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На редовната прес-конференција во Стопанската комора на Македонија, одржана 
на 27.01.2020 година, претседателот на Македонската асоцијација на рударството (МАР), 
Николајчо Николов, се осврна на ефектите врз бизнис-заедницата од предложените измени 
и дополнувања на Законот за минерални суровини, кои веќе се наоѓаат во собраниска 
процедура, по скратена постапка.

-Законот за минерални суровини е комплексен закон, за чии измени и дополнувања 
е потребна широка јавна расправа, а не нивно донесување во скратена постапка. Овој 
закон е еден од најчесто менуваните, поради што е неопходно измените да се донесуваат 
врз основа на јавна расправа во која ќе се вклучат претставници од бизнис заедницата, 
Министерството за економија, невладиниот сектор, научната јавност  и другите засегнати 
страни. Во конкретниот случај, станува збор за обемен законски текст, кој има вкупно 74 
членови (особено ако се има предвид дека Законот за минерални суровини има вкупно 
146 членови), кој, покрај усогласувањето со новиот Закон за прекршоците, предвидува  
менување на повеќе одредби од суштинско значење за работењето на компаниите, - посочи 
претседателот на МАР, Николајчо Николов.

ИЗМЕНИТЕ НА ЗАКОНОТ ЗА МИНЕРАЛНИ СУРОВИНИ 
ПО СКРАТЕНА ПОСТАПКА ЌЕ ИМААТ НЕГАТИВНИ 

ЕФЕКТИ ВРЗ БИЗНИСОТ

ПРЕС КОНФЕРЕНЦИЈА
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Николов посочи дека ниту МАР, ниту компаниите кои работат во овој сектор – 
концесионери за различните видови на минерални суровини, не беа вклучени на каков и 
да било  начин во процесот на изготвување на ова законско решение и немаа можност да 
се произнесат по содржината на предвидените законски измени, во однос на чија содржина 
имаат повеќе забелешки.

При тоа, Николов потенцираше дека повеќе одредби од предложениот текст на законот 
се нејасни и непрецизни и оставаат простор за субјективно и арбитрерно постапување 
на надлежните државни органи во постапките кои се спроведуваат согласно Законот за 
минерални суровини, што за компаниите 
кои работат во овој сектор создава 
правна несигурност. Ова особено се 
однесува на предложените измени во 
членот 51 од Законот за минерални 
суровини, кои ги доуредуваат основите 
за еднострано раскинување на 
договорот за концесија. Овие одредби се 
конфузни и недоречени, содржат повеќе 
непрецизности и оставаат премногу 
широки дискрециони овластувања 
за еднострано одлучување на концедентот да го раскине договорот за концесија. Така, на 
пример, не се предвидени никакви критериуми и не е пропишана постапка во која договорот 
би можел да се раскине според основот кој се предлага да биде додаден  - ако со вршењето 
на експлоатацијата на минералната суровина е нарушен јавниот интерес, безбедноста и 
здравјето на локалното население. При тоа, треба да се има предвид дека компаниите од 
овој сектор имаат интегрирани еколошки дозволи „А“ или „Б“, издадени од Министерството 
за животна средина и просторно планирање, согласно кои континуирано се вршат контроли 
и проверки на ефектите од работењето на овие деловни субјекти врз животната средина. 
Компаниите кои работат во овој сектор во своето работење имплементираат највисоки 
светски стандарди, со што обезбедува ефикасност, заштита на животната средина и здравје и 
безбедност на своите вработени.

Поради наведеното, со оглед на комплексноста на предвидените одредби и можните 
ефекти врз работењето на компаниите од овој сектор, МАР повика веднаш да биде стопирана 
постапката на усвојување на Предлогот на закон за изменување и дополнување на Законот за 
минерални суровини и соодветно да биде спроведен процес на консултации со засегнатите 
страни пред да се пристапи кон измени на законскиот режим на концесиите во Република 
Северна Македонија.

д-р Татјана Штерјова

ПРЕС КОНФЕРЕНЦИЈА
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ЈАВНО-ПРИВАТНО ПАРТНЕРСТВО

Во наредните шест месеци Стопанска комора на Македонија ќе го води претседателството 
на Платформата за јавно-приватен дијалог. Билјана Пеева Ѓуриќ ќе биде нов претседавач 
на Платформата откако заврши ротационото претседателство на Стопанска комора на 
Северозападна Македонија и на извршниот директор Дрилон Исени како претседавач.

Во наредниот период Платформата за јавно-приватен дијалог ќе одржи повеќе работни 
средби со државните институции како еден од главните претставници на бизнис заедницата 
застапувајќи ги интересите на компаниите во подобрување на законската регулатива, 
подобрување на условите за водење на бизнис и унапредување на бизнис климата.

Една од главните заложби на Платформата за јавно-приватен дијалог ќе биде 
продолжување на воспоставената пракса на директна консултација за реформите кои се од 
важност за бизнисот како и реализирање на барањата доставени директно до надлежните 
државни институции. Дел од нив веќе беа прифатени како што е одложување на примената 
на прогресивниот данок и прифаќање на голем број на предлози во новите закони за 
практиканство, јавни набавки и инспекциски надзор.

СТОПАНСКА КОМОРА НА МАКЕДОНИЈА 
ГО ПРЕЗЕДЕ КОРМИЛОТО НА ПЛАТФОРМАТА 

ЗА ЈАВНО-ПРИВАТЕН ДИЈАЛОГ
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ЗДРУЖЕНИЈА

ПОТРЕБНИ СЕ МЕРКИ ЗА ПОТТИКНУВАЊЕ 
НА ИЗВОЗОТ НА ГРАДЕЖНИТЕ 
ПРОИЗВОДИ И НЕМЕТАЛИТЕ

Извозните перформанси, развојните можности и потенцијали за извозна 
диверзификација во доменот на индустријата на градежни материјали и неметалите беа 
предмет на дискусија на седницата на Здружението на градежништвото, индустријата 
на градежни материјали и неметалите, одржана на 24.01.2020 година во Стопанската 
комора на Македонија.

Проф. д-р Дарко Лазаров на седницата ја презентираше Анализата на Стопанската 
комора на Македонија за идентификација на развојните можности за извозна 
диверзификација со фокус на индустријата на градежни материјали и сродните на 
неа индустрии информирајќи дека извозот на неметални минерални производи 
изнесува околу 407,1 милиони евра со релативно учество во вкупниот извоз на ниво 
на државата од 6,95 %. -Оваа индустриска гранка има 116 извозно ориентирани 
компании и 45 производи кои се извезуваат со вредност поголема од 200.000 евра 
од кои 40 производи имаат компаративна предност. Оттука, може да се заклучи дека 
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ЗДРУЖЕНИЈА

оваа индустрија има потенцијал за диверзификација на извозот преку зголемување на 
бројот на нови извозни производи и извозни компании, – истакна проф. д-р Лазаров.

Компаниите дискутираа дека за поттикнување на извозот и извозните перформанси 
на стопанството потребна е јасна стратегија и конкретни мерки од страна на државата, 
додека во делот на индустријата на градежни материјали истакнаа дека за непречено 
производство и извоз на градежни производи неопходно е доследно почитување 
на законските рокови од страна на 
институциите при спроведување 
на административните постапки 
за обезбедување на основните 
минерални суровини кои се користат 
во производните процеси. 

На седницата се актуелизираше и 
прашањето поврзано со недостатокот 
на квалификуван кадар во градежниот 
сектор и потребата за развивање на 
стручни вештини и компетенции кои му се потребни на градежништвото. Во контекст 
на последното, претседателот на 
Здружението, Андреа Серафимовски, 
информираше дека Комората 
веќе има иницирано соработка 
со Стручното градежно училиште 
„Здравко Цветковски” од Скопје во 
насока на започнување активности 
за реализација на практична обука 
на учениците во компаниите-членки 
на Здружението, со цел учениците во 
образовниот процес покрај теоретско да стекнуваат и практично знаење. Компаниите 
искажаа волја да бидат активни чинители во процесот и во следниот период да 
помогнат во развивањето на стручните вештини и компетенции кај учениците преку 
вклучување на ученици од градежното училиште во реализација на практична обука 
во нивните компании.

Здружението се осврна и на реализираните активности во 2019 година и го разгледа 
и одобри Планот на работа за 2020 година. 
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РЕГИОНАЛНИ КОМОРИ

КОФИНАНСИРАНИ ГРАНТОВИ 
ЗА ТЕХНОЛОШКИ РАЗВОЈ 
ПРЕЗЕНТИРАНИ ВО ШТИП

Регионалната  комора со седиште 
во Штип во соработка со Фондот за 
иновации и технолошки развој пред 
компаниите членки на Комората 
го презентираше Инструментот за 
поддршка - Кoфинансирани грантови 
за технолошки развој.

Претставниците на Фондот за 
иновации и технолошки развој пред 
компаниите во Штип ги презентираа 
условите и начините за аплицирање 
за добивање финансиски средства, кофинансирани грантови за технолошки развој. При 
тоа беше посочено дека повикот  е наменет за микро, мали и средни компании, како и 
за приватни здравствени установи до 250 вработени и не повеќе од 10 милиони евра 
годишен приход кои се регистрирани во земјава без разлика на нивната сопственост 
и Фондот ќе покрива до 30 отсто од инвестицијата, а останатите 70 отсто ќе треба да ги 
обезбеди апликантот од сопствени средства или од други извори.  

Овој повик велат од ФИТР има за цел подршка на компаниите да воведуваат 
современи практики и технологии во своето работење со што ќе станат поконкурентни, 
а се финансираат трошоци за набавка, изнајмување или изработка на опрема, 
реновирање на хали, софтверски алатки, како и трошоци поврзани со подготовка и 
реализација на обуки, со спроведување на план за подобра организациска структура, 
додека не е дозволено кофинансирање на трошоци за плати и набавка на стоки и 
услуги од домашни јавни претпријатија, за угостителски услуги.                            

Целта на инструментот е да обезбеди финансиска поддршка за технолошки развој 
на претпријатија и приватни здравствени установи, преку кофинансирање на предлог-
проекти до 30% (триесет проценти) од вкупниот буџет на проектот, но не повеќе од 
10.000.000,00 (десет милиони) денари по апликант. За микро компании се кофинансира 
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до 30 отсто од инвестицијата за проектот, но не повеќе од пет милиони денари, а за 
малите и средни компании исто така до 30 отсто од инвестицијата, но не повеќе од 10 
милиони денари. Се очекува целосната процедура за првиот повик да заврши до јануари 
идната година и да почне исплатата на средствата, а за вториот повик постапките за 
оценување ќе течат и покрај изборите, но одлуките за финансирање нема да се носат 
се` додека не заврши изборниот процес.

Рокот за поднесување апликации за јавниот повик по редовна постапка, во 
вредност од три милиони евра, ќе биде отворен до 5 февруари 2020 година и на него 
ќе можат да аплицираат и компании кои досега не учествувале на претходните јавни 
повици на Фондот.

Моника Стоичева
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ЕДУКАЦИЈА

ПРИДОБИВКИ ОД ПРАКТИЧНАТА ОБУКА ЗА КОМПАНИИТЕ 
ОД СЕКТОРИТЕ ЕЛЕКТРОТЕХНИКА И МАШИНСТВО 

Компаниите од секторите за електротехника и машинство ја препознаа придобивката 
од реализацијата на практичната обука на учениците како можност за обезбедување на 
сегашниот и иден кадар за своите потреби. Тоа го истакнаа директорите на средните стручни 
училишта СЕТУГС „Михајло Пупин“, СУГС „Владо Тасевски“ и СУГС „8 Септември“ од Скопје 
на работната средба со м-р Наташа Јаневска од Стопанската комора на Македонија, кои 
потенцираа дека компаниите им излегуваат во пресрет кога станува збор за реализација 
на практичната обука на учениците.Тие изразија благодарност до Комората која организира 
вакви средби со цел вмрежување на училиштата и компаниите.

Директорот на СУГС „8 Септември“, Кенан Асани истакна дека вратите на компаниите 
за соработка се отворени, а поголем дел од нив, како Завар компани, Раде Кончар, Факом, 
Алкалоид, членки на Комората, на негова иницијатива обезбедиле и стипендии за подобрите 
ученици со можност за нивно вработување по завршување на образованието.

Компаниите се свесни за недостатокот од стручен кадар, посебно за специфичните 
квалификации и затоа преку соработката со стручните училишта и поддршката на 
реализацијата на практичната обука на учениците изнашле начин како да го обезбедуваат 
својот кадар. Но сепак за изведување квалитетна пракса потребно е да изработаат програма 
за пракса во компанијата, потенцираше Александар Сибиноски, директор на СУГС „Владо 
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Тасевски“.

Директорот на СЕТУГС 
„Михајло Пупин“, Димитар 
Ѓорѓиев нагласи дека 
соработката со компаниите 
од секторот електротехника 
е на завидно ниво. Покрај 
обезбедување кадар за 
своите работни процеси, 
компаниите се свесни колку 
се потребни стручните 
вештини на учениците. Затоа 
компанијата ЕВН Македонија, 

инвестираше во училиштето во опремување на училница и друга опрема каде учениците ќе 
се запознаат со опремата и алатот пред да започнат со реализација на практичната обука во 
нивната компанија.

Останува ваквите успешни приказни за квалитетна реализација на практичната обука да 
ги препознаат и другите компании од останатите сектори на квалификации и практично да 
ги применат за ублажување на проблемот со недостаток на стручен и квалификуван кадар.
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м-р Анета Димовска, самостоен советник во 
Стопанската комора на Македонија

Придонесите ги пресметува, задржува и уплатува 
обврзникот за пресметка и уплата на придонеси при 
секоја исплата на плата или дел од плата, надоместок 
на плата, пензија, односно друг паричен надоместок. 
Генерално, основица за пресметка и плаќање на 
придонеси е платата, како и дополнителните примања 
од работен однос утврдени во законот кој ги уредува 
работните односи, колективен договор и договорот 
за вработување, за лице кое е во работен однос, како 
и паричниот надоместок на извршен член на одбор 
на директори во трговско друштво, член на управен 
одбор во трговско друштво, односно управител во 
трговско друштво.

Законот за придонеси од задолжително социјално осигурување предвидува 
постоење на најниска и највисока основица на која се плаќаат придонесите. Основица 
за пресметување и плаќање на придонесите, односно основицата за осигурување за 
тековната година не може да биде пониска од 50% од просечна плата по работник  во 
јануари во тековната година според податоците на Државниот завод за статистика. 

Највисока месечна основица за пресметување и уплата на придонесите за 
примањата од работен однос и за примањата на извршен член на одбор на директори 
во трговско друштво, член на управен одбор во трговско друштво, односно управител 
во трговско друштво од еден обврзник за пресметка и уплата на придонеси е износот 
од шеснаесет просечни плати. Највисока месечна основица за пресметување и уплата 
на придонесите за самовработено лице е износот од дванаесет просечни плати.

При пресметка на највисоката месечна основица за тековната година се зема предвид 
просечната плата по работник во РС Македонија објавена во јануари во тековната 

НАЈНИСКА И НАЈВИСОКА ОСНОВИЦА ЗА 
ПРЕСМЕТКА И УПЛАТА НА ПРИДОНЕСИ ВО 

2020 ГОДИНА

ДАНОЦИ И ЦАРИНИ
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година според податоците 
на Државниот завод за 
статистика. На износот 
повисок од највисоката 
месечна основица не се 
пресметуваат и уплатуваат 
придонеси.

Согласно податоците 
на Државниот завод за 
статистика објавени во 
јануари 2020 година, 
просечната месечна 
исплатена бруто-плата 
по вработен, во ноември 
2019 година, изнесува 
38.319,00 денари. 
Согласно овој податок се 
утврдуваат најниската и 
највисоката основица на 
која се плаќаат придонесите од задолжително социјално осигурување во 2020 година.

Оттаму, најниската основица за пресметка на придонесите за 2020 година изнесува 
(50% од 38.319,00 денари).

Највисоката основица за пресметка на придонесите за 2020 година за примањата 
од работен однос и за примања на извршен член на одбор на директори, член на 
управен одбор, односно управител во трговско друштво изнесува 613.104,00 денари 
(16 x 38.319).

Највисоката основица за пресметка на придонесите за 2020 година за самовработено 
лице изнесува 459.828,00 денари (12 x 38.319)

Сите обврзници кои поднеле и исплатиле плати согласно конечни пресметки за 
јануари 2020 година, а исплатуваат плати под најниската основица или над највисоката 
основица за пресметка на социјалните придонеси, треба да поднесат исправки на 
истите, со утврдениот износ на просечната плата.

ДАНОЦИ И ЦАРИНИ
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ЕДУКАЦИЈА И РАЗВОЈ

ЗНАЕЊЕТО БЕЗ ПРАКСА Е НЕКОРИСНО, 
А ПРАКСАТА БЕЗ ЗНАЕЊЕ Е ОПАСНА

Конфуциј

Во 2019 година преку Центарот за едукација и 
развој на човечки ресурси при Стопанската комора на 
Македонија реализиравме над 100 едукативни настани, со 
околу 2.500 учесници, со фокус на измената на законската 
регулатива и „soft skills“ како надградба на меките вештини 
на вработените.

За континуиран развој, подобро позиционирање на 
домашниот пазар, трка со конкуренцијата на глобалниот, 
компаниите имаат потреба од континуирано учење, за што 
Центарот за едукација при Комората ангажира потврдени 

професионални обучувачи и презентери кои акцентот го ставаат на практична обука 
и студија на случај.

Во насока да ја доближиме нашата комуникација до Вас, преку посебна рубрика на 
веб-порталот на Комората, континуирано ќе Ви ги пренесуваме искуствата и ефектите 
од реализираните обуки преку Центарот за едукација и развој при Комората измината 
недела. 

Што следува....

... Семинарите што ќе се реализираат оваа недела ќе дадат одговор на различни 
таргет групи за прашања кои се однесуваат на нивното работење, со цел градење 
квалитетен кадар во нашите компании.

•     O3 ТВОРАЊЕ НОВИ БРОЕВИ (ПОПИС НА ДОКУМЕНТИ) ВО ДЕЛОВОДНИК 
(ПОЧЕТОК НА ГОДИНА), ПОВРЗУВАЊЕ НА БРОЕВИ ОД МИНАТАТА ГОДИНА 
СО НОВИ БРОЕВИ ВО ТЕКОВНАТА ГОДИНА

•     7 ТОЧКИ КАКО ДА ГИ ПОСТИГНЕМЕ НАШИТЕ БИЗНИС ЦЕЛИ ВО НОВАТА 
2020 ГОДИНА

•     ПРЕКРШОЦИ ОД РАБОТЕН ОДНОС И ПРЕВЕНЦИЈА НА ПРОПУСТИ НА 
СУБЈЕКТИТЕ ВО ПРИМЕНАТА НА ПРОПИСИТЕ ОД ОБЛАСТА НА ТРУДОТ

•     ПОДГОТОВКА НА ПРОЕКТИ ЗА ГРАНТОВИ ОД ЕУ И ДРУГИ ДОНАТОРСКИ 
ПРОГРАМИ 
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БИЗНИС ИНФО

АНАЛИЗИ

ОКРУПНУВАЊЕ ИЛИ ЗДРУЖУВАЊЕ ЗА ПОГОЛЕМ ИЗВОЗОТ НА 
ПРОИЗВОДИ ОД ДРВНАТА И ГРАФИЧКАТА ДЕЈНОСТ

Дваесет и три производи од 
дрвната и графичката индустрија 
и од производството  на мебел 
имаат компаративна предност 
за извоз, покажува Анализата на 
Стопанската комора на Македонија 
за идентификација на развојните 
можности за извозна диверзификација 
со фокус на наведените дејности. 
Од оваа бројка, 17 производи се 

мапирани како стратешки извозни производи во индустријата за дрво, мебел и  
графичката индустрија.

Анализата покажува дека вкупниот извоз на мебел, на дрвната и графичката 
индустрија на годишно ниво е 51,4 милиони евра, со незначително процентуално 
учество во вкупната извозна структура од само 0,89%. Токму поради тоа, а согласно 
потенцијалите и компаративните предности на македонските производи, Анализата 
упатува на фактот дека е неминовно окрупнување или здружување на компаниите, за 
заеднички настап на странските пазари и поттикнување на извозните активности.

Главната причина и мотив на истражувањето за идентификација на развојните 
можности за извозна диверзификација. како што истакна проф. д-р Дарко Лазаров пред 
компаниите од дрвната и графичката индустрија и издавачката дејност присутни на 
состанокот во Стопанската комора на Македонија е ниското ниво на индустријализација 
во државава. Податоците покажуваат дека учеството на преработувачката индустрија 
во БДП е 12% наспроти некои развиени земји од ЦИЕ каде е повеќе од 20%. Извозните 
перформанси се лоши, со извоз по глава на жител од 3100 евра наспроти некои 
развиени земји од ЦИЕ каде се движи од 15.000 до 20.000 евра, а има и неповолна 
извозна структура.

Крајната цел на Анализата е да се обезбеди корисна основа за градење нова 
извозна стратегија и стручна аналитичка поддршка на компаниите-членки на Комората 
во градење извозна конкурентност. Преку оваа анализа беа и мапирани стратешки 
извозни производи во индустријата за дрво, мебел и графичката дејност.
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Бранко Азески, претседател 
на Стопанска комора на Македонија

Стопанската комора на Македонија во своето 
стогодишно работење има илјадници примери на успешни приказни на свои членки, кои 
успеале да го искористат потенцијалот на Коморското вмрежување и да го подобрат 
квалитетот и квантитетот на своето работење, зголемат производството и 
асортиманот, како и квалитетот на производите, а со тоа и да го зголемат својот 
профит.

Квалитетот на своето работење компаниите го подобриле на различни основи 
и со низа активности. Како најеклатантни можности и области од кои произлегле 
позитивните промени во работењето на компаниите се учеството во коморските 
проекти, имплементации на стандарди, едукативни настани и сл.

КОСТАЛ се наоѓа во селото Косел, кое е најпознато по две нешта:
- Вулканот и комплексот на ЕМО Охрид – гордост на Охридскиот бизнис.
Не знам зошто денешниот КОСТАЛ како вулкан се издигнува над урнатините на ЕМО Охрид 

и им дава надеж на Охриѓани и на регионот за економски напредок после долги години. Тоа 
е значајна работа, исто како и појавата на ЕМО на почетокот на 70-те години, кога Никола 
Матлиески – Пашата, легендарниот бизнис лидер од Охрид, тогашната општинска депонија за 
ѓубре ја претвори во еден модерен технолошки парк со 3.500 вработени, со извоз од преку 100 
милиони (САД) долари со инфраструктура, паркови и услови за вработените кои одговараа 
на највисоките стандарди. После триесет години, КОСТАЛ и г-дин Мизо ја враќаат надежта, 
дека тука покрај вулканот ќе израсне нешто уште поголемо. Но, и ние во Стопанската комора 
на Македонија имаме надеж дека Виктор Мизо со поддршка на менаџментот на КОСТАЛ ќе 
направи нешто поголемо и за целата држава, особено во организирањето на фирмите со 
напредни технологии.

КОСТАЛ е светски позната компанија за производство на електроника, мехатроника и 
софистицирани делови за автомобилската индустрија. Својата успешна приказна ја започнува 
во 1912 година како семејна фирма од Германија. На почетокот од седумдесеттите години 
од минатиот век го интернационализира производството отварајќи ја првата фабрика во 
Мексико, а во 1978 година започнува со производство на електроника за автомобили. Денес 
компанијата е присутна на 5 континенти во 21 држава со преку 20.000 вработени.

На глобално ниво Костал во изминатата деценија, во годините после економската криза, 
бележи исклучителен раст. Во 2008 година обртот во светски рамки на автомобилскиот дел 
на Костал изнесувал нешто над една милијарда евра, а во 2019 година тој е изнесува 2,3 

КОСТАЛ – НАДЕЖ ЗА ОХРИЃАНИ,
ВИКТОР МИЗО – МАКЕДОНСКИ 

БИЗНИС ЛИДЕР

ПОРАКА ОД ...
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милијарди евра.
Костал Македонија ДООЕЛ Охрид е основана во 2015 година, а денес компанијата се 

смета за една од најбрзорастечките членки на Стопанската Комора на Македонија со високо 
напредно технолошко производство. До сега, во погонот во Охрид се инвестирани над 40 
милиони евра.

Оваа компанија, произведува електронски и мехатронски продукти за автомобилската 
индустрија – електронски автоматски менувачи, кровни модули, прекинувачи и управувачки 
модули за автомобилските брендови: “BMW“, „Daimler“, „Porsche“, „Rolls Royce“ ,„Tesla“, „Аudi“, 
„Volkswagen“, „Seat“ и „Skoda“.

Со годишен приход од над 38 милиони евра и 550 вработени, Костал Македонија веќе 
има сериозно влијание на локалната економија.

Плановите на компанијата се до 2025 во Македонија да се реализира производство од 
околу 300 милиони евра годишно, со што Костал Македонија станува една од трите најважни 
производствени локации на групацијата.

Очекувањата на менаџментот, се од моменталните 550 вработени во наредните три 
години бројот да надмине 1.000 вработени со дополнителни инвестиции од над 40 милиони 
евра.

Костал Македонија е членка на Комората од 2017 година. Костал е еден од главните 
иницијатори и основач на Асоцијацијата на компании со технолошки напредно производство 
во рамки на Советот на странски инвеститори.

Г-дин Виктор Мизо, генерален менаџер 

на Костал Македонија ДООЕЛ Охрид: 
„Нашето искуство од досегашната соработка со 

Стопанската Комора е навистина позитивно. Особено сме 
задоволни од односот на Комората, не само кон нас како 
компанија присутна во земјата, туку и нивниот однос кон 
највисокиот менаџмент на групацијата, често присутен во 
Охрид.

Со оглед на турбулентните случувања во поширок 
општествен и економски контекст, сметаме дека Комората, прераснува во сериозен чинител 
во економските процеси и катализатор на промените.

За реализација на развојните планови на една компанија секогаш е потребен лојален 
партнер кој поседува техничко знаење, разбирање, желба и реална можност да Ве поддржи 
на тој пат. Таков партнер во земјата, најдовме во Стопанската Комора на Македонија. 
Овој потенцијал го согледоа и другите странски инвеститори присутни во земјата со кои 
соработуваме. Неспорно е дека заедно сме секогаш посилни. Престојат активност на 
Асоцијацијата од кои очекуваме конкретни, реални резултати и поддршка од државата“.

ПОРАКА ОД ...
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 м-р Зоран Јовановски, Главен Советник на УО на Стопанската комора на 
Македонија за економски прашања

Влезот во НАТО е значајна придобивка за една земја. Придобивката добива 
уште поголемо значење доколку земјата е мала, со многу ограничени ресурси за да 
може самостојно да ги развива своите одбранбени капацитети. Стабилизирањето на 
безбедносната ситуација на земјата создава услови и за поширок развој на самото 
општество, демократијата и сл.

Но, влезот во НАТО генерира и значителни придобивки за економијата на земјата. 
На надворешен план се зацврстува перцепцијата за економијата на земјата како 
атрактивна дестинација за странски директни инвестиции. Историјата покажува 
дека во годините после влезот во НАТО е регистриран скок на странските директни 
инвестиции кај земјите што меѓу последните станаа членки на оваа организација. 
Понатаму, на надворешен план, со намалената перцепција за ризичноста на земјата, 
барем во делот на безбедносниот ризик, се намалуваат и каматните стапки по кои 
нововлезените членки позајмуваат на меѓународните пазари на капитал. Тоа значи 

ВЛЕЗОТ ВО НАТО – ПРИДОБИВКИТЕ И 
ФИНАНСИСКИТЕ ОБВРСКИ

ПОРАКА ОД ...
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можност за обезбедување поевтино финансирање на капиталните инвестиции на 
државата.

На домашен план, влезот во НАТО значи и можност за македонските компании да 
продадат свои производи за задоволување на дел од потребите на НАТО. Иако ова 
може да изгледа како хипотетичка можност, ограничена во значаен дел од тие потреби 
поврзани со воено оружје, сепак постои можност во некои сегменти од потребите на 
НАТО.

Меѓутоа, кога се зборува за НАТО не смеат да се заборават или занемарат 
финансиските обврски за земјата што произлегуваат од членството. Насоката на НАТО е 
секоја земја-членка на годишно ниво да има расходи за одбрана во висина од најмалку 
2% од нејзиниот БДП. Во овој момент, нашата земја не го исполнува овој услов. Но, 
постои план за постепено приближување до оваа цел. Според тој план насоката на 
НАТО се очекува да биде достигната во 2024 година.

Она што е важно е дека неисполнувањето на насоката на НАТО за годишни расходи 
за одбраната од 2% на БДП не смее да се гледа како обврска што мора ургентно да 
се одбрани. Само 9 земји-членки го надминуваат тоа потребно ниво, а најмалку 
издвојуваат Белгија (0,93% од БДП), Шпанија (0,92% од БДП) и Луксембург (0,56% од 
БДП). Во таква ситуација не треба претерано да се брза затоа што треба да се избегне 
голема турбуленција во рамки на буџетот на државата. Зголемување на расходите 
за одбраната е можно преку прераспоредување на расходите во буџетот или преку 
зголемување на приходите во буџетот, на пример, преку зголемување на даноците и 
сл. Таквото евентуално зголемување на даноците во позначаен обем и на краток рок 
многу негативно ќе се одрази на бизнис-заедницата во земјава. 
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д-р Елена Милевска Штрбевска
Главен советник на Управниот одбор на Стопанската комора на Македонија за правни 

прашања

Со повеќе од 130 компании 
- членки, Советот на странски 
инвеститори при Стопанската 
комора на Македонија 
станува значаен репрезент на 
компаниите со странски капитал 
во земјава. Тоа го потврдуваат 
се` поголемиот број активности 
кои ги спроведуваме во рамките 
на Советот, од една страна, но и 
се` поголемиот број компании 
кои сакаат да станат дел од оваа 
асоцијација, од друга страна.

Еден интересен факт, кој потврдува дека ова тело навистина ја добива вистинската улога во 
системот, е се поизразениот интерес на државните институции за средби со компаниите од Советот 
на странски инвеститори, со цел да ги слушнат предизвиците со коишто се соочуваат странските 
инвеститори во земјава и нивните предлози, барања и препораки за нивно надминување. Минатата 
година, на пример, не постои случај побарана средба со Владата или надлежните министерства 
да биде одбиена. Напротив, веднаш по поднесено барање, средбите со Советот на странски 
инвеститори се организирани на највисоко ниво. Такви беа средбите со премиерот и надлежните 
министри околу Иницијативата за спречување на масовната миграција на младото работоспособно 
население и обезбедување кадар во согласност со потребите на бизнисот, средбите во Комората и 
во Владата со Асоцијацијата на компании со технолошки напредно производство околу барањата 
за укинување/намалување на царинските стапки на одредени репроматеријали од увоз, како и за 
други прашања поврзани со трудовото законодавство.

Дури и во услови кога имаме техничка влада, нашата комуникација и активности продолжуваат, 
па така, на барање на вицепремиерката за економски прашања и координација со економските 
ресори, Мила Царовска, оваа недела, на 31 јануари имаме средба со членките на Советот на странски 
инвеститори, во функција на истата цел – да се слушнат состојбите и проблемите на странските 
инвеститори во земјава и да им се излезе во пресрет на нивните барања, потреби и предизвици.

Советот на странски инвеститори - 
поттикнувач на градење пофункционални 

државни институции 
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Верувам дека ваквата пракса ќе продолжи и понатаму, но исто така верувам и дека соработката ќе 
се продлабочи, во смисла на соодветна реализација на договореното на самите средби . Интересен 
феномен е што имаме невидено добра комуникација и разбирање со носителите на највисоките 
функции во извршната власт, но работата „запнува“ на пониско ниво, односно во делот кога она 
што било договорено треба да се спроведе од пониските ешалони на државната администрација 
... Доколку овој проблем се надмине, дефинитивно ќе можеме да констатираме дека проблемот 
со функционалноста на државната администрација е надминат и дека можеме заеднички да 
придонесеме во јакнење на довербата во институциите на системот – нешто што е особено важно 
за функционирање на правната држава, а што, уште во август минатата година, на Трибината за 
владеењето на правото како императив за стабилни и предвидливи услови за водење бизнис, беше 
констатирано како една од клучните препораки.

Во наредниот период Советот на странски инвеститори ќе се насочи кон анимирање на сите 
можни пунктови што можат да креираат дополнителна вредност за своите членки. Советот на странски 
инвеститори е фокусиран на исполнување на приоритетните критериуми за обезбедување поволна 
клима за водење бизнис, инкорпорирани во „Белата книга 2018“, преку мониторирање и оценување 
на регулаторната рамка за имплементација на објавените препораки. Со оглед на политичките 
случувања во изминатиот период и приоритетите на Владата на Република Северна Македонија на 
надворешно-политички план изостана реален напредок и конкретна реализација на барањата на 
странските инвеститори за унапредување на бизнис климата. Имајќи предвид дека по објавувањето 
на Белата книга, вообичаено Советот организира и конференција на која се објавува исполнетоста 
на барањата од Белата книга, се планира и при крајот на 2020 година да биде организиран таков 
настан, на кој, Советот ќе ја оцени исполнетоста на следните пет приоритети од севкупните барања 
и иницијативи на Советот:

1) Реализација на иницијативите во делот на даночната политика

2) Структурни реформи во системот на формално образование

3) Учество на најрепрезентативните претставници на бизнис заедницата во Економско-
социјалниот совет

4) Консултација со деловната заедница при подготовка или менување на регулативата и

5) Сузбивање на корупцијата и неформална економија.

Во насока на градење функционална државна администрација, која ќе биде вистински сервис 
на приватниот сектор, наместо обратно, а имајќи го предвид и фактот дека приватниот сектор треба 
да биде генератор на економскиот раст, преку институционалните форми на делување во Комората, 
како што е Советот на странски инвеститори, Клубот на извозници, но и поновите институционални 
форми кои се развиваат забрзано овој период, како што е Клубот на менаџери претприемачи, и 
понатаму ќе инсистираме на спроведување на неопходните структурни реформи кои значително 
ќе ја зголемат ефикасноста и продуктивноста на севкупното стопанство и ќе создадат предвидлива 
и одржлива деловна средина во која ќе се воспостават еднакви правила за сите чинители и, 
истовремено, тоа ќе придонесе за дополнително зацврстување на приватниот сектор.
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Анета Димовска, самостоен советник
во Стопанската комора на Македонија

Една од првите институции кои се 
формирани по втората светска војна во 
нашата држава со одлука на президиумот на 
АСНОМ е Геолошкиот завод. Од крајот на 90-
тите до 2012 година ваква институција кај нас 
не постои.

Геолошки карти и геолошка база на 
податоци нецелосни... Прашање и денес е дали 
знаеме точно со какви минерални ресурси и 
резерви од истите точно располагаме.

Можеби под тлото на кое чекориме има 
дијаманти?! Можеби, а веројатно не...

Заклучно со август 2019 година доделени се 358 концесии за експлоатација 
на минерални суровини, од кои најзастапени се оние за неметалични минерални 
суровини (варовници, кварц, глини,и др.), понатаму концесии за јаглен и украсен 
камен (мермер, гранит, травертин, оникс и др.), вода, песок и чакал, а од металичните 
минерални суровини бакар, злато и сребро, олово, цинк, антимон манган и железо.

Државата доделува, но и одзема концесии. Да речеме нејзино право, бидејќи сè 
што се наоѓа „во утробата“ е нејзин имот и со него ќе располага како цени. Уставот 
пропишува дека сите природни богатства се добра од општ интерес за Републиката 
и уживаат посебна заштита. Тој дефинира и дека Републиката обезбедува услови за 
остварување на правото на граѓаните на здрава животна средина. Но, согласно 
истиот тој Устав Републиката го поттикнува економскиот напредок и се грижи за 
порамномерен просторен и регионален развој како и за побрз развој на стопански 
недоволно развиените подрачја, а темелна вредност на уставниот поредок е правната 
заштита на сопственоста.

ДИЈАМАНТИ, ДИЈА-ДИЈАМАНТИ...

ПОРАКА ОД ...



БИЗНИС ИНФО БИЗНИС ИНФО 23Петок,  31 јануари 2020, Бр. 424

Затоа, кога се доделуваат, но и кога се одземаат концесии за експлоатација на 
минерални суровини, тоа мора да е врз строго утврдени правила, со цел економски 
развој без да се загрозува животната средина, во постапки кои се правно издржани и 
кои се извесни, по претходно утврдени „правила на игра“.

Според последните податоци на ДЗС за третото тримесечје од 2019 година Секторот 
Рударство и вадење камен вработува 6.619 лица, но ако на ова се додадат вработените во 
придружните дејности, бројката може да се удвои. Дополнително, истиот е од огромна 
важност од економски аспект за некои македонски региони и значајно придонесува 
во БДП на национално ниво. Секторот би можел да биде и позначаен ако на пример, 
државата стимулира поголем степен на обработка на минералните суровини кај нас, 
со што би се зголемила додадената вредност врз економијата, наместо истите како 
суровини со низок степен на обработка да се извезуваат во странство.

Ако бевме свесни за значајноста на институцијата Геолошкиот завод, денес ќе 
знаевме со што располагаме и ќе имавме Биланс на резерви на минерални суровини 
со увид во состојбата, во експлоатираните количини и во останатите рудни резерви. 
Ќе имавме и Стратегија за рационално и одржливо искористување на минералните 
суровини.

Бидејќи не сме и немаме, денес се импровизира со ад хок законски решенија и 
постапки и се загрозуваат инвестициите во рударството и интересот на државата.

Пораката е: „Наместо импулсивни и инстант решенија, неопходен е системски 
пристап во сферата на геолошките истражувања и рударството“.

П.С. Текстот требаше да има некој наслов, па „Дијаманти, дија-дијаманти...“ 
е инспириран од „Дијаманти“ на Слаткаристика и 2 Бона, која патем нема врска 
со минералните суровини и е наменета за публика без никаков интерес за 
експлоатација на минерални суровини.

„Време ко на лента ни поминува...“ 
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M-р Наташа Јаневска, 
самостоен советник во 
Стопанската комора 
на Македонија

Образовниот систем е успешен само доколку 
по завршување на образовниот процес во средните 
стручни училишта учениците се стекнале со стручни вештини и компетенции согласно барањата на 
работодавачите. Тоа е така во идеални општества кои имаат успешни економии. Но, состојбите на 
терен во нашата држава покажуваат друга слика. Над 80 % од невработените бараат работа повеќе 
од една година, а над 70% немаат претходно работно искуство. Токму поради тоа, во посебен член 
во законот, потребно е да се дефинира дека образовната програма мора да се заснова на Стандард 
на квалификација во кој се дефинирани резултатите од учење кои треба да ги постигне ученикот 
и критериуми според кои ќе се вреднува дали се постигнати резултатите од учењето. Стандардот 
на квалификација фокусот го става на тоа што треба да знаат и за што треба да бидат оспособени 
лицата по стекнување на квалификацијата, а не што треба да учат. Механизмите за обезбедување 
квалитет мора да ги следат резултатите од учењето за да обезбедат подготвеност на завршените 
ученици за работа, бидејќи ученикот мора да поседува стручни знаења и практични вештини кои ги 
стекнал преку работно искуство со реализација на практична обука на реално работно место.

Законот треба да понуди можност за понатамошна доквалификација и преквалификација 
за полесно вработување на поединецот. Затоа со посебен член во законот треба да се уреди и 
модуларниот пристап, воведувањето на кредитниот систем во стручното образование и обука и 
преносливоста на кредити од еден модул во друг. Тоа ќе овозможи мобилност низ Националната 
рамката на квалификации и стекнување една или повеќе квалификации на полесен и брз начин и 
ќе придонесе за полесно вработување, зајакнување на социјалната вклученост и намалување на 
сиромаштијата.

Наставниот план и програма треба почесто да се менуваат и да бидат во чекор со брзите 
технолошки и иновативни промени и потребите на бизнис заедницата. Во таа насока, Законот мора 
да предвиди поедноставување на процедурата и скратување на времето на одобрување на новиот 
или изменетиот Наставен план и програма од страна на министерот со предвидување определени 
казни за министерот, ако не постапи во определениот рок, со цел за да се одговори на потребите 

КОМОРАТА, СТРУЧНОТО ОБРАЗОВАНИЕ И 
ЗАКОНОТ
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на бизнис заедницата.

Реализацијата на практичната настава, посебно практичната обука кај работодавач, е една од 
целите на Законот за стручно образование и обука. Во сегашниот закон се предвидени правата и 
обврските на учесниците во процесот на стручното образование и обука, меѓу кои и на коморите. Но, 
спроведувањето на Законот се соочува со многу предизвици во насока на обврските на коморите, 
поради фактот што во нашата земја постои коморски плурализам, кој не дава јасни спецификации 
која Комора е одговорна за процесот на реализација на практичната обука кај работодавач.

Како најбројна и најстара бизнис организација, Стопанската комора на Македонија е единствената 
од коморите која е активно вклучена во процесот на промовирање на стручното образование и обука 
и реализацијата на практичната обука кај работодавач. Согласно постојниот Закон и донесените 
стандарди за реализација на практичната обука кај работодавач, Стопанската комора на Македонија 
е единствената комора која врши верификација на работодавачите (компаниите) за реализација 
на практичната обука на учениците кај работодавач. Комората води Регистар за верификација на 
работодавачот за практична обука, како и Регистар на ученици кои потпишале договор за реализација 
на практичната обука со училиштето и работодавачот / компанијата. Истовремено ја реализира и 
обуката за ментори во компании каде се реализира практичната обука на ученици.

Проверката на ученикот за оспособеноста за работа по завршување на практичната обука 
кај работодавач е значајна за стекнување на квалификуван кадар. Во постојниот Закон се уредени 
завршните испити на стручното образование и предвидено е коморите да учествуваат во комисиите 
за завршните испити. Праксата покажува друга слика. Во ниту еден подзаконски акт не е уредено 
како и според кои критериуми се избира член од коморите во комисијата за завршните испити.

Иако во постојниот Закон е уредено дека надзорот над спроведувањето на овој закон го врши 
Министерството, додека на работењето на стручните училишта го врши Државниот просветен 
инспекторат, сепак мора во посебен член да се уреди кој ќе врши надзор на реализацијата на 
практичната обука кај работодавач и работењето на Комората во овој процес , за да се добијат 
реални сознанија дали квалитетно се реализира практичната обука кај работодавач во системот на 
стручното и дуалното образование и обука.

Проверката на ученикот за оспособеноста за работа по завршување на практичната обука 
кај работодавач е значајна за стекнување на квалификуван кадар. Во постојниот Закон се уредени 
завршните испити на стручното образование и предвидено е коморите да учествуваат во комисиите 
за завршните испити. Праксата покажува друга слика. Во ниту еден подзаконски акт не е уредено 
како и според кои критериуми се избира член од коморите во комисијата за завршните испити.

Иако во постојниот Закон е уредено дека надзорот над спроведувањето на овој закон го врши 
Министерството, додека на работењето на стручните училишта го врши Државниот просветен 
инспекторат, сепак мора во посебен член да се уреди кој ќе врши надзор на реализацијата на 
практичната обука кај работодавач и работењето на Комората во овој процес , за да се добијат 
реални сознанија дали квалитетно се реализира практичната обука кај работодавач во системот на 
стручното и дуалното образование и обука. 

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

Како дел од активностите за зголемување 
на соработката меѓу 6те земји од Западен 
Балкан и Европската Унија, Коморскиот 
инвестициски форум во рамки на заедничкиот 
проект со DIHK- Германската комора за 
индустрија и трговија, започна со подготовка 
билтен со информации во врска со објавените 
ЕУ регулативи, релевантни за компаниите од 
регионот. Подолу можете да го видите првото 
издание на билтенот, коешто исто така можете 
да го најдете и на официјалната веб страна на 
Коморскиот инвестициски форум со директни линкови до законите: 

   https://www.wb6cif.eu/signal/ 
Со овој билтен, КИФ има за цел да им помогне на компаниите од регионот полесно 

да се запознаат со Европската регулатива и начинот на работење на земјите од 
Европската Унија, со што во блиска иднина ќе се зголеми обемот на соработка и извозот 
на домашни производи/ услуги со врвен квалитет на европските пазари. Информациите 
во билтенот ќе бидат секојдневно ажурни, согласно настанатите измени во р

„СИГНАЛ“ - Нов КИФ билтен 
за ЕУ регулатива

КОМОРСКИ ИНВЕСТИЦИСКИ ФОРУМ (КИФ)

https://www.wb6cif.eu/signal/
https://www.wb6cif.eu/signal/
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Васко Ристовски, самостоен советник во 
Стопанската комора на Македонија

Како резултат на поволните климатски прилики се очекува 
одличен квалитет и за дваесетина проценти повисок род на суров 
тутун во лист од реколтата 2019/2020 година.

Претходните години составот по типови при откуп беше 
поинаков од сегашниот. Јаката беше застапена со 26%, додека денес 
истата учествува со само 5%, остатокот отпаѓа на типот Прилеп. Но 
за жал точни податоци нема, за што е потребно ресорното министерство да информира колкави 
количини на тутун досега се откупени и кои се проблемите на теренот. А проблеми има, откупот 
согласно новите законски одредби е при крај, наредниот период ќе биде неизвесен во поглед на 
откуп на договорените количини. Вкупно годинава се договорени 26.300 тони на 13.026 хектари 
површина. Се поставува прашање, уште колку точно има неоткупен тутун??

Една од причините за моменталната состојба е нерешениот проблем со парцелите но и 
резервата при пријавување од страна на производителите. Еден од начините за избегнување на 
ваквите проблеми во иднина е непродолжување на лиценцата на откупните компании кои не го 
откупиле и платиле тутунот согласно склучените договори.

Оваа година контролата на терен скоро и да ја нема. Како извор на проблемот се посочуваат 
одредени компании. Во некои општини се уште има големи количини неоткупен договорен тутун. 
Воочена е и појава за предвремено затворање на пунктови од страна на одредени откупни фирми 
иако не се откупени договорените количини, што е спротивно на законските одредби. Потребно е 
да се откупат најпрвин договорените количини, а потоа вишокот производство да се распредели 
по компаниите и истиот дополнително да се откупи. За таа цел, неминовно е одржување на средби 
на квартално или полугодишно ниво со релевантните институции и со анализа на сработеното. 
Во Србија, по големиот притисок од страна на компаниите, повеќе од 90% од нелегалниот тутун 
на пазарита беше отстранет. Потребно е да се ангажира и катастарската управа со снимање на 
парцелите, а од страна на една од компаниите беше понудено техничко решение кое беше применето 
и во Србија.

Во изминатите години тутунот целосно беше откупуван, дури и вишокот произведен без 
договори. Последните неколку години тутун влегува и од Албанија и го дестабилизира домашниот 
пазар. Стратегијата за развој на тутунопроизводството за наредниот седумгодишен период е веќе 
изработена, и истата ќе помогне во зајакнување на контролата и намалување на последиците.

ПРЕДИЗВИЦИТЕ ПРЕД ДОМАШНАТА ТУТУНСКА 
ИНДУСТРИЈА ВО 2020 ГОДИНА

НАСОКИ ЗА РАЗВОЈ НА АГРОСЕКТОРОТ
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СЕМИНАРИ, ФОРУМИ, ПРЕЗЕНТАЦИИ

ИНКОТЕРМС 2020 - РАЗБИРАЊЕ 
И ПРАВИЛНА ПРИМЕНА НА 

ПРАВИЛАТА

5 февруари 2020 година, 
од 12:00 до 18:00 часот

сала 1 на 5-ти кат, 
Стопанска комора на 

Македонија

то е тоа ИНКОТЕРМС и зошто 2020?
Зошто секоја фактура во надворешно-трговското работење  содржи Инкотермс 

правило?
Што значи новото правило DPU?
Што е разликата помеѓу ИНКОТЕРМС 2010 и ИНКОТЕРМС 2020?

Кога имам контејнер дали треба да употребам FOB или FCA?
Чиј е ризикот кога стоките патуваат со правилото CPT (CPT Skopje)?
Што е разликата помеѓу CIP и CIF?

Како влијаат правилата ИНКОТЕРМС 2020 на царинската вредност?
Кои главни обврски ги имаат страните во секое одделно правило?
Како правилно да ги употребувам правилата ИНКОТЕРМС 2020?

Предавач:
Карло Змајшек,  директор на Центарот за шпедиција во Макпетрол А.Д. Скопје, 

консултант со 30-годишно искуство во извозно-увозното работење и носител 
на авторските права за ИНКОТЕРМС 2010 на македонски јазик со одобрение на 
Меѓународната трговска комора од Париз.

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

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

Стопанската комора на Македонија на 7 февруари 2020 година организира еднодневна 
специјалистичка обука на тема: „УПРАВУВАЊЕ СО ПЕРФОРМАНСИТЕ НА ВРАБОТЕНИТЕ“. 

Примарната цел на обуката е да се даде јасна насока на одговорните за управување 
со човечките ресурси, за тоа како во една организација да се изгради соодветен систем за 
мерење на учинокот и перформанси на вработените и со тие резултати да  може најсоодветно 
да се одговори на прашањето: „Каков е некој работник?“ . Со конкретно добиените податоци 
(процент, индекс, бодови итн.) од мерењето по неколку аспекти, а не впечатоци (не е лош, 
солиден, може подобро), да се објектизира организацискиот систем за управување со 
човечки ресурси.

Секундарна цел, не по значење, туку хронолошки е прашањето: „Што треба да се 
направи за некој да стане квалитетен работник?“ и тоа според аспектите кои предходно сме 
ги измериле, предлагање на конкретни мерки за подобрување во работењето и тоа преку 
активно учество на вработениот во соодветни процеси.

 Секако, основна цел на оваа специјалистичка обука е пред се` да се развие свеста дека 
човечките ресурси, т.е. човекот е најважен ресурс на секој процес во која било организација. 
И како таков, не може да се пристапи само од позиција на кадровска евиденција, односно 
потребно е управување со него, на тој начин што ќе се мери придонесот на секој вработен 
во согласност со постигнатите дефинирани правци за негово подобрување (управување со 
работата на вработените, нивно развивање и претварање во организациски партнери).

 На оваа обука ќе се споделат принципи, насоки, упатства и добра пракса за 
воспоставување систем за управување со перформансите на вработените, адвекватни 
за секоја дејност, организациска структура, специфичности на процесите и постојната  
корпоративна клима.

Предавач:  Слободан Аќимовиќ, директор и водечки консултант во компанијата „PDCA 
Konsalting“ од Нови Сад, Р. Србија

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 

УПРАВУВАЊЕ СО ПЕРФОРМАНСИТЕ 
НА ВРАБОТЕНИТЕ (PERFORMANCE 

MANAGEMENT SYSTEM)

07.02.2020
сала 3, 3-ти кат

Стопанска комора на 
Македонија
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СЕМИНАРИ, ФОРУМИ, ПРЕЗЕНТАЦИИ

МАРКЕТИНГ НИЗ СОЦИЈАЛНИ 
МЕДИУМИ 

12 февруари 2020 година 
(среда)

10:00- 15:30 часот
Стопанска комора на 

Македонија, сала 1 на 5 
кат

Имајќи предвид дека денешното динамично работење доведува до суштински 
промени во пристапот кон генерирање на нови купувачи кои во значителна мера 
влијаат врз успехот на една компанија, Стопанската комора на Македонија, поради 
огромен интерес и навремена подготвеност за оваа секогаш актуелна тема, организира 
еднодневен семинар на 12 февруари 2020 година и истиот е наменет за сите приватни 
компании како неминовни учесници на домашниот и меѓународниот пазар.

Целта на овој семинар е компаниите детално да се запознаат со модерните и 
иновативните модели на маркетинг, особено на маркетинг преку социјални медиуми. 
Користењето на социјалните медиуми и унапредените алатки кои се исклучиво 
наменети за корпоративните и бизнис сегментите се од исклучително значење за 
унапредување на растот на компанијата. 

Без разлика дали се работи за сопственик на мал бизнис или пак вработен во 
секторот за маркетинг (и продажба), на еднодневниот семинар ќе се покаже како може 
да се креира добра реклама и како може да се лансира пред вистинската публика. Ќе 
се открие како ефективно да се постигнат посакуваните продажни резултати. Ќе се 
увиди преку практични вежби и реални кампањи, дознавајќи зошто LinkedIn и Insta-
gram рекламирањето се сметаат за едни од најмоќните алатки за растот на еден бизнис, 
употребувајќи ги прецизно за твои потреби. Ќе добиеш ресурси за да бидеш подготвен 
самостојно да го ескалираш твоето присуство на LinkedIn и Instagram зголемувајќи ја 
продажбата, или работењето за сопствените клиенти.

Предавачи на семинарот ќе бидат експерти кои работат во областа на менаџмент 
консалтинг и дигитална трансформација со специјализација во социјални медиуми:

o Александар Целески и
o Владимир Ристевски.

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

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

Стопанската комора на Македонија, на 17 февруари 2020 година, во просториите на 
Комората организира еднодневен семинар на тема: ,,Начин и постапка за засновање на 
работен однос, права и обврски од работен однос, последици од повреди на обврските од 
работниот однос“.  Во рамките на семинарот ќе бидат опфатени сите специфични аспекти 
поврзани со темата. Воедно, ќе се направи обид за расчистување на одредени дилеми кои се 
јавуваат во праксата, поврзани со предметната проблематика.

Предавачи:
- м-р Бојана Велковска, претседател на Одделот за работни спорови во Основен суд 

Скопје II - Скопје и
- Злате Стојановски, раководител на Одделението за работни односи при Државниот  

инспекторат за труд.

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

НАЧИН И ПОСТАПКА ЗА ЗАСНОВАЊЕ 
НА РАБОТЕН ОДНОС, ПРАВА И 
ОБВРСКИ ОД РАБОТЕН ОДНОС

17.02.2020 година 
(понеделник)

09:30-15:00 часот
Стопанска комора на 

Македонија, сала 4 на 5-ти 
кат
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ДИГИТАЛНА ТРАНСФОРМАЦИЈА 
НА КОМПАНИИТЕ

19.2.2020 година (среда)
10:00 – 15:30 часот

Стопанска комора на 
Македонија, сала 3 на 3-ти 

кат

Како да направите повеќе со помалку за да го подобрите работењето во вашата 
компанија? Живееме во време на четврта технолошка револуција која придонесува за 
забрзан развој на науката и примената на новите откритија во секојдневното работење 
на сите нивоа во компанијата е неизбежна. Со цел одржување чекор со напливот 
на новите сознанија се јавува неминовна потреба од обуки на вработените за нови 
вештини. Придобивките од располагање со обучен кадар со вештини на 21 век се 
огромни како што се поефикасно работење, поефективно управување со човечките 
ресурси и оптимизација на работните процеси. Сето ова води кон зголемување на 
перформансите на компанијата и подобрување на работната атмосфера.

Развиени се голем број дигитални алатки кои ќе ви помогнат во постигнување 
подобри резултати во рамки на компанијата. Такви се Kahoot и Mentimeter кои 
обезбедуваат на интересен и забавен начин да се реализираат презентации и обуки 
со вработените. Овие дигитални алатки може да користат и за состаноци и без физичко 
присуство на вработените и менаџментот.

Овој семинар ќе обезбеди оспособување за користење на овие алатки како и 
креирање презентации и прашалници кои се користат за време на обуки и состаноци. 
Семинарот е наменет за менаџери и вработени кои сакаат да стекнат дигитални 
вештини кои се потребни за 21 век но и да се подготват за новите кои ќе се појават во 
иднина. Потребни предзнаења за овој семинар се познавање на работна околина на 
веб-пребарувач (Google Chrome, Firefox, и др.).

Предавач:
Гордана Јанакиевска, дипломиран електро инжинер, советник по информатика, 

обучувач од областа на ИТ. 

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

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

Стопанската комора на Македонија, на 24 февруари 2020 година, организира еднодневна 
работилница на тема: „Каматни побарувања и нивни карактеристики, специфичности 
и разлики помеѓу законска и договорна камата и договорна казна“. Оваа работилница 
има за цел на јасен начин да направи дистинкција помеѓу институтите од интерес, да ги 
прикаже сите сличности, но и особено разликите помеѓу законската и договорната камата, 
наспроти договорната казна. Интересот за темата на работилницата произлегува од честата 
неподготвеност на деловните субјекти своите каматни побарувања да ги регулираат на 
вистински начин, што од своја страна води кон големи загуби во работењето.

На работилницата преку бројни практични примери ќе се прикажат и анализираат 
различните ситуации кога може да настане одредено каматно побарување; потоа ќе се 
направи осврт на карактеристиките на казнената камата наспроти договорната камата, 
и конечно, ќе се анализира договорната казна како метод за заштита на доверителите од 
задоцнети исполнувања на обврски. Во рамки на работилницата ќе се анализира и институтот 
на застареност во неговиот генерален поим, но, и во контекст на каматните побарувања. 
Сето, во насока на зголемување на севкупните познавања на слушателите за предметната 
материја, а во обид да се постигне нивна подобра подготвеност за оптимално регулирање 
на деловните односи и превенција и заштита од штети во работењето.

Предавачи: - Викторија Спасовска – Симоноска, адвокат во Адвокатско друштво „Гоџо, 
Кичеец и Новаковски“, предавач на обуки, семинари и конференции со особен фокус на 
тематики од облигационото, деловното и трудовото право.

- Александар Гоџо, адвокат, предавач и тренер на обуки и семинари од сите области 
на правото со екстензивно искуство во застапување и решавање на спорови пред домашни 
и меѓународни форуми, помеѓу кои ICSID при Светска банка Вашингтон и Европски суд за 
човекови права-ECHR. Член на постојаниот арбитражен суд, член на групата за стратешко 
застапување при МЗМП, ко-автор на Прирачник за правнички вештини, национален тутор на 
HELP програмата на Совет на Европа. Активен учесник во истражувачки проекти и проекти 
за јакнење на капацитетите на судството.
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

КАМАТНИ ПОБАРУВАЊА И НИВНИ 
КАРАКТЕРИСТИКИ, СПЕЦИФИЧНОСТИ И 

РАЗЛИКИ ПОМЕЃУ ЗАКОНСКА И ДОГОВОРНА 
КАМАТА И ДОГОВОРНА КАЗНА

24.02.2020 година 
(понеделник)

10:00-15:00 часот
Стопанска комора на 

Македонија, сала 4 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


