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ЌЕ СЕ НАМАЛУВААТ 
ЦАРИНСКИ СТАПКИ 

НА БАРАЊЕ 
НА СОВЕТОТ 

НА СТРАНСКИ 
ИНВЕСТИТОРИ

СТОПАНСКАТА КОМОРА НА МАКЕДОНИЈА 
Ви посакува СРЕЌНИ ПРАЗНИЦИ !!!
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дос тапни насек аде . . .

Посетете не’ на веб-порталот: www.mchamber.mk
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-
macedonia9001:2015

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

со новиот стандард ISO 9001:2015

Асоцијацијата за управување со посебните текови на отпад при Стопанската комора на 
Македонија, на прес-конференцијата (23.12.2019 година) информираше за предлог-измените 
на законите за отпад од пакување, за електричен и електронски отпад, за отпад од батерии и 
за новиот Закон за проширена одговорност на производителите.

Во таа насока беше посочено дека заклучно со 2020 година, колективните постапувачи 
ќе соберат и ќе дадат за рециклирање над 35.000 тони отпад од пакување од вкупно 
околу 120.000 тони колку што се претпоставува дека се создава, околу 1.500 тони отпад од 
акумулатори од вкупно 2.500 тони, 18 тони отпад од батерии од вкупно увезени 90 тони и 
2.000 тони електронски отпад од вкупно 18.000 тони.

-Како Асоцијација за управување со посебните текови на отпад, даваме поддршка за 
носење на нови закони и измени во постојните , но веруваме дека и имплементацијата на 
истите од страна на институциите ќе биде многу поефикасна, истакна д-р Филип Ивановски, 
претседател на Асоцијацијата и директор на „ПАКОМАК“. Како што истакна тој, дел од 
решенијата што се предвидуваат во законите постојат и сега, но истите не се применуваат 

ОТПАДОТ ДА СЕ РЕЦИКЛИРА ЗАРАДИ НАС САМИТЕ, А 
НЕ ЗАТОА ШТО ЕВРОПА ТОА ГО БАРА ОД НАС

ПРЕС КОНФЕРЕНЦИЈА
ПОКРОВИТЕЛИ 
НА СТОПАНСКАТА КОМОРА НА МАКЕДОНИЈА

ПРЕМИУМ Покровители 

СИЛВЕР Покровители СТАНДАРД Покровители 

https://www.youtube.com/embed/VucVja2qFiU?autoplay=true
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По претходни обемни 
консултации и работни средби 
со Асоцијацијата на странски 
компании со технолошки напредно 
производство при Советот на 
странски инвеститори во рамки на 
Стопанската комора на Македонија, 
Владата на РСМ усвои Одлука 
увозните давачки - царинските стапки 
за одделни производи (компоненти) 
потребни за производство на 

технолошки напредни производи во 2020 година да се намалат за 50%, со цел да се зголеми 
извозната конкурентност на домашната индустрија која произведува технолошки напредни 
производи.

Имено, компаниите-членки на Асоцијацијата на овие состаноци со Владата побараа 
воведување на автономни мерки за укинување на царинските давачки за одредени 
репроматеријали, кои ги користат во своето производство. Ваквиот  систематизиран 
пристап на комуникација со надлежните институции околу проблемите и предизвиците со 
кои се соочува бизнис-секторот е од голема помош за изнаоѓање флексибилни решенија, 
во интерес на економскиот развој на државата и подигнување на животниот стандард на 
граѓаните.

Со оваа одлука висината на овие царински давачки ќе се приближи кон царинските 
стапки што се применуваат во Европската унија, што значи ќе се овозможи да се подобри 
конкурентноста на компаниите коишто произведуваат технолошки напредни производи и 
би придонеле за поголема атрактивност на земјата при привлекување на нови компании со 
странски капитал од различни стопански сектори. 

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

доследно досега, што е една од главните причини зошто немаме поразвиен систем за 
селекција на отпадот и рециклирање. Со новите закони, вели Ивановски, се очекува:

    1. Да се намали бројот на компании кои создаваат отпад од разни текови, а не плаќаат и не 
финансираат собирање и рециклирање на истиот. Со ова, компаниите кои плаќаат се ставени 
во неповолна пазарна положба бидејќи имаат трошоци кои неплаќачите ги избегнуваат и 
екстра заработуваат или нудат цени кои се пониски, на сметка на избегнување на законските 
давачки. Со новото законско решение, сите компании заедно со завршната сметка треба да 
достават потврда-доказ дека финансирале собирање и селекција на отпадот кој го создале 
во текот на годината за која поднесуваат завршна сметка. Ова решение значајно ќе ги намали 
неплаќачите и ќе ја подобри конкурентноста меѓу компаниите.

    2. Да се оневозможи формирање шпекулативни колективни постапувачи со посебни 
текови отпад кои немаат за цел да организираат селекција на отпадот и рециклирање, туку 
манипулирање со дел од индустријата и собирање финансиски средства за сосема други цели. 
И сега, по 9 години, во МЖСПП стигнуваат апликации за дозвола за колективен постапувач 
од компании со сомнителни основачи - компании (консултантски фирми, должници во УЈП) 
кои не создаваат отпад и немаат интерес да се здружат по тој основ, но ете, бараат дозвола 
за колективен постапувач за управување со отпад.

    3. Да се овозможифинансирање на реалните трошоци за селекција и рециклирање на 
сите типови отпад, нешто за што бизнис секторот е свесен дека треба да го финансира. Но, 
бараме и од локалните самоуправи да бидат поодговорни и отворени за соработка со цел да 
се зголеми селекцијата на отпад во секоја општина од земјава.

    4. Да се намали употребата на пластични кеси од страна на граѓаните. Имено, иако во 
вкупната тежина на отпад од пластика кесите учествуваат во мал дел (3-5%), тие се најтешки 
за собирање и рециклирање и се најчест загадувач на земјата и водата. Предложената цена 
од 10 ден/кеса е во таа насока, но и оние кеси кои ќе се наплаќаат мора да бидат навистина 
биоразградиви, а не само маркетиншки декларирани. Проценките се дека од 120 милиони 
до 150 милиони кеси завршуваат на депонија секоја година. 

Како Асоцијација доставивме забелешки за сите закони кои не` засегаат и очекуваме 
Министерството за животна средина и просторно планирање како предлагач да ги 
инкорпорира во предлогот кој ќе биде доставен до Собранието за усвојување. Се надеваме и 
го поддржуваме изгласувањето на овие закони пред распуштање на Собранието, најдоцна до 
средината на февруари, со забелешките од бизнис заедницата како најзасегната страна која 
треба да го финансира исполнувањето на националните цели за рециклирање дефинирани 
во овие закони, вели Љупчо Аврамовски, член на Асоцијацијата и претставник на компанијата 
„Еуро – Екопак“.

Како претставници на бизнис заедницата, повторуваме дека бизнис секторот сериозно 
е подготвен да ги преземе обврските кои произлегуваат од новите закони , но инсистира и 
институциите доследно да ги извршат своите обврски кои се предвидени во законот.

Даниела Михајловска Василевска 

ПРЕС КОНФЕРЕНЦИЈА

ЌЕ СЕ НАМАЛУВААТ ЦАРИНСКИ СТАПКИ НА БАРАЊЕ 
НА СОВЕТОТ НА СТРАНСКИ ИНВЕСТИТОРИ

ЗАКОНСКА РЕГУЛАТИВА



БИЗНИС ИНФО БИЗНИС ИНФО 7Петок,  27 декември  2019, Бр. 4216 Петок,  27 декември  2019, Бр. 421
БИЗНИС ИНФО

ПРЕС  КОНФЕРЕНЦИЈА ПРЕС  КОНФЕРЕНЦИЈА

КАКО ДО ПОГОЛЕМА ЕКОНОМСКА СОРАБОТКА МЕЃУ 
РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА И РЕПУБЛИКА СРБИЈА?

жител во 2018 година, во однос на истиот од 2008 година е зголемен за 22%, а српскиот за 
15,76% и имаме позабрзан раст за 6,24 процентни поени во однос на српскиот.

-Во однос на трговската размена, Република Србија е многу важна земја за македонскиот 
извоз и се вбројува во традиционално најважни пазари за Македонија. Во 2018 година Србија 
е на прво место според извозот на Македонија во земјите од Западен Балкан и учествава со 
36,45% од извозот во овие земји, а истата динамика продолжува и во првите девет месеци 
од 2019 година каде размената изнесува 710 милиони САД$ или 5,7% од вкупната размена 
на земјава. Република Србија е многу важна земја за македонскиот извоз и се вбројува во 
традиционално најважни пазари за Македонија. Во 2018 година Србија е на прво место 
според извозот на Македонија во земјите од Западен Балкан и учествува со 36,45% од извозот 
во овие земји, а истата динамика продолжува и во првите девет месеци од 2019 година каде 
размената изнесува 710 милиони САД$ или 5,7% од вкупната размена на земјава, - посочи 
Трајковска.

Во поглед на инвестициите, во последните 10 години (2008/2018) Србија ги зголемила 
странските директни инвестиции (СДИ) за 108,7% или за 22,97 милијарди САД долари, а за 
истиот период во Северна Македонија ги зголемила странските директни инвестиции за 
44,3% или за 1,83 милијарди САД долари.

Првите инвестиции од Република Србија во Северна Македонија, согласно приказот на 
НБРМ се регистрирани во 2007 година во износ од 97,5 милиони САД долари и структурно 
учествувале со 2,6% во вкупните СДИ во земјава. Заклучно со 2018 година Србија во земјава 
има инвестирано 101,1 милион САД долари или 1,7% од вкупните странски инвестиции.

Од друга страна, согласно истиот приказ првите македонски инвестиции во Србија, 
забележани во 2007 година се во износ од 53,8 милиони САД долари со структурно учество од 
79,5% од вкупните инвестиции на Северна Македонија во странство. Овој висок процент на 
структурно учество каде нешто повеќе од ¾ се насочени само кон една земја, односно Србија 
е незанемарлив доказ дека македонските стопанственици имаат доверба и добро изградени 
односи со Србија. Заклучно со 2018 година истите инвестиции во Србија изнесуваат 72,5 
милиони САД долари.

Србија во земјава најмногу има инвестирано во земјоделско-прехранбениот сектор, 
трговијата и услужниот сектор, а Македонија во Србија има инвестирано во металната 
и електроиндустријата, како и фармацевтската индустрија. Како позначајни македонски 
компании кои имаат инвестирано во Србија се „Брако“, „Алкалоид“ и „Смелт ИНГ“, а од српска 
страна една од позначајните инвестиции е „Свисслион“.

-Поддршката на регионална соработка преку договорените форми на регионално 
економско делување - ЦЕФТА-Договорот и Коморскиот инвестициски форум (КИФ) - значи 
пред се` поттик за усогласување на економските политики во земјите кои припаѓаат на 

-Република Северна Македонија и Република Србија имаат традиционални економски 
и партнерски односи, кои ги карактеризира високо ниво на взаемна доверба, разбирање 
и добрососедство. Воспоставениот политички дијалог овозможува континуиран и постојан 
развој на билатералните односи и соработката, потврдени преку многубројни средби 
на највисоко ниво. Општа карактеристика е дека Македонија и Србија се соседни земји, 
блиски народи, со исти проблеми и исти надежи кон иднината, кои паралелно чекорат кон 
Европската унија, - подвлече м-р Анета Трајковска, оперативен директор на Стопанската 
комора на Македонија, на прес-конференцијата одржана на 25.12.2019 година.

Таа посочи дека според проекциите за растот на реалниот БДП од 3,2 % за 2019 година на 
3,4 % за 2020 година за Северна Македонија, односно 3,5 % за 2019 година на 4% за 2020 година 
за Република Србија, економскиот раст се очекува да продолжи со позитивна динамика и за 
двете економии и тоа е добар сигнал за зголемување на економската соработка меѓу двете 
земји во наредниот период.

Најреални податоци за споредба на економската развиеност на национално ниво, како и 
висината на животниот стандард во една земја се согледува преку БДП по глава на жител. Србија 
со 5.870 САД долари, во 2018 година има повисок БДП по глава на жител од македонскиот за 
8,8% (индекс 108,8) кој истата година изнесуваше 5.391 САД долари. Македонскиот БДП по 
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на поголем број странски инвестиции и приближување на регионот кон процесите за 
интеграција кон европското семејство.

-Компанијата „Алкалоид“, како еден од најголемите македонски инвеститори во Република 
Србија, е присутна на нивниот пазар околу 50-тина години, но во последните неколку години 
нашата позиција на нивниот пазар е значително зајакната и зацврстена. Во последните 
десет години „Алкалоид“ во Србија има инвестирано повеќе од 10 милиони евра во нови 
капацитети, лаборатории и дрогерии, значително зголемувајќи го и бројот на вработени на 
150, а во наредниот период компанијата планира и нова инвестиција во проширување на 
производствениот погон, - истакна Живко Мукаетов, извршен директор на „Алкалоид“ АД - 
Скопје и претседател на Македонско-српскиот деловен совет.

Тој додаде дека Република Србија нуди одлични услови за инвестирање, со квалитетен и 
образован кадар и одлични можности за партнерства и синергии со домашните компании. Во 
наредниот период потребно е државите да застанат зад бизнис секторот, особено во делот 
на: намалувањето на бирократијата со цел зголемување на конкурентноста, хармонизација 
на потребните документи и сертификати за увоз и извоз на стоки, едукација на дефицитарни 
кадри преку програмите за дуално образование, како и организирање на поголем број 
активности и билатерални средби во рамки на Македонско-српскиот деловен совет во 
насока на размена на информации, идеи и изнаоѓање на начини за продлабочување на 
меѓусебната соработка.

-Компанијата „Свисслион“ на македонскиот пазар е присутна од 1998 година. Во 2001 
година ја отвора својата прва фабрика, додека во 2007 година го завршува процесот на 
купопродажба на фабриката „Агроплод“ во Ресен и со тоа се позиционира на македонскиот 
пазар како една од најголемите и најзначајните српски инвестиции во земјата, со моментално 
вработени преку 600 лица. „Свисслион“ секоја година реинвестира од 1 до 1,5 милиони евра 
во капацитетите во Северна Македонија, а за наредниот период работиме на нов проект 
за ширење на капацитетите на фабриката во Ресен, чијашто инвестиција ќе чини околу 3 
милиони евра. Оваа инвестиција, односно отворање на целосно нов погон претставува 
дислокација на активностите во Косово и Босна и Херцеговина, со што ќе се креираат нови 
дополнителни 40 работни позиции за населението од регионот, - истакна Александар Јањиќ, 
генерален директор на „Свисслион“ ДОО – Скопје. Тој истакна дека условите за работа во 
Република Северна Македонија се поволни, но најголем предизвик им претставуваат честите 
законски измени и недостатокот на стручен кадар. Во наредниот период секоја од земјите од 
регионот посебно, но и со заеднички сили, треба да работат на отстранување на бариерите 
со коишто се соочуваат компаниите со цел олеснување на нивните извозни активности и 
иницирање на што поголем број СДИ во секоја од земјите од регионот.

м-р Сања Николова 

регионот за побрз развој, приспособување кон конкуренцијата на либерализираниот 
пазар и можност за усогласување на правната рамка во земјите, со цел постигнување на 
поголем обем во трговската размена, зголемување на бројот на инвестиции и интегрирање 
на целиот регион во Европската унија. Во таа насока, Стопанската комора на Македонија и 
Стопанската комора на Србија со долгогодишната меѓусебна соработка успеаја да спроведат 
бројни проектни активности меѓу кои е и формирањето на Македонско-српскиот деловен 
совет, којшто во рамки на коморите активно работи на што поголемо поврзување на бизнис-
заедниците од двете земји, - додаде Трајковска.

Амбасадорката на Република Србија во Република Северна Македонија, Душанка Дивјак 
Томиќ, истакна дека за успешната соработка меѓу двете земји не говорат само бројките, 
туку и успешните бизнис-приказни реализирани во повеќе индустрии, што е овозможено 
благодарение на повеќето иницијативи резултирани со билатерални договори меѓу двете 
земји.

Таа додаде дека во изминатиот период како дел активностите за спроведување на 
четирите слободи во регионот на Западен Балкан (движење на стоки, на луѓе, на услуги и на 
капитал), се спроведоа неколку активности како што се:

1. „One stop shop“ интегриран граничен систем на царинската и полициска контрола 
на патници и стока на преминот Табановце-Прешево, меѓу двете држави. Со воведувањето 
на заедничката гранична контрола се намалува времето на чекање, се воведе систем на 
една царинска, санитарна, ветеринарна контрола на стоката, а со тоа ќе се елиминира 
долгочасовното чекање на камионите и ризикот товарената стока да се расипе, што 
дополнително влијае на развивањето на соработката во економскиот сектор.

2. Направена е промена во распоредот на работното време на српските фитосанитарни и 
ветеринарни инспекциски служби на граничните премини Прешево (кон Република Северна 
Македонија) и Хоргош (кон Унгарија), со што главниот граничен премин меѓу Северна 
Македонија и Србија е целосно активен 24/7.

3. Од големо значење е и склучувањето на Спогодбата помеѓу двете земји за заемно 
признавање на одобренија за овластен економски оператор за безбедност и сигурност 
(ОЕОС), со цел поедноставување на царинските процедури и формалности.

-Во насока на целосно поврзување на регионот потребно е дополнително во наредниот 
период Република Северна Македонија и Република Србија, како и останатите земји од 
Западен Балкан, активно да се вклучат во иницијативите за креирање заеднички пазар на труд, 
взаемно признавање на дипломите и слободна размена на стручен кадар, како и креирање 
програми за дуално образование според европските програми со цел спречување на одлив 
на квалификуван кадар од земјите од регионот, - истакна амбасадорката. Во наредниот период 
ќе треба активно да се работи и на заедничка промоција на регионот со цел привлекување 

ПРЕС  КОНФЕРЕНЦИЈА ПРЕС  КОНФЕРЕНЦИЈА
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ИНВЕСТИЦИИ ИНВЕСТИЦИИ

Компанијата „Везе Шари“ најави нова инвестиција во околината на Прилеп. Поставен  е 
камен - темелник на проектот „Голд Ланд“, земјоделско-сточарски комплекс во чии рамки е 
предвидено изградба на центар за собирање и складирање на зрнести земјоделски култури 
и одгледување на говеда, со годишен капацитет од преку 1.000 грла како основен предуслов 
за намалување на увозот на говедско месо, за развој на сточарството и намалување на 
невработеноста.

Комплексот е заедничка инвестиција на бизнисмените Арбен Абдурахмани и Херман 
Семилер, основачи и сопственици на фирмата „Везе Шари“. Проектот е ко-финансиран 
од Европската унија, од Програмата на ИПАРД 2014-2020, ЕУ - можности за македонското 
земјоделство и руралниот развој. Станува збор за македонско-германска инвестиција во 
вредност од 4,5 милиона евра, од кои 1,5 милиона евра од ИПАРД 2 Програмата.

Еден од сопствениците, Арбен Абдурахмани, вели дека интенцијата е со ваков тип на  
инвестиции да се обезбеди земјоделско-сточарски развој, да се намали увозот на говедско 
месо, да се отворат нови работни места и да се оформи регионален центар за откуп и 

складирање на земјоделски производи. Комплексот треба да биде готов до крајот на 
наредната година.

-Со проектот е предвидена и изградба на Центар за откуп и за складирање зрнести 
култури, кој ќе прерасне во регионален центар, со што ќе се овозможи загарантиран пласман 
на производите на земјоделците. Центарот ќе биде ставен во функција за пет месеци, а до 
крајот на 2020 година ќе се заокружи целиот комплекс „Голд ленд“. Во рамките на овој проект 
е изградбата на најсовремена фарма која ќе ги задоволува највисоките европски стандарди 
за одгледување и гоење на говеда со годишно производство на 1.080 грла во првата фаза, 
со што ќе се намали увозот на говедско месо, ќе се развива сточарството и ќе се намалува 
невработеноста. Групацијата „Везе шари“ има 140 вработени и со овој комплекс ќе стигне до 
200 вработени, - рече Абдурахмани.

Инвестицијата беше одбележана во присуство на претставници на Делегацијата на ЕУ во 
земјата и високи владини претставници. 

Горан Попоски

„ГОЛД ЛАНД“ - НОВА ИНВЕСТИЦИЈА 
НА „ВЕЗЕ ШАРИ“ 
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м-р Анета Димовска, самостоен советник во 
Стопанската комора на Македонија

Иако е клише да се пишува за постигнувањата во текот на 
годината и плановите за наредната, постои нешто во атмосферата 
на крајот на декември што поттикнува да размислуваме за 
постигнатото и да ги планираме идните активности.

Веројатно се должи на општата раздвиженост во последните 
денови од 2019 година, на прославите по угостителските објекти, 
на светкавите украсени улици, на гужвите по продавниците... Така, 
во предновогодишно расположение започнувам со пишување на 
последниот текст годинава, а во него ќе се обидам да ги прикажам 
најзначајните случувања од областа на даночната и царинската 
политика кои се реализираа, но и на очекувањата за наредната 
2020 година.

Секако, најзначајниот настан од областа на даночната политика 
кој ја одбележа во 2019 година е воведувањето на прогресивно оданочување кај данокот на личен доход 
(по стапка од + 18% на делот од доходот од работа, доходот од самостојна дејност, доходот од авторски 
и сродни права и доходот од продажба на сопствени земјоделски производи над 1.080.000 денари), како 
и зголемувањето на даночната стапка од 10% на 15% за доходот од права од индустриска сопственост, 
доходот од закуп и подзакуп, доходот од капитал, капиталните добивки, добивките од игри на среќа, доходот 
од осигурување и друг доход.

Уште позначаен настан е одложувањето на примената на делот од Законот кој се однесува на повисоките 
стапки на данок на личен доход до 2023 година. Значи, двата најзначајни настана од областа на даночната 
политика во 2019 година се воведувањето и одложувањето на примената на прогресивното оданочување 
со данок на личен доход.

Стопанската комора на Македонија во повеќе наврати реагираше на воведувањето на прогресивното 
оданочување врз основа на анализи и спроведени анкети меѓу членките, што дава за право да веруваме дека 
одигравме значајна улога во одложувањето на примената. Сепак, останува убедувањето дека целосното 
укинување на повисоките даночни стапки ќе дадеше подобри ефекти, од причина што ќе влијаеше на јакнење 
на довербата кај даночните обврзници кои се одлучиле своите доходи да ги „преселат“ во соседните држави 
и можеше да има влијание врз даночниот морал и враќање на доходите во Македонија.

Од останатите решенија од областа на даночната политика вредно е да се споменат новиот Закон за 
акцизи (кој патем пред да почне да се применува претрпе неколку измени) и новиот Законот за данок на 

ДАНОЦИ И ЦАРИНИ, РЕАЛИЗИРАЊА И 
ОЧЕКУВАЊА

моторни возила.

Ефектите од овие два закона дополнително ќе ги оценуваме во 2020 година.

Кај данокот на додадена вредност како најзначајни се промените поврзани со зголемувањето на прагот 
за задолжителна регистрација за целите на данокот на додадена вредност од 1.000.000 денари на 2.000.000 
денари, како и скратувањето на периодот во кој даночниот обврзник кој е регистриран за цели на данокот 
на додадена вредност останува во системот од пет на три години.

Во 2019 година едно од клучните барања на компаниите - членки на Стопанската комора на Македонија 
беше барањето за ревидирање на царинската политика, од аспект на ревидирање на нивото на царинска 
заштита на домашната економија. Производството на нашите компании кои се извозно ориентирани е 
силно условено од увоз на суровини и репроматеријали кои не се произведуваат кај нас, а истите често се 
увезуваат од некои азиски држави или други земји кои не се членки на ЕУ, ЕФТА, ЦЕФТА, Турција и Украина. 
Наместо системски да му се пристапи на ова барање се донесоа повеќе автономни мерки за укинување на 
царините при увоз само на некои суровини и репроматеријали, што само привремено решава проблем на 
одредени компании.

Во 2020 година остануваме на барањето за ревидирање на царинските стапки бидејќи ние мора да 
размислуваме долгорочно и системски да ги поддржиме индустриите кои може да имаат компаративна 
предност и кои се важни за националната економија. Развојната функција на царините во наши услови мора 
да е пред фискалната, односно на царините не смее да се гледа единствено како на извор на приход во 
државниот буџет, туку како на „алатка“ која креаторите на политиката можат да ја употребат за зголемување 
на конкурентноста на домашната економија.

Во 2020 година остануваме и на барањата за:

- борба против затајувањето на данокот и спречувањето на шверцот кои го нарушуваат амбиентот за 
работа на фирмите и граѓаните кои се посветени кон исполнување на даночните обврски;

- создавање на едноставен систем на неданочни и парафискални давачки, со цел да се обезбеди чувство 
кај бизнисот и граѓаните дека добиваат дополнителни права, услуги и стоки од јавниот сектор за цената која 
ја плаќаат;

- укинување на нецаринските бариери, сведувањето на царинските мерки на минимум во регионот, 
меѓусебното признавање на сертификатите и олеснување на протокот на стоки во регионот, што е императив 
за создавање на конкурентен регион и

- предвидливост и задолжителна консултација со деловната заедница при носење на регулатива од 
даночната и царинската област.

Така, за старите барања ќе продолжиме да се залагаме со единствена цел заштита на интересите на 
членките на Стопанската комора на Македонија, обезбедување на пристојни и предвидливи услови за 
бизнисот.

Извесно е дека секогаш ќе има нешто старо во новата година, но крајот на годината го поттикнува 
чувството на оптимизам. Велат, оптимистите остануваат до полноќ, за да ја пречекаат новата година, а 
песимистите за да се уверат дека старата ќе си оди.

Како и да е, да и` дадеме шанса на 2020, да ја пречекаме... Нека истата донесе подобри деловни резултати 
за членките на Стопанската комора на Македонија од претходната, нека носи просперитет, здравје и среќа 
на вработените во компаниите и нивните семејства.

ДАНОЦИ И ЦАРИНИДАНОЦИ И ЦАРИНИ
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м-р Наташа Јаневска, самостоен советник
во Стопанската комора на Македонија

Изминува и оваа 2019 година. Година како и секоја друга, исполнета 
со многу предизвици и настани во сите области. Датум за почеток на 
преговори со ЕУ не добивме, но тоа не смее да не` обесхрабри, туку напротив треба со решителни чекори 
да почнеме со решавање на проблемите кои беа пречка за добивање на датумот.

Стопанската Комора на Македонија работеше на зголемување на атрактивноста на стручното 
образование и обука и воспоставување на дуалното образование како можност за создавање на оспособени, 
стручни и компетентни лица со релевантно образование и обука и подобрување на врската помеѓу пазарот 
на труд и образовниот систем. Комората организираше повеќе настани (работилници, трибини, панел 
дискусии) за промоција на стручното образование и обука: ,,Предизвици во имплементацијата на дуалното 
образование, споделување искуства “; „ Предизвици за подобрување на дуалното образование - идни 
чекори“; „Стручен кадар по мерка на бизнисот“, а нејзини претставници учествуваа и на други трибини и 
работилници на иста тема: „ Дизајнирање на образовни профили во согласност со потребите на бизнисот” и 
„ Вклучување на приватниот сектор за квалитетно стручно образование на идната работна сила“ . Стручното 
образование беше една од темите на состаноците на здруженијата во рамките на Комората и регионалните 
комори . Не изостанаа ниту анализите на кои работеше Комората во насока на предвидување на потребите 
од вештини и занимања и за интересот на компаниите за вклучување во дуалното образование, меѓу кои: 
,,Опис на специфичните вештини потребни за водечките компании”; ,,Анализа за предвидените потреби од 
занимања во клучните седум сектори на квалификации“; ,,Идентификување на празнините помеѓу понудата 
на неформалното образование и потребите на бизнисот“ и многу други. Дури 63% од компаниите кои беа 
опфатени со анкетното истражување се изјасниле дека од нивни интерес е воспоставување на дуалното 
образование како можност во иднина да обезбедат свој кадар.

Оваа 2019/2020 учебна година започна реализацијата на реформираните четиригодишни образовни 
програми во сите сектори на квалификации дизајнирани според потребите на пазарот на труд и зголемени 
часови по практична обука во реална работна средина. Во изработката на образовните програми учествуваа 
претставници од бизнис-секторот.

Годинава, првата генерација на ученици на ЕТУЦ „Михајло Пупин“ од Скопје преку дуалното образование ја 
реализира завршната година од пилот-програмата на Проектот 20/20/20, дизајнирана според специфичното 
работење на компанијата АД „ЕВН Македонија“ и по завршниот испит ќе се стекнат со квалификацијата 
електромонтер со можност да бидат вработени во АД „ЕВН Македонија“.

Не смее да се заборави ниту на натпреварот „Лидер на струка“ на кој учениците од стручните училишта 
практично ги презентираа стекнатите вештини и компетенции.

Можеби овие, а и други настани придонесоа за благо зголемување на бројот на запишани ученици 
во стручните училишта. Според официјалните податоци од Државниот завод за статистика, во учебната 
2017/2018 година, од вкупниот број на 71.458 ученици, бројот на запишани ученици во стручните училишта 
изнесуваше 41.474 ученик, додека минатата учебна 2018/2019 година од вкупниот број на 71.650 ученици, во 
стручните училишта се запишале 42.958 ученици.

И оваа 2019 година, нашата земја повторно, според Извештајот на ЕК за напредокот на земјата, има 
умерен напредок во областа на образованието. Позитивно, се гледа на пилотирањето на реформираните 
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стручни наставни програми, подобрување на квалитетот на практичната обука и зголемената вклученост 
на бизнис-заедницата. Континуирано се посочува дека треба да се воведе пофлексибилен и динамичен 
образовен систем и модуларен наставен план за стручно образование и обука. Не е за пофалба тоа што 
се забележува дека образовниот систем останува ранлив на политичкото влијание и корупцијата и дека 
се` уште постои јаз помеѓу вештините што ги стекнале учениците и оние што ги бараат компаниите. Многу 
малку се вложува во професионалниот развој на наставниците во стручното образование и обука и постои 
неефикасност во трошењето на средствата во образованието.

Годината ја обележаа и иницијативите што ги поднесуваше Стопанската комора на Македонија до 
Министерството за образование и наука за системско уредување на дуалното образование и хармонизација 
на законите од областа на образованието кои се ограничувачки фактор за непречена реализација на 
дуалното образование. Комората бараше поголемо вклучување на претставници од коморите во работните 
групи за изготвување на нови закони од областа на образованието и обуката или за измена на постојните, 
воспоставување на систем за професионално насочување на учениците во основното образование, како и 
соодветно вреднување на работата на наставниците и зголемување на издвојувањето на средства од БДП 
за образованието од 3% на 5%.

Беше донесен Законот за основното образование, без да се прецизира Стандард на квалификација 
во кој се опишуваат основни знаењата, функционални вештини и компетенции што се потребни ученикот 
да ги стекне за да биде оспособен за својот живот. Новина во Законот е воведување на професионалната 
ориентација и насочување на учениците, за која инсистираше Комората, што ќе придонесе да се излезе во 
пресрет на барањата на бизнис-заедницата и создавање идна работна сила, барана на пазарот на труд.

Се објавија и резултатите од меѓународното ПИСА 2018 тестирање и нашите учениците беа на 68-то место 
од 77 земји кои учествуваа во мерењето на знаењата. Ваквиот резултат се должи на застарениот пристап во 
процесот на настава и учење во кој фокусот се става на меморирање и репродуцирање на содржините од 
програмата, наместо да се развива критичко мислење кај учениците, да се поттикнува читање со разбирање 
и учење со применливост на стекнатите знаења.

2019 година ја завршуваме со донесување на нов Закон за образование на возрасните и со измени на 
Законот за стручно образование и обука кои се наоѓаат во собраниска процедура.

Во новиот Закон за образование на возрасните ќе се уреди процесот на валидација на неформалното 
и информалното учење за да се овозможи препознавање и признавање на знаењата, вештините и 
компетенциите кои ги стекнале лицата низ своето искуство за олеснување на нивното вработување. Но 
се` ќе биде беспредметно и Законот ќе изгуби од својата применливост доколку во подзаконските акти не 
се прифатат сугестиите од Стопанската комора на Македонија и не се олесни процесот на верификација 
на посебните програми и акредитацијата на институциите кои нудат образовни услуги со цел да се излезе 
во пресрет на барањата на бизнис-заедницата за обезбедување кадар, со обуки за преквалификација и 
доквалификација на невработените и вработените.

Измените на Законот за стручно образование и обука опфаќаат регулирање на регионалните центри за 
стручно образование и обука кои ќе се воспостават за стекнување на квалификации потребни на бизнисот и 
за локалната заедницата. Но повторно се оди на парцијални измени во законот со кои се регулира една област, 
а се заборава на друга. Се прават реформи во стручното образование и обука, се воведуваат принципи на 
дуално образование, но системски не се решаваат. И повторно нови измени, нови дополнувања. Потребно 
е носење нов Закон за стручно образование и обука во кои ќе се внесат процеси, права и одговорности за 
квалитетно стручно образование кое ќе обезбедува стручни теоретски знаења, но и практични вештини кои 
ќе се стекнуваат на релевантно работно место, во компанија.

Но за измените во некој нареден текст.

Останува да посакаме следната година да биде поуспешна од оваа. 

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

2020 година ќе биде политичка година, кога и 
да се одржат парламентарните избори наредната 
година. Од осамостојувањето на земјава па наваму, 
што и да се случуваше на економски план, годините 
беа доминантно политички, па дури потоа некои 
од нив (делумно) беа и економски години. На телевизиските екрани веќе одат неформални 
партиски дуели, а уште официјално не се почнати предизборните кампањи. Во ваков амбиент, 
јас имам три пораки за 2020 година.

Прво, потребна ни е тотална деполитизација на општеството. Македонската историја 
покажува дека ова е полесно да се каже отколку да се случи, но мислам дека е дојдено крајно 
време победникот на изборите ова навистина да го направи. Тоа веројатно е најголемото 
поединечно добро што некој може да го направи за ова општество. Тоа ќе значи свртување 
кон меритократија, кон избор и поставување професионалци на соодветните места за кои ги 
имаат потребните знаења и искуство. Така ќе се сочува и онаа мала надеж за младите, дека ако 
си вреден, си се потрудил и си стекнал знаења и вештини, имаш шанса, затоа што си квалитетен 
за тоа што се бара и заради ништо друго. Тие, таквите, кои сонуваат за таква шанса, се оние 
кои што земјава по ниту една цена не смее да дозволи да ја напуштат. Деполитизацијата на 
општеството ќе значи и борба и победа против популизмот. Само така ќе се смени менталната 
матрица на граѓаните и ќе се постават нови вредности и стандарди во општеството. 2020 
година конечно нека биде година во која деполитизацијата на македонското општество ќе 
започне, а потоа и релативно брзо ќе заврши.

Второ, потребна е целосна инклузивност во развојните процеси на земјата, а во тој контекст 
и на економијата. Тоа значи ставање во погон на сите расположливи ресурси. Нашава земја е 
мала, има скудни ресурси и не може, како што можат големите земји, да си го дозволи луксузот 
да не ги искористи целосно расположливите ресурси. Ставот на секој добронамерник може 
да помогне. Во еден поширок контекст, тоа значи да се слушне и гласот на бизнис заедницата 
и да се размисли за она што таа го бара. Не смее да се заборави дека приватниот сектор е тој 
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што доминантно создава нова вредност, се разбира, во амбиентот што го создава државниот 
сектор. Македонската бизнис заедница е жилава, поминала и сито и решето, ќе преживее, ама 
не е тоа поентата. Мора да се има истенчен сензибилитет за барањата на бизнис заедницата, за 
нејзините разновидни укажувања во однос на регулативата, можните решенија, итн. Треба да 
се поедностави економскиот амбиент, да се создаде простор за ослободување и насочување 
на креативната енергија што овие простори ја имаат. Потребно е да се следи логиката на 
здравиот разум и тогаш ќе има уште повеќе инвестиции, домашни и странски, нови работни 
места, забрзан економски раст,  повеќе пари во државниот буџет, постабилен пензискиот 
фонд, повисок животен стандард.

Трето, треба да се минимизираат краткорочните потези и врвен приоритет да добие сé 
она што значи долгорочна визија, долгорочна економска политика, долгорочна одржливост. 
Отсекогаш верувам дека секоја генерација има цивилизациска должност за идната 
генерација што доаѓа да обезбеди подобра стартна основа отколку што самата ја имала. Затоа 
ни е потребен добар образовен систем, добро здравство, добра инфраструктура и добар 
енергетски систем, столбовите на долгорочниот економски раст. Ништо од ова не може да се 
поправи набрзина, но може на подолг рок, ако знаеме што точно сакаме и имаме добар план 
како тоа да го направиме. Јас верувам дека можеме!

Конечно, некој ќе се запраша - а кому му се упатени овие пораки? Јасно е. Упатени се и 
на победникот и на поразениот на парламентарните избори во 2020 година, кој и да биде 
тоа. Едниот ќе биде директно во позиција да ги прави работите, а другиот ќе може да биде 
разумен и конструктивен, но и остар принципиелен критичар. Македонија веќе нема време 
за чекање. Го истрошивме изминативе децении. 

СРЕЌНА НОВА 2020 ГОДИНА! 

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

Минатата недела беа накратко опфатени клучните 
барања на бизнис-заедницата во годинава што изминува. 
Логично, следуваат препораките за подобар бизнис-
амбиент во 2020 година, токму како надоврзување на 
сето она што произлегува од барањата, иницијативите и предлозите на бизнис-заедницата, кои беа 
испорачани до носителите на државната власт оваа година.

Првите препораки се оние, општите, кои се упатени кон органите на државната власт, бидејќи 
нивното остварување зависи првенствено од нив, а тоа се следните:

1. Правна сигурност и владеење на правото

Бизнисот секогаш бара правна сигурност, стабилност и правен континуитет. Она што вообичаено 
го слушаме од компаниите-членки на Стопанската комора на Македонија 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, 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. Оттука, 
препораката е јасна: деловното опкружување на земјата сѐ уште не е на задоволително ниво. 
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.

2. Ефикасни и функционални институции

Довербата во институциите на системот е прашање од клучно значење и затоа треба да се 
вложат напори од страна на сите општествени чинители за преземање мерки, активности и промени 
кои ќе придонесат за јакнење на довербата и во државата како целина, и во судството, но и во сите 
релевантни јавни институции . Ефикасноста на институциите на системот во голема мера може да 
придонесе за поттикнување на економскиот раст, а со тоа и на благосостојба на граѓаните и подобри 
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услови за живот воопшто.

3. Предвидлива деловна средина, што ќе овозможи компаниите да бидат навремено 
информирани за сите битни прашања, кои се претпоставка за нивните деловни планови. Едно такво 
прашање е правната регулатива, која треба да биде јасна, конзистентна, применлива и ефикасна. 
Тоа, во себе вклучува неколку битни препораки, кои бизнисот постојано ги упатува кон државата, 
поточно кон надлежните институции кои се јавуваат во својство на предлагачи или носители на 
закони и други подзаконски акти, а тоа се следните:

- Стоп за донесување или менување закони по итна (скратена) постапка!

- Стоп за донесување или менување прописи без консултации со засегнатите страни, a во 
конкретниов случај со бизнис-заедницата!

- Стоп за инцидентно донесување или менување на регулативата, која има финансиски или други 
последици по бизнисот, а притоа не е оставен соодветен рок за приспособување кон новините и за 
усогласување со тековните и идните деловни планови на компаниите!

Во услови кога можеме да сметаме дека првите препораки се остварени, компаниите се 
подготвени, исто така, со сопствените активности и определби за делување во 2020 година да дадат 
значаен придонес во унапредување на деловното опкружување и поттикнување на економскиот 
раст. Но, секако, и за тоа се потребни соодветни државни политики и стратегии, како поддршка 
на таквите определби. Трите претпоставки за подобар бизнис-амбиент, кон кои ќе бидат насочени 
компаниите во 2020 година, се следните:

1. Јакнење на извозните потенцијали на компаниите преку поголема регионална соработка меѓу 
компаниите од регионот на Западен Балкан, но и освојување нови пазари, како, на пример, земјите 
од МАГРЕБ, рускиот пазар и слично.

2. Активно и директно учество на компаниите во процесот на создавање квалификуван кадар за 
своите потреби , како преку разни видови на неформално образование, во смисла на дополнителна 
едукација и надградба на човечките ресурси со кои располагаат, така и преку сопствено учество 
во реализацијата на дуалните принципи на образование, во рамки на формалното образование, во 
соработка со Комората, средните стручни училишта и надлежните државни институции. Не помалку 
значајни се и активностите на компаниите, кои се во насока на спречување на масовната миграција 
на работоспособното население, а пред се ` , на младата популација и обезбедување услови за 
подобар живот и работа во земјава.

3. Постои силна потреба од спроведување структурни реформи кои ќе ги поттикнат инвестициите, 
продуктивноста и создавањето работни места во индустрии со висока технологија. Затоа, прашање 
кое не треба да се заобиколи е унапредување на техничко-технолошкиот развој на компаниите, 
во насока на зголемување на мотивацијата на работниците и продуктивноста на трудот. Заедничка 
задача на сите е да ги зголемиме продуктивноста и конкурентноста на домашното стопанство, ако 
сакаме да донесеме економски живот за сите граѓани и младите да останат во земјава, а компаниите 
било да се домашни или странски, да бидат задоволни и мотивирани да инвестираат. Ние мора да 
работиме на зголемување на продуктивноста на трудот, а платите природно ќе се зголемат ако се 
зголеми и продуктивноста.

Среќна Нова година! 

НЕДЕЛЕН КОМЕНТАРНЕДЕЛЕН КОМЕНТАР
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ПРОПИСИ 

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 ...

23.12.2019
ПРЕДЛОГ НА ЗАКОН ЗА УТВРДУВАЊЕ НА 

ПРАВЕН СТАТУС НА БЕСПРАВНО ИЗГРАДЕНИ 
ОБЈЕКТИ, ПО СКРАТЕНА ПОСТАПКА

Со предлог законот се предвидува можност 
за утврдување на правен статус на бесправните 
објекти од значење за Републиката и од локално 
значење кои се предвидени со Законот за градење 
или друг закон, помошни градби (гаража ...

23.12.2019
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 работните односи, по скратена постапка;- 
Предлог на закон за изменување на Законот за 
практикантство, по скратена постапка;- Предлог на 
закон за изменување и дополнување на ... 

НОВИ ПРОПИСИ
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СЕМИНАРИ, ФОРУМИ, ПРЕЗЕНТАЦИИ

ДЕФИНИРАЊЕ НА ПОТРЕБИТЕ НА 
ПОТРОШУВАЧИТЕ/КЛИЕНТИТЕ И 

ПОТРАГА ПО КЛИЕНТИ 

23 јануари 2020 година 
(четврток)

9:50-15:00 часот
Стопанска комора на 

Македонија, сала 1 на 5-ти 
кат

Дефинирање на потребите кои ги имаат клиентите/потрошувачите е основата за 
воспоставување на успешна маркетинг и продажна стратегија. Исто така, овозможува 
и „стеснување“ на потрагата по клиенти, доколку точно е дефинирана потребата и 
потенцијалниот клиент кој треба да се комуницира.

Динамиката на работењето и достапноста на информации постојано ги менуваат 
потребите и преференциите на клиентите што не` обврзува постојано да имаме систем 
на следење на тие промени и креирање на соодветна стратегија за нивно надминување 
и инкорпорирање во бизнисот.

Потрагата по клиенти е континуиран процес, кој нема почеток и крај, но со 
претходно утврдување на потребите истата временски се намалува и преку користење 
на современи дигитални алатки и стратегии се зголемува ефективноста на продажбата.

За таа цел, Стопанската комора на Македонија, на 23 јануари 2020 година, 
организира еднодневна тренинг обука на тема: „ДЕФИНИРАЊЕ НА ПОТРЕБИ И ПОТРАГА 
ПО КЛИЕНТИ“ (DEFINING NEEDS AND PROSPECTING OF CLIENTS/CUSTOMER).

Целна група: 
Тренинг обуката е наменета за менаџерите и вработените во секторите продажба, 

маркетинг, претпродажба, како и за сите заинтересирани чиј предмет на работење 
е поврзан со темите на семинарот, како и за сите оние кои во своите компании и 
институции сакаат да ги подобрат и да ги унапредат техниките на ефективно и ефикасно 
следење и дефинирање на потребите на клиентите во насока на зголемување на 
продажбата.

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

Во деловниот свет, користењето на Excel се смета за знаење кое едноставно е 
неопходно. Она што Excel го прави најдобра табеларна програма на сите времиња е неговиот 
математички апарат чија главна сила ја чинат голем број на функции. Функциите и формулите 
овозможуваат решавање на помалку или повеќе сложени проблеми и креирање брзи, 
ефикасни и компактни табели.

Дводневниот семинар посветен на програмата за табеларно пресметување овозможува 
за најкратко време, стекнување на неопходното знаење за работа со формули и функции 
во Excel како ефикасно и со леснотија би се решавале различни задачи од работното 
секојдневие. Овој семинар дава одговор и на прашањето како максимално да се искористат 
информациите и да се креираат податоци корисни за донесување најдобри деловни одлуки. 
Преку изучување на пивот табелите, еден од скриените адути на Ексел, се овозможува брзо 
сумирање и анализирање на големи количини податоци. Но, тука е и креирањето на Dash-
board (контролни табли) – визуелен интерфејс кој дава визуелен преглед на комплетното 
работење врз основа на што брзо се донесуваат одлуки.

Семинарот е наменет за сите кои сакаат да ги унапредат своите знаења и вештини како 
би биле поподготвени за идни деловни предизвици - да се запознаат со користењето на 
многубројните формули и функции кои ги нуди оваа програма пивот табели и контролни 
табли, а потоа и стекнатите знаење да ги применат на своето работно место. Основен услов 
е учесникот да има познавања од работа со компјутер и основни познавања на програмата 
за табеларно пресметување - Excel.

НАПОМЕНА: ЗАРАДИ ПРАКТИЧНИОТ КАРАКТЕР НА ОБУКАТА, ПОТРЕБНО Е СЕКОЈ 
УЧЕСНИК ДА ПОНЕСЕ СО СЕБЕ ЛАП-ТОП КОМПЈУТЕР. 

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

КАНЦЕЛАРИСКО РАБОТЕЊЕ 
(ФОРМУЛИ, ФУНКЦИИ И ПИВОТ 

ТАБЕЛИ) И АНАЛИТИКА СО DASH-
BOARD ВО  EXCEL 2016

23-24.01.2020 година 
(четврток-петок)

10:00 – 15:30 часот
Стопанска комора на 

Македонија, сала 4 на 5-ти 
кат
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СЕМИНАРИ, ФОРУМИ, ПРЕЗЕНТАЦИИ

ВОДЕЊЕ НА ДЕЛОВОДНИК 
И ВОДЕЊЕ НА ОСТАНАТИ 

ПОВРЗАНИ ДЕЛОВОДНИ КНИГИ

28.01.2020 година 
(вторник)

10:00-15:30 часот
Стопанска комора на 

Македонија, сала 1, 5-ти 
кат

Целта на семинарот е да се разработат темите кои се однесуваат на отварање на 
нови броеви во деловодник, отварање на попис на документи како придружна книга 
на деловдникот заради олеснување на заведувањето на поголем обем на документи 
кои се создаваат при работењето, поврзување на броеви кои заостанале од минатата 
година незавршени или не одговорени и слични проблематики кои би произлегле 
на почеток на годината при отварање на деловодникот и останатата пропратна 
документација, начинот на користење и одбележување на документите со соодветни 
организациони единици и користење на рокови на нивно чување.

Целна група за семинарот:
-директори, раководители на сектори за нормативно-правни работи во 

компаниите, вработени во компаниите задолжени за архивско и канцелариско 
работење, како и за сите заинтересирани субјекти чиј предмет на работење е поврзан 
со темите на семинарот, како и за сите оние кои во своите компании и институции сакаат 
да ги подобрат и да ги унапредат техниките на  канцелариското и архивското работење, 
да се информираат околу Законот архивски материјал, Уредбата за канцелариско и 
архивско работење.

Предавач:
- м-р Валентина Тодоровска, магистер по економски науки, специјалност 

финансиски менаџмент, управител на „Акаунтинг Солушнс“ со 25-годишно искуство во 
областа на архивското работење. 

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 31 јануари 2020, организира еднодневна 
работилница на тема: „Прекршоци од работен однос и превенција на пропусти на субјектите 
во примената на прописите од областа на трудот“ со цел да се анализираат причините за 
најчестите прекршоци од работен однос и да се информираат работодавачите како истите 
најцелисходно да ги превенираат и избегнат, а во насока на што поголема заштита на нивните 
права и обврски.

Работилницата ќе биде концепирана на начин што преку практични примери, 
дискусија и одговор на сите прашања и дилеми на присутните слушатели, ќе се направи 
опфат на областите на работните односи каде најчесто се констатираат прекршоци и кои 
најмногу доаѓаат до израз при инспекцискиот надзор. Дел од темите за кои ќе се дискутира 
вклучуваат: засновање на работен однос со соодветен договор за вработување, правилно 
управување со обврските по однос на распоредот на работното време, паузите и одморите, 
како и обврските кои произлегуваат од исплаќањето на плата.

Конечно, ќе биде направен и преглед на постапката за инспекциски надзор, со напомени 
за превентивно дејствување на работодавачите, укажување за отстранување на повреди на 
закон и други прописи, спроведување едукација, сé со цел избегнување на пропишаните 
глоби.

Предавачи:
- Викторија Спасовска-Симоноска, адвокат, предавач на обуки, семинари и конференции 

со особен фокус на тематики од деловното и трудовото право.

- Трајче Костески, државен инспектор - советник по труд за Регион 7 при Секторот за 
инспекциски надзор од областа на работните односи во Државниот инспекторат за труд на 
Република Северна Македонија; 

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

ПРЕКРШОЦИ ОД РАБОТЕН ОДНОС 
И ПРЕВЕНЦИЈА НА ПРОПУСТИ НА 
СУБЈЕКТИТЕ ВО ПРИМЕНАТА НА 

ПРОПИСИТЕ ОД ОБЛАСТА НА ТРУДОТ

31.01.2020 година (петок)
10:00-16:00 часот

Стопанска комора на 
Македонија, сала 1 на 5-ти 

кат
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Ваш деловен соработник 
во светот на бизнисот

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

Ве очекуваме!

СТОПАНСКА  КОМОРА 
НА  МАКЕДОНИЈА ISO  9001:2015

 

T

Уреднички одбор

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

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

Дизајн и графичка обработка

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

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

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

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

http://www.twitter.com/Chamber_MK

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

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

1922 - 2019

97
godini


