основана од страна на еминентни менаџери, претприемачи и дипломати од регионот на 
Југоисточна Европа, Германија и Австрија. Организацијата ги насочува своите активности 
кон вмрежување на малите и средни претпријатија од регионот на Југоисточна Европа, 
како и на големите производствени и услужни компании од регионот, со цел иницирање 
на нови партнерства, креирање на нови бизнис можности, и зајакнување на поддршката 
за земјите од регионот на Западен Балкан во процесот на пристапување кон Европската 
Унија.
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м-р Анета Димовска, самостоен советник во 
Стопанската комора на Македонија

Во собраниска процедура се наоѓаат измените 
и дополнувањата на Законот за данокот на добивка 
(„Службен весник на Република Македонија“, бр. 
112/14...232/19).

Со предложените измени и дополнувања е 
пристапено кон реализација на едно од барањата на 
Стопанската комора на Македонија за допрецизирање 
на статусот на коморите за цели на данокот на добивка. 
Имено, стопанските комори согласно закон се 
непрофитни организации, а во досегашните одредби 
на Законот за данокот на добивка не беше прецизирано само дека организациите 
регистрирани согласно со Законот за здруженија и фондации не се обврзници за 
данок на добивка, што упатуваше на нееднаков третман на различните непрофитни 
организации и создаваше проблеми во практичното функционирање на истите.

Со предложените одредби во законот кој е во собраниска процедура се појаснува 
дека здруженијата на граѓани и фондации како и нивните сојузи и други облици на 
здружување или поврзување, стопанската интересна заедница, политичките партии, 
верските заедници, религиозните групи, македонскиот Црвен крст, здруженијата 
на странци, странските и меѓународните невладини организации, хуманитарните 
организации и здруженија, синдикатите, коморите и други правни лица кои се 
основани со посебни прописи од кои произлегува дека се непрофитни организации, 
не се обврзници за данок на добивка.

Доколку во рамките на непрофитното делување овие организации остварат 
приходи од вршење стопанска дејност поголеми од 1.000.000 денари, тие ќе станат 
обврзници за плаќање данок на вкупен приход. Во тој случај, истите ќе платат данок 

НОВИНИ ВО ОДАНОЧУВАЊEТО НА 
ДОБИВКАТА

во висина од 1% од износот на остварените вкупни приходи од вршење стопанска 
дејност во календарската година, на износот кој надминува 1.000.000 денари.

Со ова решение сите непрофитни организации добиваат ист даночен третман.

Во однос на останатите решенија кои се предвидени со овој закон вредно е да се 
истакне дека како непризнаени расходи ќе се сметаат надоместоците на трошоците 
за хотелско сместување во износ над 6.000 денари дневно по лице и надоместоците 
на трошоци за превоз на лица кои не се вработени кај исплатувачот, а се ангажирани 
во функција на дејноста на исплатувачот, доколку истите не се документирани, како и 
надоместокот за практикантска работа над износите пропишани согласно Законот за 
практикантство и надоместокот за практична обука на ученици и практична настава на 
студенти во износ над 8.000 денари месечно. Истото, во практика значи дека трошоците 
за хотелско сместување во износ до 6.000 денари дневно по лице и надоместоците на 
трошоци за превоз на лица кои не се вработени кај исплатувачот, а се ангажирани 
во функција на неговата дејност, како и надоместоците за практикантска работа до 
износите пропишани согласно Законот за практикантство и за практична обука на 
ученици и студенти во износ до 8.000 денари месечно, се признат расход за цели на 
данокот на добивка.

Исто така, со законот се уредува правото на даночен кредит, односно правото 
на намалување на даночната основа за износот на трошоците за амортизација кои 
во претходни периоди претставувале непризнат расход согласно примената на 
амортизационите стапки утврдени со номенклатурата на средствата за амортизација.

Со измените и дополнувањата на Законот се предвидува продолжување на рокот 
за поднесување на извештајот за трансферни цени, односно наместо даночните 
обврзници да имаат обврска истиот да го поднесат заедно со даночниот биланс до 28 
февруари/15 март во годината, тоа да го сторат до 30 септември. Обврска до Управата 
за јавни приходи да доставуваат извештаи за трансферни цени немаат поврзаните 
лица резиденти на нашата држава за трансакциите помеѓу нив, ниту обврзниците кои 
во текот на годината оствариле вкупен приход во износ до 300.000.000 денари.

Останатите одредби од измените и дополнувањата на Законот се однесуваат на  
допрецизирање на одредбите кои го уредуваат правото на даночен кредит, регулирање 
на обврската за плаќање на данок во случај на пренесување на ревалоризационите 
резерви за материјални и нематеријални средства во акумулирана добивка, како и на 
усогласување на прекршочните одредби со новиот закон за прекршоците.

ДАНОЦИ И ЦАРИНИДАНОЦИ И ЦАРИНИ
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м-р Наташа Јаневска, самостоен советник

во Стопанската комора на Македонија

Одржливиот развој на државата и образованието 
не смеат да се гледаат како два различни процеса. 
Тие се тесно поврзани и меѓусебно влијаат помеѓу 
себе.

Кога зборуваме за одржлив развој мора да ги 
земеме предвид сите сегменти на одржливост на кои влијае образованието. Одржливоста 
треба да ја поврземе со економската, социјалната и општествената одржливост, како и со 
заштита на животната средина и нејзината одржливост. Сите процеси на развој се одвиваат 
во постојното опкружување на глобални промени и мора да бидат во согласност со нив.

Најпрвин, треба да истакнеме дека економската одржливост подразбира одржливост 
и зголемување на БДП, но истовремено и воспоставена рамнотежа помеѓу понудата на 
образованието и побарувачката на пазарот на труд. Тоа значи стекнување практични 
применливи знаења и вештини и создавање на стручен квалификуван кадар што ќе 
овозможи зголемување на продуктивноста во работењето на компаниите и создавање 
квалитетен производ. Сето тоа ќе поттикне економски напредок на земјата и конкурентност 
на домашниот и на меѓународниот пазар.

Социјалната одржливост е насочена кон намалување на сиромаштијата. Тоа се постигнува 
со стекнување на соодветни вештини за вработливост на лицата и соодветен надоместок за 
пристојно живеење. Иако образованието има значајна улога во однос на вработувањето, 
статистиката покажува дека голем број лица на возраст од 15 до 19 години не се вклучени 
во образовниот систем и покрај задолжителното средно образование. Од девојчињата на 
оваа возраст, во 2015 година, дури 13,8 %, не се вработени и не се вклучени ниту во процесот 
на образование, ниту во процесот на обука. Заради тоа, образованието треба да ги следи 
ваквите состојби и да биде пофлексибилно во однос на нив.

Општествената одржливост подразбира вклучување на сите единки во процесите 
на општеството без разлика на нивната припадност по сите основи,  еднаков пристап до 
квалитетно образование и вклучување во процесот на доживотно учење, еднаков пристап 
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кон вработување и пристојно работно место за сите.  Според официјалните податоци на 
Државниот завод за статистика во однос на возраста и полот и средината на живеење, 
најактивно е населението од возрасната група од 35 до 44 години. Стапката на активност 
кај жените изнесува 69,4%, додека кај мажите изнесува 93,6 %. Во урбаните средини се 
забележува поголемо учество на жените во активното население кое изнесува 49,6 %, за 
разлика во руралните средини, каде стапката на активност на жените е многу помала и се 
движи околу 38,7 %. Кај мажите ситуацијата е обратна, односно стапката на активност на 
мажите во руралните средини изнесува 71,4 % и е поголема од стапката на активност на 
мажите во урбаните средини (66,9 %). Бројот пак на невработени млади лица, според најновите 
податоци на АВРСМ (состојба на 30.6.2019 година), изнесува 20.671 лице, односно 20,3% од 
вкупниот број невработени лица. Од нив, најголем е бројот на невработени на возраст од 25-
29 години, што претставува 48,0% од вкупниот број невработени млади лица до 29 години. Од 
аспект на пол, повеќе од половина (52,6%) од невработените млади лица се жени.

Еднаквиот пристап кон работните места значи образованието да биде во функција на 
економијата и општеството. Образованието да креира квалификации за занимања според 
потребите на пазарот на труд што ќе овозможат зголемување на вработливоста и намалување 
на т.н. „сива“ економија. Општествената одржливост и „сивата“ економија не смеат да се 
доведат под заеднички именител. Но факт е дека во „сивата“ економија постојат занимања 
кои се потребни, но не се формално одобрени. Класичен пример на тоа се собирачите на 
отпад. Со оваа работа се занимава 5% од населението. Тие всушност се  вработени, но се` 
уште во државната евиденција се водат како невработени за да имаат право на здравствено 
осигурување, не плаќаат придонеси и даноци и влијаат на зголемувањето на „сивата“ 
економија. Од друга страна, тие се неопходни за заштита на животната средина и нејзината 
одржливост. Ова е сериозен проблем и мора да се размислува за официјализирање на 
вакви и слични занимања и дизајнирање квалификации за овие занимања, што ќе обезбеди 
општествена одржливост.

Одржливоста на животната средина е поврзана со грижата кон средината која не` 
опкружува. Но мора да бидеме свесни дека економскиот напредок не е секогаш во согласност 
со постулатите за заштита на животната средина. Затоа грижата за животната средина мора да 
е вклучена во понатамошното планирање на економскиот раст на државата и реформските 
образовни процеси.

И за крај, образованието е во сите пори на општественото живеење и е значајно 
за одржливиот развој на државата. Затоа мора крајно сериозно да се однесуваме при 
дефинирање на стратегии за образованието, со цел да се овозможи еднаков пристап до 
квалитетно образование и обука за барани квалификации и вештини.

ОБРАЗОВАНИЕОБРАЗОВАНИЕ
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М-р Зоран Јовановски, Главен советник на 
Управниот одбор на Стопанската комора на 
Македонија за економски прашања

Текстовите за рубриката „Неделен коментар“ на 
веб страницата на Стопанска комора на Македонија ги 
започнавме на средината од февруари. И така, на крајот 
од секоја недела, нов текст. Напишам многу, 42 неделни 
коментари заедно со овој, за различни теми. Некогаш 
супер актуелни, предизвикани од случувањата во дадениот момент, некогаш суштински важни, за 
прашања со долгорочни импликации. Заедничка карактеристика на темите - сите се важни!

Во текот на годината ги коментиравме статистичките податоци за економскиот раст на земјава. 
Посочивме дека некои работи беа добри и треба да продолжат ( целиот текст тука ). Но, исто така 
некои работи не беа добри ( целиот текст тука ) и треба да запрат. Пораката е дека колку и да се 
добри статистичките податоци за растот на македонската економија нема ниту малку простор за 
некаква еуфорија. Потребен е здрав разум и храброст за справување со долгорочните проблеми на 
земјава.

Понатаму, пишувавме за порастот на минималната плата, како тоа влијае на економијата ( целиот 
текст тука ). Заклучокот беше јасен. Порастот на минималната плата мора да оди рака под рака со 
зголемување на продуктивноста на трудот. Само така порастот на минималната плата може да биде 
одржлив на долг рок, во спротивно ја поткопува конкурентноста на економијата. Минатиот месец, 
за македонската економија истото го кажа висок претставник на ММФ.

Пишувавме за датумот за почеток на преговори со ЕУ, кога сé уште не се знаеше разврската 
и кога оттаму доаѓаа спротивставени гледишта. Земјата беше во грч и исчекување ( целиот текст 
тука ). Нашата порака беше дека меѓународната заедница работите ги гледа подолгорочно и дека 
одредени потези од пред неколку години (т.н. „Берлински процес“) индицираат одредена рамка и 
имплицитно ги позиционираат очекувањата за нашиот регион. Нашиот заклучок беше дека не треба 
да седиме во чекалната туку треба да бидеме активни и да не го губиме времето. Подоцна, кога 
веќе не го добивме датумот за преговори, го поставивме прашањето дали да се депримираме или 
да се мотивираме ( целиот текст тука ). Сосема е јасно, работите секогаш првенствено зависат од 
нас самите. Има многу работи што можеме да ги направиме, ако сакаме, никој не нé спречува во 
тоа. Тука уште еднаш да ја цитирам онаа прекрасна мисла на Софокле (ја има и во текстот): „Среќата 
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никогаш не им се насмевнува на оние кои самите себеси не си помагаат“.

Пишувавме за буџетот, за клучните аспекти, за прашањата што треба да си ги поставиме кога 
разговараме на таа тема. На дискусијата за тоа каков е буџетот и’ пријдовме од гледна точка на 
долгорочна одржливост ( целиот текст тука ). Едно од клучните прашања на кое ургентно мора да 
добиеме одговор е зошто не се реализираат капиталните инвестиции? Патем, не ги поставивме само 
клучните прашања во врска со буџетот. Ги дадовме и некои од одговорите. Клучната порака е дека 
ние сме заглавени во краткорочните погледи на работите и таквиот приод секоја година има свој 
одраз во буџетот на државата ( целиот текст тука) .

Дадовме и конкретен предлог за тоа како треба да се менуваат даноците за да не бидат фирмите 
изненадени, ( целиот текст тука ) како што всушност беа при воведувањето на прогресивното 
оданочување. Нашиот предлог, т.н. „даночен календар“, е системско решение што долгорочно ги 
стабилизира работите и дава извесност. Даночниот календар беше и првата тема за која пишувавме 
уште во февруари годинава. На први ноември годинава Стопанската Комора на Македонија достави 
официјален предлог до Министерството за финансии, со разработено законско решение за правно 
вградување на даночниот календар. Го чекаме одговорот!

Пишувавме и за владеењето на правото во земјава, нешто што треба да претставува основен 
предуслов за правна сигурност, нови инвестиции, нови работни места и економски развој. Ги 
посочивме резултатите од релевантно меѓународно истражување ( целиот текст тука ). Интересни 
беа наодите на истражувањето дека земјава е најдобро рангирана (32 место) кај факторот „ред и 
безбедност“, кај факторот „правда во граѓанските спорови“ е на 52 место, според „примената на 
регулативата“ сме на 77 место, а најлошото рангирање земјава го има кај факторот „ограничување 
на моќта на државата“ (87 место). Во деталното оценување на елементите на овој фактор, најслаби се 
оценките кај тоа дали се санкционира недозволено однесување на претставници на властите и дали 
судството е независно и има моќ во пракса ефективно да ја ограничува моќта на властите.

Пишувавме и за многу други теми, за пописот како економска категорија, за извозниците на 
ветрометина, за претседателот на државата и економијата, за тоа дека доаѓаат потешки времиња за 
нееколошките бизниси....

Не знам дали креаторите на економските политики ги читаа текстовите и доколку ги читале како 
ги протолкувале. Но, знам дека текстовите беа напишани (и ќе бидат пишувани) со добра намера, 
објективно, неоптеретени од било каков политички контекст, со порака во која насока е добро да се 
размислува и што да се прави. Јас знам дека овие текстови помагаат сите ние да се доближиме до она 
што значи општ консензус за една долгорочна визија и здрав разум во водењето на економијата на 
земјава, само така ќе стигнеме до подобра живеачка. Ако сите ние заедно, граѓаните, го постигнеме 
тој консензус, тогаш поголемиот дел од работата сме го завршиле. 

НЕДЕЛЕН КОМЕНТАРНЕДЕЛЕН КОМЕНТАР
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д-р Елена Милевска Штрбевска

Главен советник на Управниот одбор на 
Стопанската комора на Македонија за правни 
прашања

На крајот од годината, вообичаено сумираме 
се што сме работеле претходно, со цел да видиме 
каква е реализацијата на нашите планови и што од 
нив се спровело,

Ако ги погледнам овогодинешните четириесетина неделни коментари, веднаш ми паѓаат 
во очи клучните барања на бизнис-заедницата, за кои во нив е пишувано... Во оваа прилика 
ќе се обидам да ги сублимирам во неколку тематски групи иницијативите и потребите на 
бизнис-секторот, кои биле актуелни изминатава година, а голем дел од нив, се сеуште се 
актуелни... Во суштина, се работи за прашања кои не се решаваат за еден ден, ниту пак може 
да се каже дека ако се решени, тоа е завршена работа. Напротив, сите овие прашања или 
теми се суштински важни за опстанокот и напредокот на македонската економија, но и на 
државата воопшто. Па да видиме кои се тие:

    • Владеење на правото како императив за стабилни и предвидливи услови за водење бизнис 
е она што го порача бизнис-заедницата на Трибината организирана од Стопанската комора 
на Македонија во август оваа годна. Бизнисот секогаш бара правна сигурност, стабилност и 
правен континуитет. Она што вообичаено го слушаме од компаниите е дека принципот на 
владеење на правото се` повеќе го поткопуваат проблемите поврзани со „сивата“ економија, 
корупцијата, нееднаквите правила на игра за сите чинители во економијата, бавното работење 
на државните служби при решавање одредени акутни проблеми од административен и 
технички карактер, дискреционите овластувања на надлежните институции вклучувајќи ги и 
судовите, бавните судски постапки, како и преголемата регулација во одредени подрачја и 
во случаи кога тоа не е неопходно. Но, секако, ова не се нови проблеми, туку прашања кои 
повеќе години наназад се во фокусот на барањата на бизнисмените, со цел да се создаде 
поволна бизнис клима, во која поттикнувањето на претприемачкиот дух и конкурентноста 
би биле основа за легитимен натпревар во остварувањето подобри деловни резултати.

    • Потребни ни се јасни и недвосмислени прописи, кои се донесени врз основа на 
консултации со бизнис-секторот, коишто се применливи во практиката и навистина се 
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применуваат онака како што е напишано. Бизнисот вели стоп за донесувањето прописи по 
скратена постапка.  Потребен е активен јавно-приватен дијалог и пофункционален регистар 
на прописи (ЕНЕР) во кој се следи донесувањето на прописите и учеството на засегнатите 
страни во целиот процес;

    • Недостатокот на работна сила каква што му е потребна на бизнис-секторот станува се 
поизразен проблем, кој мора да се решава и со краткорочни и со долгорочни мерки, а дел 
од нив се однесуваат на реформи во образовниот систем, пред се, во делот на обезбедување 
пофункционално средно стручно образование со примена на дуалните принципи на 
образование, како и спречување на масовната миграција на младото работоспособно 
население;

   • На Македонија и се потребни економски одржливи рурални заедници кои ќе 
допринесат во развојот на македонското земјоделство и пласман на македонските производи 
на странските пазари, заснована на балансиран развој во сите региони и потребата да 
се обезбедат перспективи за раст на руралните области и села. Идејата за “паметни” села 
не може да се направи изолирано и треба да биде вградена во пошироките стратегии за 
регионален развој. Неопходно е да се намали јазот помеѓу руралните и урбаните области и 
да се размислува за развивање на потенцијалите за зајакнување на врските меѓу руралните 
и урбаните области и дигитализација на руралните области, што во овој момент ни изгледа 
недостижна. Иако процесот на децентрализација во Македонија официјално се спроведува 
веќе речиси 15 години, реалните ефекти од тој процес се уште се занемарливи.  Во вакви 
услови, кога општините имаат ограничени овластувања и ресурси, речиси е невозможно да 
се размислува за зајакнување на активности кои општините би можеле да ги преземаат за 
унапредување на локалниот економски развој, а со тоа и постигнување на економски раст и 
развој на државата.

    • Само ќе потсетам дека поминаа 5 години од неприфаќањето на Иницијативата за законско 
нормирање на холдингот, како основа за натамошни измени во даночната регулатива, што 
беше предложено согласно потребите на бизнисмените кои имаат желба да ги направат уште 
поуспешни и потранспарентни своите бизниси, да овозможат повеќе вработувања во своите 
поврзани субјекти, повеќе инвестиции, развој, иновации и проширување на дејностите, а 
за сметка на тоа да добијат и определени даночни олеснувања кои ќе го поттикнат нивното 
натамошно успешно дејствување.

    • Натамошно развивање на корпоративната филантропија. Општествената одговорност 
на компаниите е прашање кое е дискрециона одлука на секоја компанија, односно прашање 
кое не треба да се уредува со прописи, туку треба да биде дел од една високо развиена 
јавна свест, корпоративна култура и вредности , што придонесува кон јакнење на нивната 
конкурентност во глобалната економија преку зголемување на додадената вредност на 
нивните производи и услуги, придонесува за подобрување на угледот и имиџот, заштита на 
животната средина, подобрување на социјалните услови во заедницата, како и промовирање 
на етичкото управување. Тоа е она што треба да го јакнеме и развиваме и понатаму заради 
општото добро на сите нас! 

НЕДЕЛЕН КОМЕНТАРНЕДЕЛЕН КОМЕНТАР
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18.12.2019
ПРЕДЛОГ – ЗАКОН ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И 

ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ФИЛМСКАТА 
ДЕЈНОСТ

Со Предлог – законот за изменување и 
дополнување на Законот за филмската дејност, меѓу 
другото се менува и член 12 со кој се уредуваат 
надоместоците на правните лица како дел од 
средствата кои се обезбедуваат за работа н ...

19.12.2019
ПРЕДЛОГ-ЗАКОН ЗА УПРАВУВАЊЕ СО 

ПАКУВАЊЕ И ОТПАД ОД ПАКУВАЊЕ
Со овој закон се уредуваат барањата за 

заштита на животната средина и здравјето на 
луѓето кои треба да ги исполнува пакувањето при 
производство, пуштање на пазар и постапувањето 
со отпадот од пакување што ги опфаќа обврс ...

18.12.2019
ПРЕДЛОГ - ЗАКОН ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И 

ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ГРАДЕЊЕ, ПО 
СКРАТЕНА ПОСТАПКА

Со Предлог – законот, во член от 57 кој се 
однесува на категоризација на градбите се врши 
прецизирање на категоризацијата на градбите 
од прва и втора категорија кои се однесуваат на 
градби за производство на електрична е ...

20.12.2019
ПРЕДЛОГ НА ЗАКОН ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И 

ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА АКЦИЗИТЕ
Со член 1 од Предлогот на законот за 

изменување и дополнување на Законот за акцизите 
се доуредуваат постапките поврзани со новите 
акцизни добра кои се воведени, како електрична 
енергија, природен гас, јаглен, кокс, лигни ...

20.12.2019
ПРЕДЛОГ НА ЗАКОН ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И 

ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ЗДРАВСТВЕНОТО 
ОСИГУРУВАЊЕ

Со членот 1 од Предлог -законот се предлага 
нова категорија на осигурени лица, а тоа се децата 
со пречки во развојот и со специфични потреби за 
кои се користи право на посебен додаток и кои во 
дадени ситуации немаат осно ...

20.12.2019
ПРЕДЛОГ НА ЗАКОН ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И 

ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ЛЕКОВИТЕ И 
МЕДИЦИНСКИТЕ СРЕДСТВА

Со предложените измени и дополнувања на 
Законот за лековите и медицинските средства се 
уредува дека административно-техничките работи 
за потребите на Комисијата која одлучува по 
барање за зголемување на формираната цена ...

20.12.2019
ПРЕДЛОГ НА ЗАКОН ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА 

ЗАКОНОТ ЗА ЗДРАВСТВЕНОТО ОСИГУРУВАЊЕ
Со предложените измени на Законот за 

здравственото осигурување се врши јакнење 
на контролните механизми на Фондот за 
здравственото осигурување на РСМ во процесот на 
пропишувањето и издавањето на лековите, поради 
укинувањ ...

20.12.2019
ПРЕДЛОГ НА ЗАКОН ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И 

ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА САНИТАРНАТА И 
ЗДРАВСТВЕНА ИНСПЕКЦИЈА

Со предложената измена и дополнување на 
Законот за санитарната и здравствената инспекција 
се врши усогласување со Законот за хемикалии 
(„Службен весник на Република Македонија” брoj 
145/10, 53/11, 164/13, 116/15 и 149/15 ...

20.12.2019
ПРЕДЛОГ НА ЗАКОН ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И 

ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ЦАРИНСКАТА 
УПРАВА

Со членот 1 од Предлогот на законот за 
изменување и дополнување на Законот за Царинска 
управа, се врши дополнување на зачење на поимите 
за „јавни книги“.Со членот 2 се врши прецизирање 
на надлежностите на директорот на Ц ...

20.12.2019
ПРЕДЛОЗИ НА ЗАКОНИ КАЈ КОИ СЕ ВРШИ 

УСОГЛАСУВАЊЕ НА ПРЕКРШОЧНИТЕ ОДРЕДБИ 
СО ПРЕКРШОЧНИТЕ ОДРЕДБИ НА НОВИОТ 
ЗАКОНОТ ЗА ПРЕКРШОЦИТЕ И УСОГЛАСУВАЊЕ 
НА ИНСПЕКЦИСКИТЕ ОДРЕДБИ СО ЗАКОНОТ ЗА 
ИНСПЕКЦИСКИОТ НАДЗОР:

- Предлог на закон за изменување на Законот за 
вршење на услуги брз трансфер на пари;- Предлог 
на закон за изменување на Законот за давање на 
финансиски услуги на далечина;- Предлог на закон 
за изменување и дополнување н ... 

НОВИ ПРОПИСИ
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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
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