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Актуелните состојби во градежништвото 
и потребата од продлабочена соработка 
помеѓу научно-истражувачкиот и реалниот 
градежен сектор во насока на креирање 
поголема конкурентност и додадена 
вредност во работењето на градежните 
компании беа тема на денешната прес-
конференција во Стопанската комора на 
Македонија.

-Анализирајќи ги податоците, може да 
констатираме дека изминатата година беше 
година на стабилизирање на состојбите и 
враќање на градежништвото во колосек 
како еден од главните креатори и 
индикатори на бруто-домашниот производ. 
Според податоците на Државниот завод за 
статистика, согласно волуменските индекси 

кај БДП според производниот метод, во 
првите три квартали од 2019 година во однос на истите од 2018 година, градежништвото 
забележа раст од 5,63%, - истакна Андреа Серафимовски, претседател на Здружението на 
градежништвото, индустријата на градежни материјали и неметалите при Комората.

ОПТИМИЗАМ ВО 
ГРАДЕЖНИШТВОТО

ПРЕС КОНФЕРЕНЦИЈА
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Претседателот на Здружението даде краток преглед на состојбите во секторот 
информирајќи дека во периодот јануари - ноември 2019 година бројот на издадени 
одобренија за градење бележи раст од 6% во однос на јануари - ноември 2018 година, 
додека предвидената вредност на објектите, во компарираниот период бележи пад од 2,6 
%. Реализацијата на капиталните инвестиции предвидени со ребалансот на Буџетот во 2019 
година изнесувала 17.8 милијарди денари, односно 78,44 % од предвидените. Дополнително, 
реализацијата на инвестициите преку Јавното претпријатие за државни патишта изнесувала 
11.1 милијарда денари (181 милион евра), што претставува значителен пораст од 39,26 % во 
споредба со 2018 година.

Според податоците, во периодот 
јануари - октомври 2019 година биле 
договорени градежни работи во вкупна 
номинална вредност од 54.5 милијарди 
денари и истите бележат раст од 25,5 % 
во однос на периодот јануари - октомври 
2018 година. Исто така, со Буџетот за 2020 
година се планирани капитални расходи 
во износ од 23,8 милијарди денари, во 
чии рамки најзначајно учество имаат 
инвестициите во патната и железничката 
инфраструктура, комуналната и 
енергетската инфраструктура на кои 
отпаѓаат околу 36% од вкупните планирани капитални расходи, додека преку Јавното 
претпријатие за државни патишта планирани се инвестиции во износ од околу 12 милијарди 
денари.

Се надеваме на стабилен и одржлив градежен сектор и покрај претстојните политички 
случувања во државата, а податоците и планираните капитални проекти влеваат оптимизам 
дека 2020 година може да биде година на изградба доколку се реализираат договорените 
градежни работи и планираните инвестиции што ќе повлече и зголемен ангажман на 
градежната оператива и зголемен обем на извршени градежни работи во следниот период, 
- заклучи Серафимовски.

Со цел зголемување на конкурентноста на градежниот сектор и креирање поголема 
додадена вредност во работењето на компаниите-членки на Здружението на градежништвото, 
индустријата на градежни материјали и неметалите на денешната прес-конференција беа 
потпишани меморандуми за соработка помеѓу Здружението и четири научно-истражувачки 
асоцијации – Друштвото на градежни конструктори, Друштвото за патишта, Друштвото за 
геотехника и Здружението „Македонски комитет за големи брани“.

м-р Нена Николовска 

ПРЕС КОНФЕРЕНЦИЈА



БИЗНИС ИНФО БИЗНИС ИНФО 5Петок,  7 Февруари 2020, Бр. 425

ЕДУКАЦИЈА И ПРАКТИЧНА РАБОТА

Стопанската комора на Македонија работи на 
вклучување на компаниите, нејзини членки,  во 
дуалниот систем на образование каде учениците 
практично можат да ги применат своите теоретски 
знаења и да стекнат практични вештини. За таа 
цел, претставникот на Стопанската комора на 
Македонија, м-р Наташа Јаневска, оствари работната 
средба во средните стручни училишта „Георги 
Димитров” и „Лазар Танев” од Скопје, во насока на 
поврзување на училиштата со компаниите во кои 
учениците ќе реализираат практична обука.

- За успешна реализација на практичната обука 
најважни се менторите во компаниите кои ги водат 
учениците низ работниот процес во компанијата 
и го споделуваат нивното искуство и знаење со учениците. Онаа компанија во која има 
назначено ментор кој е одговорен 
за ученикот и кој поминал низ 
обуката за ментори, во таа компанија 
навистина квалитетно се реализира 
практичната обука, а учениците 
излегуваат задоволни од таквата 
обука, истакнаа директорите на 
двете училишта.

Комората согласно Законот 
за стручно образование и обука 
реализира обуки за ментори во 
компании. Обуката ги подготвува 
менторите како да му пристапат 
на ученикот и како да ги изберат методите со кои ќе се усоврши ученикот за понатамошна 
работа. 

Служба за информирање 

МЕНТОРИТЕ ВО КОМПАНИИ – УСЛОВ 
ЗА УСПЕШНА ПРАКТИЧНА ОБУКА НА 

УЧЕНИЦИТЕ
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РАБОТНА СРЕДБА НА БИЗНИС 
ЗАЕДНИЦАТА СО РАКОВОДСТВОТO НА 

ВМРО ДПМНЕ 

Во насока на 
продолжување на добрата 
практика за унапредување 
на јавно-приватниот 
дијалог и презентирање 
на приоритетите на 
економските програми 
на политичките партии 
во пресрет на изборните 
процеси, во Стопанската 
комора на Македонија се 

одржа работна средба на претставници на бизнис-заедницата со лидерот на ВМРО–
ДПМНЕ, Христијан Мицкоски.

-Стопанската комора на Македонија отсекогаш била партнер на Владата во доменот 
на подобрување на условите за стопанисување и конкурентноста на македонското 
стопанство, а економските програми на Владата отсекогаш биле значајни за бизнис-
заедницата, поради што при нивното креирање е потребно да се слушнат и да се 
разменат мислења со стопанствениците, - истакна претседателот на Комората, Бранко 
Азески.

Претседателот на ВМРО–ДПМНЕ, Христијан Мицкоски, информираше дека 
економската програма на партијата се темели на предвидлива економска политика со 
вклученост на бизнис-заедницата и дека истата ќе биде комплетирана по одржување 
на консултации и работни средби со стопанствениците. Говорејќи за приоритетните 
прашања, тој посебно се осврна на развојот на економијата и владеењето на правото.

На средбата, претседателот на ВМРО–ДПМНЕ и присутните економски соработници 
порачаа дека предуслов за остварување на посакуваниот раст на бруто домашниот 
производ од 5-6 % во мала и отворена економија како македонската, потребна е 
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целосна промена на економскиот концепт. Во тој контекст беше истакнато дека е 
потребно одредено преструктурирање на институциите надлежни за економските 
ресори, преземање на економски мерки со цел зголемување на учеството на 
преработувачката индустрија во БДП од 12 до 16 %, градење на стручна јавна 
администрација преку преквалификација и доквалификација на кадрите и свртување 
кон дигитализација на процесите, како и фокусирање на економската политика кон 
модерната индустријализација и извозната диверзификација.

Претставниците на партијата 
информираа дека во рамки 
на програмата се планира 
продолжување на политиката на 
рамен данок со разгледување на 
можноста за намалување на даночната 
стапка од 10 на 9 % и намалување на 
даночната основа што би придонело 
и за намалување на „сивата“ економија 
како горлив проблем на државата. Дополнително, се разгледува и можноста врз основа 
на претходни анализи за укинување на одредени и намалување на други парафискални 
давачки како дел од оптоварувањата кои ги посочуваат компаниите.

 Со цел модерна индустријализација и извозна диверзификација на македонската 
економија, беше посочено дека е потребно мапирање и насочување кон стратешките 
сектори во домашната економија како носители на економскиот раст, развивање на 
програма за градење на конкурентна предност на македонските компании, како и 
воведување нов модел за привлекување странски инвестиции креиран врз потребите 
на домашната економија и вклучување на домашните компании во синџирот на 
добавувачи на странските инвеститори.

Говорејќи за владеењето на правото како приоритетно прашање, Мицкоски нагласи 
дека довербата во институциите и правосудството е предуслов за инвестициската 
активност и привлекување на домашните и странските инвестиции.

Стопанствениците на средбата покажаа интерес за планираните проекти во делот 
на инфраструктурата и одредени патни правци од значење за развојот на економијата, 
пописот како основа за донесување на важни економски одлуки, планираните реформи 
во делот на правосудството во контекст на обезбедување на владеењето на правото, 
спречување на корупцијата и други прашања од интерес за бизнисот.

м-р Нена Николовска
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ТУРИСТИЧКИ САЕМ

Годинава се очекуваат над 130 
илјади туристи од Турција и повеќе 

туристи од Словенија
Агенцијата за промоција и 

поддршка на туризам го промовираше 
туристичкиот потенцијал на државата 
заедно со приватниот сектор на два 
интернационални саеми во Истанбул 
и Љубљана.

На 31-от Интернационален саем 
Алпе Адриа во Љубљана заедно 
со Аурора турс и Експириенс 
балканс се работи на проширување 
на можностите за соработката со 
словенските тур-оператори, додека на саемот во Истанбул вмрежувањето и соработката 
е заедно со туроператорите Фибула, Бадемтур, Вардар Експрес, Хотел Парк, Њустар 
хотел, Карачи турс, Енџој Балканс и ДМС турс.

Штандот на РС Македонија во Љубљана првиот ден го посети амбасадорот на РС 
Македонија во Словенија, Сузана Зеленковска, додека делегацијата на Агенцијата во 
Истанбул го пречека министерот за туризам на Турција, Мехмет Нури Ерсој.

Интересот за македонските природни убавини и културни знаменитости, како и 
гостопримството и гастрономијата го разбудија интересот за посета на нашата држава, 
а дополнително со дел од балканские земји се разговараше и за задника промоција на 
трети пазари како и промоција на балкански тури.

На саемите за туризам во Љубљана и Истанбул се остварија бројни состаноци 
со туроператори и тристички агенции, маркетинг агенции, блогери и влогери, а 
неизоставен дел се и различните асоцијации и организации кои овозможуваат 
вмрежување и соработка на специфично ниво.

Според директорот на Агенцијата за промоција и поддршка на туризмот, Љупчо 
Јаневски авантуристичките форми на туризам, гастрономијата, еко туризамот и 
воопшто, руралниот туризам се магнет за посета на голем број словенски туристи во 
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ТУРИСТИЧКИ САЕМ

текот на целата година.

“Минатата година заврши со раст на словенските туристи кои повторно открија 
нови атракции, искуства и пријателства кај нас. Се надеваме дека многу брзо ќе се 
воспостави директна линија Љубљана- Скопје и ќе се потрудиме да ги поврземе 
дестинациите со чартер летови”, рече Јаневски.

Промоцијата на македонските дестинации на интернационалните саеми за туризам 
во Словенија и Турција несомнено ќе го зголеми порастот на бројот на туристи од 
овие земји, но она што е многу извесно е дека ќе се постигне и зголемување на бројот 
на ноќевања, а со тоа и продолжување на сезоната.

    “Двата туристички пазари се многу значајни за македонскиот туристички сектор 
поради континуитетот на нивниот раст и зголемувањето на туристичките атракции 
за кои се заинтересирани кај нас. Турскиот пазар, како прв емитивен пазар, во 2020 
година очекуваме да продолжи со раст бидејќи почнуваат нови чартер линии да летаат 
од Измир за Скопје и Охрид два до три пати во неделата во текот на летниот период 
што претставува поврзување на дестинациите, зголемување на туристите и бројот на 
ноќевања. Продолжува тенденцијата Македонија да се промовира како дестинација 
за неколкудневен престој со што ќе се овозможи зголемување на просечниот престој 
на турските туристи. Ова даде ефект во 2019 година, а успешно продолжуваме со таа 
стратегија во 2020 година. Очекувам 2020 година да не посетат повеќе од 130.000 
турски туристи, изјави Љупчо Јаневски, директор на АППТ.

Турција е традиционален и најголем пазар за нашата држава, а ова 24-то издание на 
најголемиот настан во туристичката индустрија во регионов се очекува да привлече 
60.000 професионалци и ентузијасти од 94 земји во светот кои имаат можност да се 
вмрежат со 1.200 туроператори и туристички агенции, додека саемот во Љубљана 
оваа, 10-та година по ред го стави фокусот на гастрономијата и заедно со 13 други земји 
и 500 егзибитори ги презентираше трендовите во гастрономски туризам, кампинг и 
културен туризам.

Бројките регистрирани во бројот на туристи и бројот на ноќевања на самиот 
почеток на годината влеваат оптимизам дека 2020 година ќе биде успешна и ќе 
го достигне таргетираниот раст од 5-7% во бројот на туристи и што поблиску до 4 
милиони ноќевања, што ќе се одрази позитивно на просечниот престој на туристите и 
ќе акумулира зголемување на девизниот прилив.
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ЗДРУЖЕНИЈА

НЕОПХОДНО Е ПРЕСТРУКТУИРАЊЕ НА КОМПАНИИТЕ ОД 
ТЕКСТИЛНАТА И КОЖАРСКАТА ИНДУСТРИЈА

Секторот металургија учествува со речиси 16% во структурата на македонскиот извоз, со 
вредност од речиси една милијарда евра, но со правилно структурирање на индустриските 
политики на земјата, импактот на овој сектор во економијата може да биде повеќекратно 
поголем, беше еден од заклучоците на седницата на Здружението на металургијата при 
Комората, одржана на 5.02.2020 година.

Според проф. д-р Дарко Лазаров, кој ги презентираше наодите од изготвената Анализа 
на Комората за идентификација на развојните можности за извозна диверзификација, во 
секторот металургија 178 извозни компании извезуваат вкупно 56 производи за кои земјата 
има компаративна предност во производство и извоз на тој производ, односно вкупно 86 
производи за кои се реализира извоз во вредност повисока од 200.000 евра. При тоа, во 
структурата на извозот од овој сектор по вредност доминира челичната индустрија, во 
која се реализира извоз во вредност од речиси 495 милиони евра – дополнително, помеѓу 
останатото, се реализира извоз на руди, згура и пепел во вредност од 184 милиони евра, 
фабрикувани метали во вредност од 231 милион евра, алуминиум и производи од алуминиум 
во вредност од речиси 19 милиони евра.

Компаниите од овој сектор укажаа на потребата да се направи детално мапирање на 
извозните компании во земјата и да се помести фокусот на економските политики кон 
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компаниите од преработувачката индустрија кои имаат потенцијали за креирање на 
поголема додадена вредност. Металургијата креира големи мултипликативни ефекти 
за целата економија, поради синергетските ефекти во репродукциските процеси и има 
потенцијал да испорача раст. Затоа, треба да биде третирана како стратешки важна гранка, 
на која од страна на креаторите на економските политики не треба да и` биде обезбедувана 
финансиска поддршка за реализирање на нови инвестиции, туку единствено да бидат 
обезбедени предуслови оваа гранка да се развива – определување локации погодни за 
објекти од категоријата тешка индустрија, како и обезбедување на соодветна железничка, 
патна и енергетска инфраструктура, порачаа компаниите.

На седницата, Ацо Попоски, од компанијата „Железник челичен лив и гранулат“ од Демир 
Хисар, беше избран за претседател на Здружението, а Иван Бановски од „Макстил“ АД - 
Скопје, Тодорка Ристовска од „Арцелормиттал“ АД - Скопје и Симон Темелков од „Еуроникел 
Индустри“ - Кавадарци за заменици-претседатели на Здружението во следниот петгодишен 
мандат.

Д-р Татјана Штерјова
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ЗДРУЖЕНИЈА

ЧЕЛИЧНАТА ИНДУСТРИЈА ТРЕБА ДА ИМА ЦЕНТРАЛНО 
МЕСТО ВО ПРОЦЕСИТЕ НА РЕИНДУСТРИЈАЛИЗАЦИЈА НА 

МАКЕДОНСКАТА ЕКОНОМИЈА

Секторот металургија учествува со речиси 16% во структурата на македонскиот извоз, со 
вредност од речиси една милијарда евра, но со правилно структурирање на индустриските 
политики на земјата, импактот на овој сектор во економијата може да биде повеќекратно 
поголем, беше еден од заклучоците на седницата на Здружението на металургијата при 
Комората, одржана на 5.02.2020 година.

Според проф. д-р Дарко Лазаров, кој ги презентираше наодите од изготвената Анализа 
на Комората за идентификација на развојните можности за извозна диверзификација, во 
секторот металургија 178 извозни компании извезуваат вкупно 56 производи за кои земјата 
има компаративна предност во производство и извоз на тој производ, односно вкупно 86 
производи за кои се реализира извоз во вредност повисока од 200.000 евра. При тоа, во 
структурата на извозот од овој сектор по вредност доминира челичната индустрија, во 
која се реализира извоз во вредност од речиси 495 милиони евра – дополнително, помеѓу 
останатото, се реализира извоз на руди, згура и пепел во вредност од 184 милиони евра, 
фабрикувани метали во вредност од 231 милион евра, алуминиум и производи од алуминиум 
во вредност од речиси 19 милиони евра.

Компаниите од овој сектор укажаа на потребата да се направи детално мапирање на 
извозните компании во земјата и да се помести фокусот на економските политики кон 



БИЗНИС ИНФО БИЗНИС ИНФО 13Петок,  7 Февруари 2020, Бр. 425
БИЗНИС ИНФО

ЗДРУЖЕНИЈА

компаниите од преработувачката индустрија кои имаат потенцијали за креирање на 
поголема додадена вредност. Металургијата креира големи мултипликативни ефекти 
за целата економија, поради синергетските ефекти во репродукциските процеси и има 
потенцијал да испорача раст. Затоа, треба да биде третирана како стратешки важна гранка, 
на која од страна на креаторите на економските политики не треба да и` биде обезбедувана 
финансиска поддршка за реализирање на нови инвестиции, туку единствено да бидат 
обезбедени предуслови оваа гранка да се развива – определување локации погодни за 
објекти од категоријата тешка индустрија, како и обезбедување на соодветна железничка, 
патна и енергетска инфраструктура, порачаа компаниите.

На седницата, Ацо Попоски, од компанијата „Железник челичен лив и гранулат“ од Демир 
Хисар, беше избран за претседател на Здружението, а Иван Бановски од „Макстил“ АД - 
Скопје, Тодорка Ристовска од „Арцелормиттал“ АД - Скопје и Симон Темелков од „Еуроникел 
Индустри“ - Кавадарци за заменици-претседатели на Здружението во следниот петгодишен 
мандат.

Д-р Татјана Штерјова
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АМЕРИКАНСКАТА „ДУРА“ ГРАДИ ДВЕ НОВИ 
ФАБРИКИ ВО БУНАРЏИК

Американската компанија од автомобилската 
индустрија „Дура аутомотив системс“, го означи 
почетокот на активностите за изградба на 
две фабрики во Технолошко индустриската 
развојна зона Скопје 2. Во новите капацитети 
на компанијата, во кои ќе се произведуваат 
компоненти за најголемите светски автомобилски 
компании, најавена е инвестиција од 68 милиони 
евра и 980 нови работни места. Во едниот од 
новите капацитети, со површина од 25.000 метри 
квадратни, ќе се произведуваат алуминиумски рамки за литиумски батерии за електрични возила, 
како компоненти за премиум класа автомобили. Почетокот на производство во овој производствен 
капацитет се планира за првиот квартал на 2021 година, додека петгодишниот инвестициски 
циклус е проценет на повеќе од 48 милиони евра и ќе отвори 780 работни места. Во вториот 
најавен капацитет, со површина од 10.000 метри квадратни, ќе се произведуваат алуминиумски 
ултра лесни профили за електрични возила. Почетокот на производство во овој производствен 
капацитет се планира за првиот квартал на 2021 година, при што предвидени се инвестиции од 20 
милиони евра и отворање на  200 нови работни места.

Покрај тоа, компанијата планира за поддршка на нејзините производствени капацитети 
да изгради и Центар за истражување и развој, кој ќе вработи висококвалификувани и искусни 
инженери, вклучувајќи и инженери за компјутерски дизајн, експерти за машини, механички и 
електроинженери во кои ќе се врши обуката на вработените.

Директорот на компанијата „Дура аутомотив“, Мајк Бекет, најави дека производствените 
капацитети во Република Северна Македонија ќе интегрираат врвна и иновативна технологија.

„Дура аутомотив системс“ ги снабдува производителите на автомобили со широк асортиман 
на иновативен дизајн, инженерски и производствени услуги и решенија. Од неколкуте технички 
центри во Америка, Азија и Европа, „Дура“ развива целосни системи и модули за водечките 
производители на автомобили како што се „ауди“, „фолксваген“, „дајмлер“, „џенерал моторс“, 
„хонда“, „тојота“, „форд“, „БМВ“, „волво“, „јагуар“, „ленд ровер“ и многу други.  Има 7.500 вработени во 
36 производствени објекти и технички центри во 13 земји во Северна и Јужна Америка, Азија и 
Европа.

д-р Татјана Штерјова
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Халкбанк во комплексот МИДА ја отвори 
втората ВИП корпоративна филијала 

Халкбанк, како кориснички ориентирана банка, ја отвори својата втора ВИП 
корпоративна филијала со која на големите клиенти им овоможува уште поквалитетна, 
побрза, персонализирана и достапна услуга во сите сегменти на банкарското 
работење.

Новата филијала, која веќе почна да ги нуди своите услуги, е лоцирана во 
комплексот МИДА во Скопје и во неа сите големи компании, клиенти на банката, 
можат да добијат персонализирано корпоративно и лично банкарство и брза услуга.

Првата ВИП корпоративна филијала банката ја отвори уште во 2012 година, само 
година дена по стартот со работа во Северна Македонија под брендот Халкбанк.

За Халкбанк, како лидер во понуда на персонализирани банкарски услуги и 
воведување нови технологии, задоволството на клиентите е главна цел и овој 
принцип се применува во сите активности сè со цел ефикасно да се одговори на 
нивните потреби.
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м-р Анета Димовска, самостоен 
советник во Стопанската комора на 
Македонија

Плаќањето на данок не е чин на 
доброволно давање, туку произлегува од 
авторитетот на државата, кој еднострано 
ја утврдува и ја наметнува даночната 
обврска.

Кому и колкави обврски наметнува 
нашата држава?

Историски, структурата на приходите 
во Буџетот упатува на значително поголемо 
учество на приходите од индиректните, 
односно од даноците на потрошувачка, за 
сметка на директните даноци (даноците 
на доход).

Значи, крајните потрошувачи во многу поголема мера ги финансираат јавните 
расходи.

Вкупните приходи на Буџетот во 2019 година изнесуваат 203.911 милиони 
денари, од кои 178.897 милиони денари се приходите од даноци и придонеси. 
Даночните приходи во 2019 година изнесуваат 116.729 милиони денари, односно 
57% од вкупните приходи во буџетот се приходи од даноци. Во споредба со 2018 
година, даночните приходи пораснале за близу 2%.

Од данокот на додадена вредност во 2019 година остварен е износ од 52.059 
милион денари и истиот е со доминантно учество во вкупните даночни приходи 
од 44,6%. Од акцизи, остварени се приходи во износ од 26.087 милиони денари 

ДАНОЧНИ ПРИХОДИ 
ВО 2019 ГОДИНА

ДАНОЦИ И ЦАРИНИ
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и нивното учество во вкупните 
даночни приходи изнесува 
22,3%.

Така, од овие два индиректни 
данока вкупно се остварени 
приходи од 50.320 милиони 
денари или близу 67,0% од 
вкупните даночни приходи во 
2019 година. 

Во однос на директните 
даноци, во 2019 година 
остварени се 18.706 милиони денари приходи од данокот на личен доход и истите 
забележуваат раст од 6,5% на годишна основа, а приходите од данокот на добивка во 
2019 година изнесуваат 11.555 милиони денари и забележаа помало остварување 
за 21,6% во однос на 2018 година, кога истите изнесуваа 14.745 милиони денари.

Во 2019 година, од царина се остварени приходи во износ од 6.033 милиони 
денари и истите бележат зголемување од 7,7% во споредба со 2018 година.

ДАНОЦИ И ЦАРИНИ
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ЕДУКАЦИЈА И РАЗВОЈ

ФОРМАЛНОТО ОБРАЗОВАНИЕ ЌЕ ВИ 
ОВОЗМОЖИ НОРМАЛЕН ЖИВОТ, ДОЖИВОТНОТО 

ОБРАЗОВАНИЕ ЌЕ ВИ ДОНЕСЕ БОГАТСТВО 

Изминатата недела (27-31.01.2020 година) ја одбележаа 
четири едукативни настани, со кои се заокружи целосна 
реализација на предвидениот план за месец јануари, а 
посетеноста на истите говори за реалното согледување 
на предизвиците со кои се соочуваат компаниите во 
тековното работење. 

1. Преминот од една во друга календарска година од 
аспект на архивското работење најдобро може да се види 
при пописот на документи, отворањето нови броеви 

и поврзувањето на деловодните броеви од минатата година со нови броеви од 
тековната година. За таа цел беше разработена тема од канцелариско и архивско 
работење во насока на олеснување на водењето на документацијата и заведувањето 
на поголем обем на документи кои се создаваат при работењето, а кои заостанале 
од минатата година чии незавршени или неодговорени и слични проблематики 
кои би произлегле на почетокот на годината при отворање на деловодникот и 
останатата пропратна документација, начинот на користење и одбележување на 
документите со соодветни организациони единици и користење на рокови на 
нивно чување.

2. Мотивацијата на работата е исклучително битен фактор за остварување на 
работните целите. За тоа колку еден вработен ја разбира целта на компанијата и 
целта на работното место говорат резултатите кои ги испорачува вработениот на 
работното место. Еден успешен и мотивиран колектив придонесува својот напор 
правилно да го насочи кон остварувањето на целта, а тоа впрочем беше главната 
идеја за организирање на тренинг-обуката „7 точки како да ги постигнеме нашите 
бизнис цели во новата 2020 година“.

3. Прашањата и дилемите кои произлегуваат од областа на работните односи во 
делот на прекршоци и инспекцискиот надзор, беа разработени на семинарот: 
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„Прекршоци од работен однос и превенција на пропусти на субјектите во примената 
на прописите од областа на трудот“. Учесниците на семинарот, правници, вработени 
во службата човечки ресурси и адвокати преку овој семинар ги разјаснија дилемите 
во однос на 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.

4. Поттикнати од идејата за охрабрување на македонските компании за нивно 
запознавање со можностите и начините за обезбедувањето на финансиски 
средства од грантови преку планирање и пишување на предлог-проекти, како и 
пополнување на деловите на апликација за предлог-проект со фокус кон фондовите 
на ЕУ/ИПА II, како и на други донатори присутни во РС Македонија и Западниот 
Балкан, организиравме обука на тема: „Подготовка на проекти за грантови од ЕУ 
и други донаторски програми“ за која покрај компании од приватниот сектор, 
интерес пројавија и општините и јавните претпријатија кои исто така имаат пристап 
до овие фондови.

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.

    ИНКОТЕРМС 2020 - РАЗБИРАЊЕ И ПРАВИЛНА ПРИМЕНА НА ПРАВИЛАТА 

    УПРАВУВАЊЕ СО ПЕРФОРМАНСИТЕ НА ВРАБОТЕНИТЕ (PERFORMANCE MANAGE-
MENT SYSTEM)

П.С. Дополнително Ви го презентираме Планот за едукативни настани кои Центарот 
за едукација ги организира во месец февруари [ кликни тука ], во насока на Ваше 
континуирано известување за актуелности и теми од областа на едукацијата.

Михајло Донев
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Бранко Азески, претседател 
на Стопанска комора на Македонија

Уште како матурант ги слушав приказните за Проектот „Вардарска долина”, кој 
требаше да ја препороди Македонија и морам да кажам дека тие добро легнуваа на 
увото, но секогаш се надзираше неизвесност за негова реализација. Се враќаше во низа 
форми и варијанти – како француски проект, како југословенски проект и на крајот 
како наш проект. Но од сето тоа, можам да се сетам на две работи: дека по должината на 
Вардар, во 80-те години кај Велес доминираше топилницата, исклучително значаен и 
важен објект за македонската економија и денес ДПТ „РОНТИС“ како лидер во развојот 
на напредните технологии во тој крај. Бидејќи ние сме претставници на реалниот 
сектор, да видиме што е реално ДПТ „РОНТИС“.

Како дел од познатата швајцарска корпорација „RontisCorporation“, велешкиот 
ДПТ „РОНТИС“ ДООЕЛ е компанија од фармацевтската област која веќе тринаесет 
години ја пишува својата успешна приказна во производствените погони во 
Велес. Производствениот процес во компанијата, каде главниот фокус е ставен на 
производство на крвни линии за хемодијализа, со својата специфичност е воедно и 
единствен од ваков вид во земјава. Покрај крвни линии, „Ронтис“ е производител и 
на помагала за администрација на течности и нивни додатоци, катетери и назален 
аспиратор. „Ронтис“ е извозно ориентирана компанија и своите производи ги извезува 
на високо сензитивните пазари. Визијата на оваа компанија е да обезбеди најиновативни 
и доверливи решенија, со цел да стане меѓународен лидер во глобалната здравствена 
индустрија.

Административните и производствените оддели се простираат на површина од 
14.920 м2. Во делот на производството, функционираат повеќе оддели: Одделот за 
производство на компоненти со вшприцување и обликување во калапи (Injection-
Molding), Одделот за производство на црева (TubeExtrusion), Одделот за автоматско 
составување (AutomaticAssembling) и Одделот за склопување на медицински 
помагала – крвни линии за хемодијализа, помагала за администрација на течности, 
катетери за сукција и иригација, назален аспиратор. Самостојно ги произведуваат 
90% од компонентите и цревата за медицински помагала, што се вградени во нивните 
производи. Целокупното производство се одвива во чисти простории, според 
релевантните ISO стандарди.

Г-ЃА БОЈАНА ДИМОВСКА И ДПТ 
РОНТИС- ЛИДЕРИ НА ПРОЕКТОТ 

“ВАРДАРСКА ДОЛИНА”

ПОРАКА ОД ...
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Квалитетот на производите е главна стратегиска цел на „Ронтис“, за чие остварување 
располагаат со модерен и континуирано ажуриран систем за управување со квалитетот. 
ДПТ „Ронтис“ ДООЕЛ - Велес има повеќе од 300 вработени кои доаѓаат од општините 
Велес и Чашка, Скопје и од околните рурални средини. Во „Ронтис“ не постои поделба 
по која било основа, било тоа да е во самиот процес на регрутација на кандидати, 
унапредување, обука или развој на вработените. Секој вработен се третира подеднакво, 
без разлика на пол, возраст, боја на кожа, култура, етничко потекло, сексуален идентитет, 
попреченост, религија или поглед на светот. Целта на фирмата е да расте и да се шири 
со отворање на нови работни места преку отворање на нови оддели и модернизација 
на постојните оддели.

Градот на Рацин, основоположникот на современата македонска поезија и 
литература, се` поизвесно станува познат и како место каде компанија од светски 
калибар како „Ронтис“ сигурно чекори по патот да стане препознатлива за пристап 
до брза, иновативна и економична здравствена заштита, во чија приказна несебично 
придонесува и соработката преку Стопанската комора на Македонија.

г-ѓа Бојана Димовска, генерален директор:
Тргнувајќи од визијата на корпорацијата 

„Ронтис“ да ја развиеме нашата организација во 
синоним за квалитетна здравствена заштита и 
да станеме оптимален снабдувач на иновативни 
специјализирани производи и услуги во секој 
сегмент од пазарот во којшто сме вклучени, сигурни 
сме дека моделот на вмрежување ќе придонесе 
за остварување на целите и реализирање на 
визијата. Вмрежувањето преку Стопанската комора 
е основниот начин на разменување информации 
и преземање активности за остварување на идеи, 
цели и интереси кои се заеднички за компаниите. 

Соработка со Стопанската комора оправдано ги зголеми нашите очекувања. 

П.С. Во следната објава ќе читате за компанијата „Раде Кончар  - ТЕП“ - Скопје, 
компанија гордост на Стопанската комора на Македонија, која во 2005 година 
прва постави обележје на Комората на својот влез, компанија која служи за 
пример и е гордост за сите нас, а особено нејзиниот генерален менаџер, м-р 
Горан Антевски, тивкиот и работлив човек секаде присутен, а во Комората 
препознатлив како човек заљубен во принципите на јапонскиот бизнис. 

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

Работите околу добивањето датум за почеток на преговорите со ЕУ добиваат на 
динамика. Кога во октомври не го добивме со години очекуваниот датум образложението 
беше дека ЕУ сака да го зацврсти процесот на пристапување на нови членки. Беше 
најавено дека ќе се ревидира методологијата за пристапување и дека ќе биде потребно 
време за тоа да се направи. Во тој момент изгледаше дека целиот процес на ревидирање 
на методологијата ќе трае подолго. Наспроти ваквите очекувања, Европската Комисија 
веќе го изготви и го објави предлогот.

Променетата методологија е комплексна и изискува посебна елаборација. Но, 
во оваа прилика можеме само да истакнеме дека таа се потпира на четири главни 
принципи. Првиот принцип е - Кредибилност. Таа значи дека двете страни треба да 
го направат тоа што го ветиле. Вториот принцип е - Повисоко ниво на политичка 
вклученост. Тоа значи дека во процесот ќе бидат вклучени политичките елити на 
највисоко ниво на земјите кандидати. Така ќе се обезбеди подобро следење и оценка 

БИЗНИС ЗАЕДНИЦАТА ДА БИДЕ 
ВКЛУЧЕНА ВО ПРЕГОВОРИТЕ СО ЕУ

ПОРАКА ОД ...
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на процесот од страна на постојните земји членки, а за таа цел ќе се организираат и 
редовни самити и министерски средби. Третиот принцип е – Подинамичен процес. 
Поглавјата се групирани во групи. Четвртиот принцип е – Предвидливост за обете 
страни. Поддршката од ЕУ ќе оди во линија со интегративните напори на земјата 
кандидат и тоа може да биде во обете насоки.

Променетата методологија на ЕУ е предлог. Можеби ќе биде дополнително изменета, 
но се очекува дека наскоро ќе биде усвоена. Тоа значи дека земјава наскоро ќе треба 
да има преговарачка стратегија и преговарачки тим. Во тој преговарачки тим треба да 
има и претставник на бизнис заедницата. Причината е едноставна. Последиците од 
недоволно успешни преговори во голем дел ќе паднат на грбот на бизнис секторот. 
Затоа треба јасно да се слушне гласот на бизнис заедноцата во процесот. Преговорите 
треба да се реализираат на начин што ќе и’ помогне на бизнис заедницата да го 
преброди што полесно прилагодувањето и преминот кон европската регулатива. 

ПОРАКА ОД ...
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д-р Елена Милевска Штрбевска
Главен советник на Управниот одбор на Стопанската комора на Македонија за правни 

прашања

Веројатно најдобар 
показател на конкурентноста 
на една економија се нејзините 
извозни потенцијали. Одговорот 
на прашањето зошто е тоа 
е така, е мошне едноставен: 
извозот претставува генератор 
на економскиот раст, затоа што 
обезбедува поголем девизен 
прилив во земјата, извозот 
носи профит, нуди можност 
компаниите да се стремат кон 
максимална искористеност на 
своите капацитети, што значи кон 
поголема продуктивност и ефикасност во работењето. Извозот, впрочем, може да биде стратешки 
одговор за растот на секоја компанија.

Во периодот 2006-2018 година извозот на стоки бележи просечна стапка на раст од 11% (од 
1.91 милјарди евра во 2006 година на 5.86 милјарди евра во 2018 година), додека извозот на услуги 
расте со просечна стапка од 15% (од 163 милиони евра во 2006 година на 626 милиони евра во 
2018 година). Истовремено, релативното учество на извозот на добра и услуги како процент од БДП 
бележи зголемување од 37.8% во 2006 година на 60% во 2018 година што претставува значителна 
позитивна тенденција. Овие перформанси на извозот во анализираниот период ја рангираат 
Македонија како земја со највисока стапка на раст на извозот после Србија во рамките на регионот 
на Централна и Источна Европа (ЦИЕ)[1].

Сепак, ако погледнеме пошироко, светското стопанство под влијание на процесите на 
глобализација стана отворено и интегрирано. Можноста за приклучување кон развиените економии 
преку националната конкурентност, никогаш во историјата не била толку отворена и дофатлива. Но, 
и опасноста од пропуштање на таква прилика никогаш не била така голема. Несоодветниот одговор 
на предизвиците на тој план, значи долгорочно економско стагнирање, па дури и назадување. Во 
тој контекст, наместо да констатираме дека домашните и странските вложувања во стопанството беа 

КЛУБОТ НА ИЗВОЗНИЦИ И НОВИТЕ 
АКТИВНОСТИ ЗА ОСВОЈУВАЊЕ НОВИ ПАЗАРИ 

ПОРАКА ОД ...
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недоволни или дека извозната структура е статична, време е да се свртиме директно кон активности 
за развој и унапредување на извозните потенцијали на македонското стопанство, како значаен 
фактор за поттикнување на економскиот раст.

Kомпаниите од Клубот на извозници при Комората сметаат дека македонскиот 
извоз во следниот период треба да се фокусира во три насоки:

    Ø зголемување на учеството на традиционалните пазари;

    Ø освојување нови пазари во рамките на Европската унија, но и

    Ø зголемен извоз на македонски производи на нови алтернативни пазари. 

И додека првите две опции - традиционалните пазари и пазарите во рамките на ЕУ, се повеќе 
или помалку познати за македонските компании, со регулирани билатерални односи, правна рамка 
која меѓу другото опфаќа и ратификувани спогодби за избегнување на двојното оданочување и 
заемна заштита и поттикнување на инвестициите, традиционално воспоставени деловни односи, 
она што останува како енигма се новите алтернативни пазари, во рамките на кои голем потенцијал 
претставуваат пазарите на Блискиот Исток и МАГРЕБ.

Како потврда за атрактивноста на овие пазари говорат податоците за големината на овој пазар, 
а потребата за храна, лекови и технологија ги прават земјите од регионот на Блискиот Исток и на 
МАГРЕБ атрактивни за компаниите кои имаат интерес за ширење и продлабочување на извозниот 
потенцијал. Статистиката покажува дека континуирано расте обемот на извозот на македонски 
производи на овие пазари, а се зголемува и бројот на домашни компании заинтересирани за новите 
пазари.

Анализите и на домашните и на странските експерти, кои се спроведоа изминатиов период 
на барање на Стопанската комора на Македонија, јасно покажуваат дека покрај потребата да се 
работи на зголемување на бројот на извозни производи кои се карактеризираат со поголема 
додадена вредност и зголемување на бројот на извозни компании, фокусот треба да се стави и на 
идентификување на можностите и потенцијалите за зголемување на бројот на извозни пазари .

Ова би значело и наше целосно преориентирање и како Клуб на извозници и како Комора од 
општото кон конкретното. Поточно, кога веќе сите сме свесни дека е потребна нова развојна стратегија 
во чија основа ќе биде поттикнување на извозно-ориентираната индустријализација со иницирање 
на процесите за извозна диверзификација и структурна трансформација на индустријата и извозот, 
би требало да се насочиме кон конкретни и едноставни активности кои лесно се организираат и 
преземаат на краток рок, а кој земени интегрално, сигурно ќе придонесат да ги постигнеме таквите 
високи цели на долг рок.

Во таа насока е и следната активност на Клубот на извозници, кој во наредниот период 
ќе организира и серија на активности кои имаат за цел да ги поддржат и поттикнат извозно 
ориентираните компании во нивните извозни активности, меѓу кои и и организација на купувачки 
мисии за пробивање на пазарите во земјите на МАГРЕБ и Блискиот Исток. Иако оваа идеја не е нешто 
ново и непознато, сепак многу ретко се во нашата практика на привлекување нови корисници на 
производите и услугите што ги нудат домашните компании. Учејќи од искуствата на земјите кон кои 
сакаме да го насочиме нашиот извоз, редно е и ние да ги примениме познатите алатки за освојување 
нови пазари, како што се купувачките мисии. 

ПОРАКА ОД ...
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Анета Димовска, самостоен советник
во Стопанската комора на Македонија

Дури и за просечно информиран 
набљудувач се чини веројатно дека постои 
некаков прилично директен однос помеѓу 
нивото на активност во градежниот сектор и 
економијата како целина. Кога економијата 
е во пад, како и градежниот сектор да опаѓа, 
а кога економијата напредува, исто така и 
градежништвото. Но, за она што интуитивно 
го насетува просечно информираниот 
набљудувач, професионалниот набљудувач 
Сајмон Кузнец добива Нобелова награда за 
економија во 1971 година. Наградени се неговите „Емпириски засновани интерпретации 
на економскиот раст кои довеле до нов и продлабочен поглед во економската и 
општествената структура и процесот на развој“.

Анализирајќи долги временските серии и споредувајќи ги теоретските и 
емпириските нивоа, Кузнец идентификувал среднорочни циклуси на економска 
активност. Во економската наука со „Кузнецовите циклуси“ се означуваат циклични 
варијации на стапките на раст (осцилации во движењата на економијата кои 
претпоставуваат економска рецесија, па експанзија), а кои траат во периоди од 15-20 
години. Ваквите движења Кузнец ги поврзува со демографските процеси, особено со 
миграциските приливи и одливи, како и со промените во интензитетот на градежните 
активности што тие ги предизвикуваат и од таа причина истите се означуваат како 
„демографски“ или „градежни“ циклуси.

Вчера, пребарувајќи ги актуелни вести два наслова ми оставија впечаток: 
„Македонија е осма во светот по одлив на мозоци“ и „Ако не ја прилагодиме регулативата 
во градежништвото, половина од компаниите ќе бидат нефункционални при влезот во 
ЕУ“.

Скопје 2020
ПОРАКА ОД ...
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И некако се сетив на Кузнец...

Емиграциите од државата и намалувањето на активноста на градежниот сектор 
нужно водат до намалување на економската активност и потенцијалот за раст.

Затоа, креаторите на економската политика мора да ја разберат неопходноста од 
поттикнување на секторот градежништво, особено затоа што ефектите од него имаат 
мултипликативен ефект врз економијата и да спречат емиграција од државава, односно 
да овозможат миграција.

Државата може да го поттикне градежништвото преку зголемена реализација на 
капитални инвестиции, преку конкретни проекти кои ќе обезбедат негова ангажираност 
и со носење на регулатива за модернизација на секторот и подигнување на стандардите, 
со можност за негова интернационализација.

Капиталните инвестиции може да се зголемат ако најнапред истите соодветно се 
планираат за што е неопходна Национална програма за инвестиции во јавниот сектор. 
Поголем обем на капитални инвестиции може да се реализира и ако се сертифицираат 
проект-менаџери кои професионално ќе ја следат реализацијата на конкретни 
капитални проекти и ќе преземаат неопходни активности за нивна подинамична 
реализација, независно од политичкото раководство во институцијата.

Иако многумина „се ежат“ од спомнување на имињата на проектите, ако не 
се навлегува во морални, естетски оцени и во детали од реализација на истите, од 
макроекономски аспект позитивни примери за поттикнување на градежништвото 
во функција на економски раст се Проектот „Купи куќа, купи стан“ и Проектот „Скопје 
2014“. Тие имаа значаен придонес за тоа во периодот 2013, 2014 и 2015 година, секторот 
градежништво во БДП да бележи учество со стапки над 7%. Примерот треба да се следи.

Активности за имплементација на еврокодовите (европски прописи за 
градежништво и стандарди од Европската унија за проектирање и градење на сите 
видови градежни конструкции во согласност со правилата на Европскиот комитет 
за стандардизација - CEN), целосна примена на Законот за градежни материјали, во 
кој се пропишани стандарди кои мора да ги исполнуваат градежните материјали, 
дигитализација во градежништвото...

Има многу што да се направи денес во Скопје, 2020, а и во другите региони. 

ПОРАКА ОД ...
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M-р Наташа Јаневска, самостоен советник во 
Стопанската комора на Македонија

Kвалификуваната и флексибилна работна сила е првиот 
приоритет кога станува збор за  за капацитетот на нашата земја да 
привлече нови инвестиции и да учествува на глобалните пазари. 
Но квалификуваната работна сила е приоритетот и за одржлив 
економски раст и развој на земјата.

Ова е сериозно прашање на кое компаниите постојано 
реагираат. Реално тие се соочуваат со сериозен проблем во 
пронаоѓање работна сила, како по квалитет, така и по квантитет. 
Причината за проблемот ја лоцираат во образованието за кое сметаат дека не ги следи реалните 
потреби на пазарот на труд. Завршените ученици не поседуваат соодветни стручни знаења и 
вештини, а не поседуваат ниту „меки“ вештини, како комуникација, одговорност, самокритичност, 
посветеност, важни за извршување на работните задачи. Тоа придонесува голем број млади и 
работоспособни луѓе да не можат ефикасно да се вклучат во економијата.

Од друга страна и миграцијата на младата популација дополнително ја намалува понудата на 
квалификувана работна сила.

Според податоците од анализите што ги прави Стопанската комора на Македонија, 65% од 
компаниите укажуваат дека недостигот на кадар не е карактеристика само во еден плански регион, 
туку се јавува во сите плански региони и во сите сектори на квалификации. Овој проблем директно 
влијае на попречување на работниот процес во компаниите и доведува до намалување на  нивната 
продуктивност.

Компаниите бараат разни начини како да го решат проблемот. Постои пракса, компаниите во 
некои сектори да вработуваат лица со несоодветни квалификации од територијата каде се наоѓа 
компанијата или пошироко во регионот каде гравитираат. За тоа компаниите мораат дополнително 
да вложуваат во своите вработени за стекнување на нови вештини и усовршување на постојните.

Други компании пак, вработуваат лица со високообразовни квалификации кои не ги исплаќаат 
соодветно, бидејќи се третираат како вработени со пониски квалификации, што доведува до 
незадоволство кај вработените и својата прилика ја гледаат во заминувањето надвор од нашата 
држава.

АХ ТОЈ СТРУЧЕН КАДАР

ПОРАКА ОД ...
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Според анализите на Комората, 40 % од компаниите сакаат да практикуваат уште еден многу 
непопуларен начин на обезбедување кадар, вработување на кадар со искуство што упатува на 
преземање на кадарот кој веќе работи. Тоа доведува да се креира алокација на човечките ресурси 
од една во друга компанија, што претставува решение на краток рок и може да доведе до негативни 
последици.

Сепак, постои начин како да се намали недостатокот на стручен кадар. Една од можностите 
е преку создавање рамнотежа помеѓу вештините на кадарот кој излегува од образованието и 
потребите на пазарот на трудот, посебно на вештините во секторите со силен потенцијал за развој. 
Овој модел ќе ја намали и постојаната висока стапка на невработеност во нашата земја, која е 
двапати повисока од стапката на ЕУ-земјите, посебно високата невработеност кај младите и долгиот 
рок на барателите на работа.  Затоа, кога станува збор за недостигот на стручен кадар, а генерален 
заклучок е дека треба системски да се работи на подобрување на моменталната состојба, а не да се 
остават компаниите индивидуално и инцидентно (ад хок) да го решаваат овој проблем.

За да се постигне тоа, потребни се неколку чекори:

    * Креаторите на образовната политика да создадат ефективен систем на образование и обука 
за пренесување вештини и компетенции. Се донесе Стратегија за образованието 2018-2022 во која 
се детектирани проблемите во образованието, меѓу кои и потребата за создавање стручен кадар 
за потребите на стопанството преку дуалниот систем на образование. Праксата покажува дека 
реформите и целиот процес одат многу бавно на што реагираат компаниите.

    * Државата мора да даде поддршка во реализацијата на дуалното образование, но не само 
преку отворени дискусии за проблемот, туку со обезбедување поголеми финансии за стручното 
образование и со носење на регулатива за модернизација и функционалност на стручното 
образование и обука, вклучително и дуалниот систем на образование, како што се направи во 
Србија и Црна Гора.

    * Бизнис секторот мора да се вклучи во процесите на образованието и обуката преку јавното 
приватно партнерство. Компаниите да ги отворат вратите за да можат учениците во реални работни 
процеси да ги стекнат практичните вештини.  

Неслучајно во фокусот на Европската 
комисија во Стратегијата 2027 ,,Поглед 
кон иднината“ главна цел е креирање на 
инклузивно општество што ќе продуцира 
стручни и квалификувани лица, што ќе 
промовира стабилност, просперитет и 
социјална кохезија.

ПОРАКА ОД ...



БИЗНИС ИНФО30 Петок,  7 Февруари 2020, Бр. 425

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

Како што веќе објавивме минатата недела, 
Коморскиот инвестициски форум во рамки 
на заедничкиот проект со DIHK- Германската 
комора за индустрија и трговија, започна со 
подготовка на билтен со информации во врска 
ново објавената ЕУ регулатива, релевантна за 
компаниите од регионот.

Билтенот има за цел да ги информира 
компаниите од регионот на Западен Балкан 
за најновите законски измени во Европската 
регулатива, релевантна за работењето на 
истите со земјите од ЕУ. Во продолжение можете да ги најдете најновите информации 
објавени во второто издание на билтенот.

Директен пристап до законските измени можете да најдете на официјалната веб 
страна на Коморскиот инвестициски форум, на следниот линк: 

https://www.wb6cif.eu/signal/

„СИГНАЛ“ - Нов КИФ билтен 
за ЕУ регулатива

КОМОРСКИ ИНВЕСТИЦИСКИ ФОРУМ (КИФ)

https://www.wb6cif.eu/signal/
https://www.wb6cif.eu/signal/


БИЗНИС ИНФО БИЗНИС ИНФО 31Петок,  7 Февруари 2020, Бр. 425

М-р Нена Николовска, соработник 
во Стопанската комора на Македонија

Градежништвото има значајна улога за 
стимулирање на економскиот раст, подобрување 
на социо-економските услови и креирање нови 
вработувања во нашата држава. Градежништвото 
учествува во креирањето на бруто домашниот 
производ (БДП) со 5-7 % во последните години. Ако 
се земе предвид дека ангажманот на градежништвото повлекува ангажман на уште околу 20 други 
стопански гранки, позитивните ефекти на градежништвото за домашната економија се значително 
поголеми.

Политичките случувања во изминатите години, проследени со промена на административниот 
апарат и честите измени на законската регулатива предизвикаа сериозни „потреси“ во македонското 
градежништво, доведувајќи до стагнација во работењето и борба за опстанок на градежните 
компании.

Состојбите во 2019 година се стабилизираа и градежништвото се врати во колосек како 
еден од главните креатори и индикатори на бруто домашниот производ. Според волуменските 
индекси кај БДП според производниот метод, во трите квартали од 2019 година, во однос на 
истите од 2018 година, градежништвото забележа раст од 5,63%[1].   Меѓутоа, ако се земе предвид 
дека компарираниот период ја опфаќа и 2018 година, која градежните компании ја оценија како 
најтешка во последните петнаесетина години, состојбите се’ уште се далеку од посакуваното ниво, а 
потенцијалот на македонските градежни компании не е целосно искористен.

Здружението на градежништвото, индустријата на градежни материјали и неметалите како 
стручен облик на организирање и работење во рамки на Стопанската комора на Македонија 
обединува компании од дејностите градежништво, просторно планирање, урбанизам и проектирање, 
завршни работи во градежништвото, индустрија на градежни материјали, експлоатација и 
преработка на неметални суровини (мермери, гранити, песок, чакал, вар). Според последните 
сознанија, компаниите-членки на Здружението оствариле обрт од околу 42,2 милијарди денари и 
вработуваат приближно 10.500 лица. Оттука, може да се констатира дека Здружението располага 
со значителен потенцијал и кадровски капацитети кои може да постават „дијагноза“ на состојбите 
и да дадат стручен и креативен „третман“ на проблемите со цел креирање на стабилен и одржлив 
градежен сектор.

ГРАДЕЖНИШТВО – ПРОБЛЕМИ, ПРЕДИЗВИЦИ, 
ПЕРСПЕКТИВИ

НАСОКИ ЗА РАЗВОЈ НА ГРАДЕЖНИШТВОTO
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Центар за едукација и развој на човечки ресурси
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Центар за едукација и развој на човечки ресурси
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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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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

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


