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Текстилната и кожарската индустрија во Република Северна Македонија се од 
особено значење, како по бројот на вработените, така и според извозот каде во овој  
сектор особено дојдоа до израз претприемничките иницијативи, кои создаваат солидна 
материјална основа и претставуваат едни од водечките преработувачки индустрии во 
земјава со значителни резултати во формирањето на БДП.

Делот од анализата на Стопанската комора на Македонија за идентификација на 
развојните можности за извозна диверзификација, со фокус на текстилната и кожарската 
индустрија ја презентираше проф. д-р Дарко Лазаров, информирајќи дека, согласно 
потенцијалите и компаративните предности на македонските производи, анализата 
упатува на фактот дека е неминовно преструктурирање на производството во овие 
дејности, модернизација и автоматизација на целокупниот производствен процес, 
како и производство на производи со повисока додадена вредност.

Перспективите на текстилната и на 
кожарската индустрија и потребата од 

зголемување на продуктивноста

ПРЕС КОНФЕРЕНЦИЈА
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Со извезени производи во висина од околу 572,7 милиони САД долари и релативно 
учество во вкупниот извоз на ниво на државата од 8,6 %, текстилната индустрија 
претставува еден од столбовите на домашната економија со потенцијал за негов 
развој во наредниот период. Оваа индустриска гранка има 252 извозно ориентирани 
компании и 182 производи имаат компаративна предност, а со оглед дека се работи 
за трудоинтензивни дејности, околу 85% од додадената вредност на производството 
отпаѓа на вредноста на трудот.

Перспективите на текстилната и на кожарската индустрија и потребата од зголемување 
на продуктивностаПретседателот на Здружението на текстилната и кожарската 
индустрија, Ангел Димитров, потенцираше дека оваа индустрија во Македонија во 
последните години е во тешка ситуација, а тоа е резултат на повеќе услови. Прво, има 
недостаток на млад и стручен кадар кој би работел во оваа дејност, второ, проблем 
е големото иселување на населението од државава, како и покачувањето на платите 
кое не кореспондира со нивото на продуктивноста во оваа дејност. Со последното 
покачување на минималната плата таа ќе изнесува 58% од просечната плата на ниво на 
државата, а 80% од просечната плата во текстилниот сектор. Друг проблем е и тоа што 
93% оваа индустрија се базира на „ЛОН“-производство, се увезува готов материјалот, 
кај нас само се доработува, се шие и се пакува, а за тоа цената по единица производ 
е мала, што  е голем проблем на овие компании за продолжат со работа, а секако 
конкуренција се азиските пазари. Бројот на вработени од година во година постепено 
се намалува, односно од 43.848 вработени во 2007 година, последните години се движи 
околу 36-38 илјади вработени во оваа дејност, односно во 2018 година вработени се 
6.027 во производство на текстил и 30.243 лица во производство на облека, што сепак 
претставува скоро 30 проценти на вработените во преработувачката индустрија.

-Затоа компаниите во наредниот период ќе мора постепено да се приспособуваат 
и да се преструктуираат во своето производство и начин на работење, да ја зголемат 
продуктивноста во нивното работење, кој процес секако ќе бара инвестиции во 
неколку области, почнувајќи од човечки ресурси, нивна едукација, потоа модернизација 
на производниот процес (квалитетна организација на производството), па се` до 
обезбедување средства за набавка на основен и помошен материјал, - истакна 
Димитров.

Сашо Деспотоски

ПРЕС КОНФЕРЕНЦИЈА
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Како нов член на Советодавниот 
одбор на Мрежата за деловен развој 
на Југоисточна Европа, претседателот 
на Стопанската комора на Македонија, 
Бранко Азески, учествуваше на панел-
дискусијата, како дел од настанот кој 
го организираше оваа организација, 
посветен на соработката меѓу 
Европската унија и Западен Балкан, што 
се одржа на 25 февруари 2020 година, 
во хотелот „Хајат“ во Виена.

Мрежата за деловен развој на Југоисточна Европа е основана од страна на 
еминентни менаџери, претприемачи и дипломати од регионот на Југоисточна Европа, 
Германија и Австрија, чии активности се насочени кон вмрежување на малите и средни 
претпријатија од регионот на Југоисточна Европа, како и на големите производствени 
и услужни компании од регионот, со цел иницирање на нови партнерства, креирање 
на нови бизнис-можности и зајакнување на поддршката на земјите од регионот на 
Западен Балкан во процесот на пристапување кон Европската унија.

Во врска со предизвиците за поттикнување на економскиот раст и соработката 
меѓу земјите од Западен Балкан, како и меѓу нив и Европската унија, Азески посочи 
дека политичките тензии и понатаму претставуваат пречка за внатрешната стабилност 
и регионалната интеграција, како за нашата земја, така и за останатите земји од 
Западен Балкан. Честите избори (во 2020 година во Македонија, Црна Гора и Србија, 
а во 2021 година во Албанија и локални избори во Босна и Херцеговина), како и 
„чекањето“ на прагот пред ЕУ, имаат одредено влијание и врз бизнисот. Економскиот 
раст на регионот и понатаму е воден од потрошувачката која е главен двигател на 
економските активности во земјите на Западен Балкан. Азески истакна дека ниската 
продуктивност е карактеристика, како за Македонија, така и за регионот на Западен 
Балкан. Од друга страна, за земјите од Западен Балкан, Европската унија е најголемиот 

Азески претставен како нов член на 
Советодавниот одбор на Мрежата за деловен 

развој на Југоисточна Европа (SEEBDN)

SEEBDN
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SEEBDN
трговски партнер и важна дестинација за извоз, како и значителен извор на странски 
директни инвестиции (СДИ) во регионот. Компаниите од ЕУ се најголеми инвеститори 
во регионот на Западен Балкан со преку 10 милијарди евра СДИ во изминатите пет 
години. Во рамки на регионот на Западен Балкан во периодот 2007-2015 година 72,5% 
од вкупните СДИ доаѓаат од компании кои се од земји-членки на ЕУ и истиот тренд 
продолжува и до денес, наспроти надворешно-трговската размена меѓу земјите од 
Западен Балкан, која изминативе години се движи од 12% -18%.

-Конкретно, за земјава, членството во НАТО и добивањето на датум за почеток на 
преговорите со ЕУ, може да биде значаен поттик за зајакнување довербата во државните 
институции, заштита на приватната сопственост, поттикнување на конкуренцијата, и во 
целина остварување на сите битни претпоставки за владеење на правото во вистинска 
смисла, што би ефектуирало во зголемен прилив на СДИ и зголемена економска 
активност, - посочи Азески.

Како клучни области во кои постои простор за подобрување на состојбите, со цел 
подобрување на економскиот амбиент за компаниите од земјава и регионот Азески ги 
посочи прашањата поврзани со:

    - олеснување на пристапот до финансии;

    - поддршка од аспект на развивање на соодветни вештини, кои во прв ред се 
поврзани со специјализација, обезбедување кадар во согласност со потребите на 
бизнисот и дигитализација на производството и останатите процеси, како и

    - интернационализација, односно пристапот до глобалните пазари, кој може 
да ја поддржи долгорочната одржливост на компаниите од Западен Балкан. Во таа 
насока се и заложбите на бизнис-заедницата за олеснување во фазата на царинење на 
граничните премини преку поедноставување и намалување на бројот на документи, 
електронска размена на податоци помеѓу царинските служби, целосно усогласување на 
регулативата преку елиминирање на административните бариери кои го попречуваат 
брзиот проток на стоки и услуги меѓу земјите од Западен Балкан. 

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

Одделение за информирање 
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ЈУБИЛЕЈ

Во организација на Агенцијата за промоција и поддршка на туризмот, заедно со агенциите и 

хотелиерите, во Белград, на 42. Меѓународен саем на туризмот, каде се претставени 40 држави и 900 

учесници, беа презентирани македонските туристички потенцијали, јави дописникот на МИА.

Покрај природните убавини, Скопје и Охрид, на српските туристи годинава им се нудат и 

туристичките потенција долж патниот правец Е-75, националните паркови, гастрономијата и 

винските тури, со што и годинава очекувањата се да продолжи трендот на зголемување на српските 

туристи во нашата држава.

-Растот на српските туристи е во рамките на очекувањата. Комплетно целиот туристички 

сектор има раст од 3-5 проценти и нешто поголем е бројот на ноќевања. Очекувам дека и оваа 

година српските туристи во поголем број ќе не` посетат и нивниот раст ќе биде двоцифрен, што 

го очекуваме и за целата Адриатик регија, а фокусот ќе биде насочен и кон српскиот пазар, изјави 

Љупчо Јаневски, директор на Агенцијата за промоција и поддршка на туризмот.

За разлика од Србија, која со појавата на кинескиот корона вирус веќе бележи пад од 60 проценти 

на кинеските туристи, македонскиот туризам не е погоден од оваа епидемија.

-Ние не сме толку изложени на кинескиот пазар и општо на азискиот пазар, досега имавме визна 

либерализација со кинескиот пазар и поради тоа тие ја избегнуваа нашата дестинација. Мислам дека 

во регионот најголем удар ќе осетат Словенија, Хрватска и Србија, затоа што во овој дел од Адриатик 

регијата има во просек годишно 350.000-400.000 кинески туристи, - изјави Љупчо Јаневски.

Годинава на српскиот пазар поактивно се презентираше и Oпштината Крушево, кое како што 

изјави градоначалникот Томе Христовски преку традицијата, историјата и како авантуристичка и 

бренд дестинација со четири сезони сака да го надмине ланското зголемување на туристи од 70 

проценти.

-Крушево годинава имаше светско првенство за параглајдерство, има голем број патеки за 

велосипедизам, авантуристички парк и карпа за болдеринг. Ова севкупно значи поголем раст и 

развој на општината и се’ поголем број на туристи. Крушево само за една година бележи раст на 

посетеностa од 70 отсто, а во првиот квартал од 2020 година за разлика од лани имаме за 30 проценти 

зголемена посетеност. Општината е должна на туристите да им овозможи подобра инфраструктура 

и подобри услови за престој и наша цел е туристите да престојуваат еден ден повеќе, што би значело 

подобра туристичка такса, а со тоа и раст и развој на Крушево, - изјави градоначалникот Христовски.

Mакедонскиот туристички потенцијал 
презентиран на Белградски саем на туризмот
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ЕДУКАЦИЈА

ОБУЧЕНИ МЕНТОРИ И ВЕРИФИКУВАНИ КОМПАНИИ – 
УСЛОВ ЗА ПРАКТИЧНА ОБУКА НА УЧЕНИЦИТЕ

Стручноста на учениците по завршувањето на стручното образование се должи на 
квалитетот на реализација на практичната обука во компаниите, но искуството на терен 
покажува дека се јавуваат проблеми при реализирање на праксата. За да се излезе во пресрет 
на барањата на компаниите за стручен кадар и успешно да се реализира практичната обука во 
компаниите, претставникот на Стопанската комора, м-р Наташа Јаневска, оствари работната 
средба со директорите на средните економски училишта „Васил Антевски Дрен“ и „Арсениј 
Јовков“, Александар Канурков и Марија Дренковска Стојановска, како и со наставниците по 
практична настава за спецификите и предизвиците во реализацијата на обуката во овој сектор 
и поврзување на училиштата со компаниите во кои учениците ќе реализираат практична 
обука.

Во овие училишта има голем број на ученици и директорите стравуваат дали ќе обезбедат 
доволно компании кои би сакале да примат ученици за реализација на практична обука и 
феријална пракса. Дополнителен проблем, според нив, е тоа што компаниите мора да имаат 
обезбедено обучени ментори и да бидат верификувани за практична обука.
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ЕДУКАЦИЈА

На работната средба претставникот на Стопанската комора на Македонија потенцира 
дека за реализација на практична обука во компанија мора да се почитуваат одредбите од 
Законот за стручно образование и обука.

Компаниите треба да обезбедат обучени ментори кои ќе го споделат знаењето и 
искуството со учениците и ќе ги водат низ работниот процес во компанијата.

По реализираната обука и стекнување на сертификатот за ментор, компанијата го 
започнува процесот на верификација преку која се проверуваат условите на компанијата за 
реализација на практична обука на учениците.

Стопанската комора на Македонија согласно Законот за стручно образование и обука 
реализира обуки за ментори во компании. Обуката, која трае три дена ги подготвува 
менторите за соработка со учениците, изборот на методите со кои ќе се усоврши ученикот 
за понатамошна работа и како да го вреднува неговото знаење и вештини.

Истовремено врши верификација согласно утврдени критериуми за верификација и ја 
запишува компанијата во Регистарот на верификувани компании за практична обука. 

Служба за информирање 
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м-р Анета Димовска, самостоен советник 
во Стопанската комора на Македонија

Во изминатиот период се реализираа посети 
на многу компании-членки на Стопанската комора 
на Македонија и на истите, меѓу останатото, 
се разговараше за проблемите со коишто се 
соочуваат. Многу често како проблем се истакнува 
дека надлежните институции од кои неопходно 
треба да обезбедат одредена документација за 
да реализираат конкретна увозна или извозна 
постапка, не постапуваат во со закон утврдените 
рокови, па компаниите чекаат за различни 
дозволи, сертификати, одобренија и сл., што 
всушност значи и загуба на финансиски средства. Овој хаотичен систем во кој 
различни министерства, агенции и други органи издаваат документи е особено 
плодно тло за корупција, а административците кои работат на издавање на вакви 
дозволи, сертификати и одобренија имаат третман речиси на „полубожества“. 
Така, бизнисмени или претставници на компаниите молчат и слушаат некој 
административец со банално образложение за тоа зошто не може во рок да се 
постапи, а молчат затоа што и при наредниот увоз или извоз зависат од истиот 
службеник.

Решението на ваквите проблеми може да биде новиот проект за воведување 
на единствен прозорец (или „Single Window“), своевиден едношалтерски систем 
кој ќе го воспостави Царинската управа, со помош на Светска банка, а кој ќе 
овозможи на единствена точка да се обезбедуваат сите потребни документи за 
увозно-извозните постапки. Овој концепт на единствен прозорец е промовиран 
од повеќе светски организации кои се занимаваат со олеснување на трговијата, 

ЕДИНСТВЕН ПРОЗОРЕЦ ЗА НАМАЛУВАЊЕ НА 
КОРУПЦИЈАТА И ЗАБРЗУВАЊЕ НА ИЗВОЗНО-

УВОЗНИТЕ ПОСТАПКИ

ДАНОЦИ И ЦАРИНИ
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меѓу кои Економската комисија на Обединетите нации за Европа (UNCE) и Светската 
царинска организација (WTO), а применет е во повеќе развиени економии. Најчесто 
прифатена дефиниција за Единствен прозорец е онаа што е дадена со Препораката 
бр. 33 од UNCE која го дефинира како „систем што им овозможува на страните 
вклучени во трговијата и транспортот да поднесат стандардизирани информации и 
документи на единствена влезна точка за да ги исполнат сите регулаторни барања 
поврзани со увозот, извозот и транзитот”.

Економските оператори ќе ги доставуваат потребните информации на едно 
место, а потоа преку системот ќе се обезбедуваат потребните документи кои се 
релевантни за прекуграничната трговија. Единствениот прозорец е важна алатка за 
олеснување на трговијата која очекуваме да придонесе за скратување на времето 

и трошоците на бизнисот, односно во побрз, потранспарентен и предвидлив 
процес за обезбедување на потребни документи, помалку бирократија и особено 
важно намален простор за корупција како резултат на непостоењето на физичка 
интеракција со институциите и зголемена одговорност на администрацијата.

Царинската управа ја има целосната поддршка од Стопанската комора на 
Македонија во процесот на воспоставување на овој систем.

ДАНОЦИ И ЦАРИНИ
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Нена Николовска, 

Стопанска комора на Македонија

Правната извесност e императив за стабилни и 
поволни бизнис услови. Применлива и конзистентна 
правна регулатива која ќе претставува основа за градење 
на институционалниот систем и административен 
апарат кој ќе биде креатор на политики и амбиент 
кои овозможуваат деловна извесност се предуслов за 
остварување континуиран економски раст и поголема 
инвестициска активност на приватниот сектор.

Градежништвото, како еден од секторите-двигатели 
на македонската економија, сé уште нема национална 
стратегија за развој како стратешки документ со кој би се 
утврдиле моменталните состојби, би се согледале потенцијалите за развој и би се дефинирале 
приоритетите во насока на соодветно планирање на просторот, зголемување и реализирање 
на капацитетите на градежното земјиште во државата. Правната рамка е обемна и сочинета од 
голем број закони, подзаконски акти и подложна на чести измени и дополнувања. Националната 
стратегија проследена со јасна и конзистентна правна рамка треба да претставува почетна 
основа за градење на стабилен и одржлив градежен сектор.

Каква е реалноста?

Законот за градење со последните измени во почетокот на оваа година надмина 
триесет измени и дополнувања со што претставува еден од најчесто менуваните законски 
прописи во државата. Градежните компании укажуваат дека брзите и чести измени, неретко 
спроведени без консултации со бизнис-заедницата отвораат можност за различно толкување 
и недоследности во примената на законските одредби, како и одолговлекување на постапките 
за добивање на потребната документација во процесот на градење, што во одредени случаи 
негативно се одразува врз одлуките за инвестирање. Проблем претставува и нормирањето на 
„инцидентните“ исклучоци со цел одбегнување на непрописно постапување во практиката, со 

ПРАВНА ИЗВЕСНОСТ ВО ГРАДЕЖНИШТВОТО – 
МИТ ИЛИ РЕАЛНОСТ?

НАСОКИ ЗА РАЗВОЈ НА ГРАДЕЖНИШТВОТО



БИЗНИС ИНФО БИЗНИС ИНФО 13Петок,  28 Февруари 2020, Бр. 428

што се обременува законскиот текст кој и натаму останува „мртво слово на хартија“ за нелојалната 
конкуренција. Според градежните компании, наместо на нормирањето, акцентот треба да биде 
ставен на примената на Законот за градење и делувањето на надлежните органи во насока на 
обезбедување на фер и рамноправен третман на сите учесници на пазарот и спречување на 
„сивата“ економија. Законот за градење наместо да го ограничува работењето, треба да остави 
простор и перспективи за развој на деловните субјекти, притоа имајќи оптимален број одредби 
чија доследна примена ќе овозможи континуиран и одржлив раст на градежниот сектор.

Законот за урбанистичко планирање по повеќемесечна дебата и консултации со 
засегнатите страни, овој месец едногласно беше донесен во Собранието. Бизнис-заедницата 
континуирано го нагласува значењето на овој Закон, дека истиот треба да претставува „устав“ 
на градежништвото и дека треба да биде темелен и системски пропис со кој ќе се усогласат 
другите закони од оваа област. Експертите од областа на планирањето со децениско искуство, 
при подготовката на текстот на законот дадоа свој придонес истакнувајќи ја потребата за 
додефинирање на одредени постулати кои претставуваат спој на претходниот и новиот Закон 
со цел да се обезбеди континуитет во нивната примена, започнатите постапки и активности за 
донесување и спроведување на планските документации и стекнатите права на досегашните 
учесници. Законот за урбанистичко планирање ќе започне да се применува 120 дена по неговото 
влегување во сила. Примената ќе покаже во која мера се исполнети посакуваните цели. Дотогаш 
акцентот се очекува да биде ставен на подготовката и донесувањето на подзаконските акти како 
клучен сегмент за успешна и доследна имплементација на овој Закон, за што бизнис-заедницата 
е подготвена активно да се вклучи и да даде конструктивен придонес во процесот.

Законот за градежни производи претставува современ пропис кој обезбедува подигнување 
на квалитетот на градежните материјали и производи. Овој Закон, меѓу другото, ги уредува 
условите за пуштање на градежните производи на пазар од хармонизирано и нехармонизирано 
подрачје, обврските на економските оператори, основањето и работењето на сертификационите 
тела, надзорот и контролата на пазарот. Сепак, потребни се дополнителни заложби за да се 
обезбеди негова доследна имплементација од страна на засегнатите страни во практиката. 
Доследната имплементација на Законот за градежни производи подразбира и подготовка и 
донесување на потребните подзаконски акти, како и донесување и усвојување на стандардите 
од областа на градежништвото со цел заокружување на правната регулатива од областа на 
градежните производи и следење на чекорот со развиените европски земји.

Посочените закони се само дел од клучните закони преку кои може да се согледаат реалните 
состојби во градежништвото и мал сегмент од морето законски и подзаконски градежни 
прописи во кои тешко „пливаат“ и најдобрите правници. Ова само уште повеќе ја потврдува 
горе наведената теза дека час поскоро е потребно преку национално стратешко дефинирање 
на градежниот сектор да се работи на креирање оптимални градежни прописи кои навистина 
би ги оствариле ефектите и посакуваните цели при нивната примена. 

НАСОКИ ЗА РАЗВОЈ НА ГРАДЕЖНИШТВОТО
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Михајло Донев, Стопанска комора на 
Македонија

Изминатата недела беше во знакот на 
одбележувањето на големиот јубилеј - 98 
години од основањето на Стопанската комора 
на Македонија, институција која од 1922 година 
активно ги следи економските текови во земјата, 
расте и се развива во насока да одговори на 
барањата и потребите на компаниите. Градењето 
квалитетен кадар и развој на човечките 
капацитети е само еден од приоритетите на Стопанската комора на Македонија 
која во изминатите 13 години тоа го покажува и во пракса преку активностите на 
Центарот за едукација и развој на човечки ресурси.

За важноста на активностите кои Центарот за едукација ги реализира говорат 
многубројните успешно реализирани семинари и обуки кои се од големо 

значење за чинителите во 
стопанството. Центарот за 
едукација постојано го следи 
развојот на нашите компании 
и оддава признание за оние 
компании кои се имаат 
определено за вложување 
во своите вработени како 
важен фактор за напредок на 
нивната компанија.

Во таа насока, Стопанската 
комора на Македонија 

РАЗВОЈ НА ЧОВЕЧКИТЕ РЕСУРСИ – ИНВЕСТИЦИЈА 
НА ДОЛГ РОК

ЕДУКАЦИЈА И РАЗВОЈ 
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додели Специјално признание на Стопанска банка АД - Скопје за компанија со 
најголем број учесници на едукативни настани организирани од Центарот за 
едукација и развој на човечки ресурси во 2019 година.

Изминатата недела (17-21.02.2020 година) беа реализирани два едукативни 
настана, произлезени од големиот интерес на компаниите за теми од областа 
законската регулатива поврзана со јавните набавки и дигиталните вештини 
потребни за унапредување и поефикасно комуницирање со клиентите преку 
„е-mail“ маркетинг.

1.

„Основи на „e-mail“ маркетинг“ беше наменет за компаниите кои се 
вклучени во продажба и своите активности сакаат да ги насочат кон нови 
сегменти на пазарот преку унапредување на традиционалните канали на 
комуникација. Употребата на „e-mail“ маркетинг носи мерливи резултати 
и овозможува приспособување на компаниите на потребите на пазарот. 
Преку користење на современите алатки за „e-mail“ маркетинг учесниците 
научија како да ја зголемат продажбата и да обезбедат подобра позиција на 
пазарот.

2.

„Кои се најчестите грешки на понудувачите и договорните органи - 
причини за чести поништувања и обжалувања на тендерите“ беше тема 
на дискусија на истоимениот семинар чија цел беше набавувачите и 
понудувачите детално да се запознаат со измените, да ги увидат најчестите 
грешки и предизвици што ги нуди новото законско решение, да се запознаат 
со новините и предностите со цел правилно спроведување на постапките за 
јавни набавки, како и подготовка на успешни и квалитетни понуди и учество 
на тендери според новите правила. 

ЕДУКАЦИЈА И РАЗВОЈ 
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Бранко Азески, претседател 

на Стопанска комора на Македонија

Основањето на „Комфи Ангел“ и појавата на 
Ирена Јакимовска на бизнис-сцената е поврзано со 
возобнувањето на најстарата бизнис-асоцијација – 
Стопанската комора на Македонија. Можеби тоа е 
случајно, но во изминатите 16 години ние растеме 
заедно, целиот период како да се потпираме еден 
со друг, како да си даваме надеж, како да се бориме 
заедно. Во Комората ќе речат „Ако не постоеше 
Ирена - требаше да се измисли, а јас ќе речам: одете во Прилеп, видете со свои очи и 
продолжете понатаму, ќе бидете збогатени со нови искуства и знаења.

Исклучителната г-ѓа Ирена Јакимовска, менаџер на „Комфи - Ангел”, воедно и 
претседател на Регионалната комора со седиште во Прилеп, потпретседател на Советот 
на странски инвеститори при Стопанската комора на Македонија и член на Управниот 
одбор на Комората, жена - бизнисмен, под мотото на љубовта чекори на секое поле и 
доследно и успешно ги реализира зацртаните бизнис-планови. Можностите што ги 
нуди вмрежувањето во и преку Комората, надополнети со нејзиниот оптимизам, но и 
впечатлива претпазливост, се нејзиниот адут цврсто и храбро да се бори за бизнис-
амбиентот за својата компанија (насочена кон британскиот пазар главниот проблем е 
БРЕГЗИТ), за регионот на кој припаѓа (иницира поддршка за изградба на инфраструктура), 
но и за целиот бизнис-амбиент во државата.

Компанијата „Комфи Ангел‟ ДОО - Прилеп е македонско-британска компанија 
основана во август 2004 година во Прилеп. Специјализирана за производство на 
перници, јоргани, прекривки, заштитници за јоги, вреќи за спиење, постелнина во 
различни дезени и од различни материјали, со месечен капацитет на производство од 
околу 500.000 перници, 150.000 јоргани, 150.000 заштитници за јоги, 150.000 прекривки 

РАЗВОЈ НА ЧОВЕЧКИТЕ РЕСУРСИ – ИНВЕСТИЦИЈА 
НА ДОЛГ РОК

ПОРАКА ОД Бранко Азески
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и торби. Работи на површина од 35.000 м2 со околу 760 вработени. Филозофијата на 
компанијата е: „Креираме компанија која ќе постои после нас, компанија со одржлив 
развој која во фокусот го става балансот помеѓу работниците, купувачите, добавувачите, 
сопствениците‟. Нивниот британски партнер е компанијата „Comfy Quilts LTD“, основана 
во 1973 година, еден од најголемите светски производители на јоргани, перници, како и 
монохроматски и печатени постелнини.

Како извозно ориентирана компанија присутна во 
над 30 земји, „Комфи Ангел‟ ДОО се обидува да оствари 
одржлив раст на продажбата од година во година. 
Директно или индиректно снабдува светски познати 
синџири: „Carrefour“, „Action“, „Kaufland“, „Rewe“, „Aldi“, 
„Lidl“, „Netto“, „Metro“. Нивната цел е да им обезбедат на 
клиентите прифатливи цени и навремени испораки 
преку целата година. Работат по стандардите ISO 9001: 
2000 со највисоко ниво на акредитација од Oeko-Tex, 
BSCI и успешно ги поминуваат редовните ревизии од 
меѓународни компании за ревизија како SGS, Intertek, 
SMETA и други.

„Кога ја формиравме компанијата „Комфи Ангел“ на 
1.8.2004 година, еден од првите договори коишто ги потпишавме беше Договорот за 
членство во Стопанската комора на Македонија. Од самиот почеток знаевме дека ние 
сакаме да припаѓаме на едно големо семејство - институцијата Стопанска комора на 
Македонија. Припаѓањето на таа институција ни овозможи заедно со останатите членки 
да ги надминеме тековните предизвици кои се појавуваат во текот на градењето на 
системот на компанијата и заедно и како дел од Комората партиципиравме во градењето 
на корпоративната култура во нашата земја, но она што е уште поголем бенефит од 
членувањето во Комората е можноста да се запознаат исклучително добри луѓе со 
високи морални етички вредности (еснафи) во своето општење и постоење кои не би 
можеле да ги запознаеме и да се дружиме во друга прилика и на друго место. Комората 
преку својата едукативна програма дефинитивно во нашата компанија има направено 
промени во стекнувањето на нови знаења и практики и секако информацијата којашто 
е најбитна во нашето постоење е онаа којашто секогаш можеме да ја добиеме вистинска 
во вистинско време од страна на вработените на Комората кои што во оваа прилика 
морам да ги пофалам дека се исклучително корпоративни. 

ПОРАКА ОД Бранко Азески
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Анета Димовска, самостоен советник

во Стопанската комора на Македонија

Облекувањето е карактеристика на речиси 
сите човекови општества, а денес облекувањето 
подразбира од следење на скапа висока мода 
преку традиционална облека, до поевтини и 
полесно достапни парчиња, во зависност од 
географската положба, економските услови, 
влијанието на современите медиуми и слично.

Иако обработката на влакна за добивање 
облека датираат уште од праисторијата, за 
зачетоци на текстилната индустрија може 
да се зборува од крајот на 16-ти век, а со 
индустриската револуција во 18-от век 
производството на предиво и ткаенина 
станува масовно. Така, текстилната индустрија 
се дефинира како гранка на индустријата која 
првенствено се занимава со преработка на влакнести суровини и изработка на предиво, 
ткаенини, плетени производи и друго, како и со добивање на производи од нив.

Денес, на планетарно ниво оваа индустрија вработува помеѓу 20 и 60 милиони луѓе 
и сочинува приближно 2% од глобалниот бруто домашен производ.

Кај нас, текстилната индустрија денес вработува околу 36.500 лица (во 1990 година 
вработувала 61.000 лица), а најголемиот дел од производите што се добиваат се извезуваат 
од 252 извозно ориентирани македонски текстилни компании. Вредноста на нивниот 
извоз е околу 573 милиони САД долари, односно 8,6% од вкупниот извоз од државата. 
Преку 90% од извозот оди во земјите на Западна Европа како Грција, Холандија и Велика 

ГОЛА Е, А ЦЕЛА ЕВРОПА ЈА ОБЛЕКУВА

ПОРАКА ОД Анета Димовска
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Британија, а на најголемиот дел од извозот е наменет за Германија.

Во македонскиот случај, од делот на дефиницијата за текстилната индустрија речиси 
недостига „преработка на влакнести суровини и изработка на предиво, ткаенини, 
плетени производи и друго“ („Нонча Камишова“ не произведува свила, „Македонка” не 
преработува памук, ниту „Тетекс“ волна), а имаме само: „добивање на производи од нив“ 
(во помали фабрики кои 93% од производството го базираат на „ЛОН“, што значи увоз на 
готов материјал кај нас на доработка, шиење и пакување).

Во вакви услови околу 85% од додадената вредност на македонското производство 
во текстилната индустрија отпаѓа на вредноста на трудот.

Тогаш, природно е компаративната предност на оваа индустрија да зависи од ниските 
плати, а прашање е дали и со колкави плати македонската текстилна индустрија може да 
се „натпреварува“ на светскиот пазар со земји како Бангладеш, Индија, Пакистан и сл.

За да опстане, промените во овој сектор ќе станат неопходни. Имено, компаниите 
ќе мора да ја зголемат продуктивноста во работењето преку едукација на вработените, 
инвестиции во посовремена технологија, како и преку поквалитетна организација на 
производството.

Потребно е и државата поактивно да го третира секторот, особено во делот на 
подготовка и спроведување на мерки за обезбедување на суровини од домашно 
производство, со особен акцент на памукот. Во Европската унија памукот се произведува 
само во три земји на површина од околу 300.000 ха, а Грција е главен производител со 
80% од површините во Европа под памук. Оваа култура заради почвените, а особено 
климатските услови успева кај нас по долината на реката Вардар, Црна Река и Брегалница 
и своевремено во државава се произведувале и до 15.000 тони суров, односно околу 
5.000 тони влакно од памук.

Исто така, државата треба да најде начин за поддршка на компаниите кои 
произведуваат сопствени брендови и да стимулира развој на ваков вид на компании.

Појаснување на насловот за оние кои нема да се сетат на гатанката: „Што е тоа: Гола е, 
а цел свет го облекува?“ и на одговорот на истата: „Игла“...

Насловот: „Гола е, а цела Европа ја облекува“ е инспириран од претходната гатанка, а 
се однесува на македонската текстилна индустрија.

ПОРАКА ОД Анета Димовска
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 M-р Наташа Јаневска, 
самостоен советник 

Минатата недела по повод 
одбележувањето на 98-годишнината 
од постоењето на Стопанската комора 
на Македонија беше одржана панел-
дискусија на којашто се анализираше 
како да се постигне поголем раст и развој 
на земјите од регионот на Западен Балкан 
и во тие рамки привлекување нови 
инвестиции и поголем извоз. Учесниците, истакнати и потврдени домашни претприемачи, 
универзитетски професори и експерти, сите заедно констатираа - формули за раст и 
развој може да се обезбедат преку обезбедување нова опрема, средства, идеи. Но нема 
кадар, а квалитетот на образованието е под знак прашање.

Претприемачите - учесници во панел-дискусијата, од стратешките сектори: 
земјоделие и производство на храна, машинство, метална и автомобилска индустрија, 
извозно ориентирани, забелешките ги упатија на:

постоење кадар со неприменливо знаење и без стручни вештини;

голем број високообразовани лица се без функционални знаења кои би ги примениле 
во праксата и

нема комуникација на образовните, посебно високообразовните институции со 
приватниот сектор за да се образува кадар релевантен на потребите на стопанството. 

Иако постојат можности за модернизација на производните процеси во компаниите 
со кои освен раст на продуктивноста може да се обезбеди и замена на дел од вработените 
во компаниите, сепак клучниот проблем и овде е образованието, односно немањето 
стручен кадар кој би управувал со модерните машини.

Видувањата на учесниците во панел–дискусијата се совпаднаа со констатацијата за 
инвестирање во развојот на вештини потребни за пазарот на труд и развој на капацитетите 
на човечки ресурси, изнесена во студијата на ОЕЦД за развојот на економиите на 
Западен Балкан. Ова треба да го сфатиме како аларм да направиме коренити промени 
во образованието.

Во таа насока, повторно ќе се навратам на некои решенија за кои и претходно 

ВРЕМЕ Е ...

ПОРАКА ОД Наташа Јаневска
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апелирав:

воведување стандарди за квалитет во образованието преку воспоставување 
критериуми за упис во средните училишта и на факултетите, приемни испити, функционална 
државна матура, квалитетна реализација на практичната обука во средното и високото 
образование;

нов пристап во наставниот процес за да ги подготвиме учениците како да учат, како 
да го применуваат знаењето, критички да размислуваат и да решаваат проблемски 
ситуации што ќе придонесе за приспособување во работните средини и применливост 
на нивното знаење;

    афирмација на стручното образование и обука со фокус на зајакнување на стручните 
и трансверзалните вештини;

    креирање на образовните и студиските програми според реалните потреби на 
стопанството и на работните места и образување кадар кој ќе поседува функционални 
знаења и трансверзални вештини кои ќе знае да ги примени;

    реалниот сектор мора да биде вклучен во образовните процеси и не смее да 
функционира паралелно со образованието, туку треба да се надополнуваат. Реалниот 
секторот, во високото образование, денес, е сосема дистанциран во процесот на 
стратегиското планирање, управување и финансирање на образованието и науката, 
што доведува до евидентна неусогласеност на високото образование со потребите на 
пазарот на трудот;

    флексибилно образование со олеснување на постапките и процедурите за креирање 
програми кои ќе ги следат современите текови на технологијата и пазарот на труд за 
потребни вештини, без разлика дали се стекнување знаења и вештини во формалното 
образование или за доквалификација, преквалификација и унапредување на знаењата и 
вештините на кадарот во неформалното образование. 

Од друга страна, реалниот сектор и самиот мора да покаже поголема проактивност 
во процесот на обезбедување на кадрите кои му се потребни и да вложува во негово 
создавање. Треба да нудат излез и решенија. Практичната обука на реално работно место 
кај работодавач и дуалното образование е едно од решенијата за обезбедување кадар, и 
за средното стручно и за високото образование.

Во таквиот дуален систем на образование мора да се знае дека улогата на компаниите 
е доминантна во образовниот процес и подготовка на кадрите, како што прават 

- „ЕВН Македонија“, „Дрексел-Маер“, „Костел“, „ЛТХ Леарница“, „OДВ-Електрик“ со 
креирање образовни програми за нивните потреби, но и

- „Алкалоид“, Цементарница „УСЈЕ“, „Кнауф“, „Макстил“, „Марккарт-Македонија“, 
„Витаминка“, „Македонски телеком“, „Руен Инох Автомобиле“, „Ариљеметал“ - Скопје кои 
ги отворија своите компании за реализирање на практичната обука. 

ПОРАКА ОД Наташа Јаневска
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д-р Елена Милевска Штрбевска, 
Главен Советник на УО на 
Стопанската комора на Македонија 
за правни прашања

 
Имплементација на барањата од 

„Белата книга“ - клучен приоритет на 
Советот на странските инвеститори 

Во услови на функционирање на 
техничка Влада и распуштено Собрание, 
бизнисот не може да стои во место. 
Особено е забележлива интензивната активност на странските инвеститори во земјава, 
кои се обидуваат на сите можни начини да ни покажат дека пред или по избори, со или 
без Влада, бизнисот функционира и не може да престане со своите активности. Тие се 
фокусирани кон исполнување на своите бизнис-планови и очекуваат исполнување на 
нивните барања и иницијативи, кои во вид на предлози и препораки се преточени во 
„Белата книга“ на Советот на странските инвеститори.

Последното издание на оваа публикација се објави во декември 2018 година. 
Препораките за подобро деловно опкружување и подобрување на условите за водење 
бизнис во земјава се императив и за странските и за домашните компании, а секако 
дека би требало да бидат клучен  приоритет и за креаторите на економските политики, 
сегашни и идни, кои и да се. 

Сепак, 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. Но, со оглед дека од објавувањето на последното 
издание на „Белата книга“ е поминат  доволен период за да се добие реална слика што 
е постигнато на економски план и колку се подобрени условите за водење бизнис во 
земјава, странските инвеститори преку Советот на странски инвеститори започнаа 
активност за проверка на реализацијата на нивните барања, иницијативи и препораки 
нотирани во „Белата книга“.

Резултатот ќе се види во Позицискиот документ за реалната состојба (Reality Check Po-
sition Paper) што го подготвуваат работните групи при Советот на странски инвеститори и 
согласно добиените резултати ќе се оцени напредокот во унапредувањето на деловната 
клима, следејќи го спроведувањето на иницијативите, барањата и препораките од 

Имплементација на барањата од „Белата книга“ - клучен 
приоритет на Советот на странските инвеститори 

ПОРАКА ОД Елена Милевска Штрбевска
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целосно или делумно исполнети до нереализирани.

Трите работни групи во рамки на Советот на странските инвеститори ќе работат на 
мониторирање на имплементацијата на објавените препораки во следните области:

    * даноци и финансии;

    * административно-правни работи, човечки ресурси;

    * безбедност и здравје при работа и заштита на животната средина.

Позицискиот документ за реалната состојба на имплементација на барањата и 
препораките од „Белата книга“ на Советот на странските инвеститори е второ вакво 
издание, чија намена е да ги потсети носителите на државната власт за препораките 
од најновата „Бела книга“ и да се оцени статусот на нивното спроведување. насока на 
поефикасна реализација на иницијативите и препораките од „Белата книга“ за создавање 
подобро деловно опкружување и подобрување на условите за водење бизнис, во 
изминатиот период Советот на странски инвеститори ги интензивира средбите со 
носителите на државната власт на коишто беа презентирани динамичниот план за 
нивна постепена реализација, како и  најважните приоритети за кои побара конкретни 
резултати од носителите на државната власт во најбрз можен рок и тоа:

• структурни реформи во системот на формалното образование;

• учество на најрепрезентативните претставници на бизнис-заедницата во Економско-
социјалниот совет;

• консултација со деловната заедница, при подготовка на регулативата од значење за 
бизнисот;

• спречување на корупцијата и неформалната економија, како и

• реализација на  иницијативите во делот на даночната политика. 

Врз основа на направените пресеци и анализи на надлежните државни институции 
за остварување на барањата од „Белата книга“, кои покажуваат дека се реализирани над 
десетина проценти од барањата, а околу 62% се во процес на реализација, можеме да 
очекуваме дека постои високо ниво на свесност за потребата да се унапреди бизнис-
климата и секако, да се земат предвид посочените барања и препораки на странските 
инвеститори во земјава, кои одат во таа насока. Дали навистина е така, ќе видиме при 
крајот на годината, кога е  планирано и одржување на Конференцијата „Reality Check“ 
каде што ќе се презентира напредокот во спроведувањето на препораките дадени во 
„Белата книга“ и ќе се види колку и државата придонела кон ефикасно спроведување на 
мерките и активностите кои се препорачани од странските инвеститори, во насока на 
создавање стабилни и предвидливи услови за водење бизнис. 

ПОРАКА ОД Елена Милевска Штрбевска
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 м-р Зоран Јовановски, Главен советник на Управниот одбор на 
Стопанската комора на Македонија за економски прашања 

 
Во историјата на нашата 

земја никогаш немало 
компанија којашто самата 
толку доминантно влијаела на 
севкупните перформанси на 
македонската економија, како 
што е тоа случајот со „Џонсон 
Мети“, странска директна 
инвестиција со огромен удел во 
македонската надворешно-трговска размена. Компанија поврзана со фантастични 
цифри за македонски увоз од Обединетото Кралство којшто е обработен во земјава 
и потоа извезен во Германија. И сето тоа во изразен нагорен тренд последниве 
години.

Но, се изменија иницијалните околности. Се случи Брегзит и Обединетото 
Кралство ја напушти Европската унија. Сега сме сведоци на процес во кој 
Обединетото Кралство и ЕУ се подготвуваат за почеток на преговори за договарање 
на идната соработка. Тие преговори нема да бидат лесни за ниту една од страните. 
Во краен случај, преговорите можат да завршат и без договор и од 2021 година 
двете страни да тргуваат согласно правилата на Светската трговска организација.

Зошто е сето ова важно за македонската економија? Во моментов, практично, 
Обединетото Кралство и нашава земја се како два воза што се движат во обратна 
насока, Обединетото Кралство излезе од ЕУ и ги формализира следните чекори, 
а земјава очекува секој момент да добие датум за почеток на преговорите за 
пристапување кон ЕУ. Клучното прашање кое се поставува е дали сето ова на кој 
било начин ќе се одрази на работењето на „Џонсон Мети“ во земјава?

„Џонсон Мети“ e мултинационална компанија што доаѓа од Обединетото 
Кралство, коешто до скоро беше дел од ЕУ и своевремено избра да инвестира 
во производствен погон во нашата земја, која е надвор од ЕУ. Ако нашата земја е 

БРЕГЗИТОТ И МАКЕДОНСКИТЕ ЕВРОИНТЕГРАЦИИ

ПОРАКА ОД Зоран Јовановски
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избрана затоа што овозможува екстра погодности, што може да ги даде затоа што е 
надвор од ЕУ, а не би можела да ги даде доколку стане дел од ЕУ, тогаш забрзувањето 
на нашите евроинтеграциски активности носи неизвесност во поглед на статусот 
и идните чекори на „Џонсон Мети“ во земјава. А, ние како земја едноставно не 
смееме да си дозволиме како и да било ризик од заминување на „Џонсон Мети“ 
затоа што тоа би оставило голема празнина во надворешно-трговската размена на 
нашата земја.

Следствено, станува суштински важно, во периодот до крајот на годината нашата 
земја да најде соодветно правно решение за триаголникот Обединето Кралство 
– ЕУ – нашата земја, за да не се доведе во ризик континуитетот во работењето 
на гигантот „Џонсон Мети“ во земјава. Тоа значи склучување на посебен договор 
помеѓу Обединетото Кралство и нашата земја, регулирање на прашања како што е 
потеклото на стоките и сл. Согласно расположливите информации, таков предлог-
договор е подготвен, врз база на претходно направена анализа на економските 
врски помеѓу Обединетото Кралство и земјава. Пристапот на Секретаријатот за 
европски прашања кон ова прашање и навременоста во подготовката за негово 
решавање даваат реална надеж дека сé ќе биде завршено на добар начин за 
македонската економија.

ПОРАКА ОД Зоран Јовановски
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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

НОВИОТ ЗАКОН ЗА ИНСПЕКЦИСКИ НАДЗОР 
И НАЧИН НА ИМПЛЕМЕНТИРАЊЕ ВО 

БЕЗБЕДНОСТА И ЗДРАВЈЕТО ПРИ РАБОТА

4 март 2020 година, 10:00 – 
16:00 часот

Стопанска комора на 
Македонија, сала 4 на 5-ти 

кат

Со Законот за инспекциски надзор се уредуваат основните начела на 
инспекцискиот надзор, статусот, надлежностите и работењето на Инспекцискиот совет, 
организацијата и раководењето со инспекциските служби, следењето, контролата и 
координацијата на работата на инспекциските служби, статусот и вработувањето на 
инспектор, лиценцата за инспектор, правата и обврските на инспектор (системот на 
надоместоци на плати на инспекторите, системот за стручно усовршување и обука на 
инспекторите), учинокот на инспектор, права и обврски на субјектите на инспекциски 
надзор при вршење на инспекциски надзор, постапката на вршење инспекциски 
надзор, посебните дејствија во инспекциската постапка, односите на инспекциските 
служби и надлежните органи, како и спроведувањето на законот.   Одредбите од овој 
закон кои се однесуваат на постапката за вршење на

инспекциски надзор, се применуваат на инспекциските служби организирани 
како органи во состав на министерствата или како организациски единици, во рамки 
на органите на државната управа и општините.

Законот за инспекциски надзор („Службен весник на РСМ“, бр. 102/2019) е донесен 
на 30.5.2019 година, а неговата примена започна од 01.12.2019 година.

Во јануари 2020 година се објавени измените на Законот за безбедност и здравје 
при работа, кој е усогласен и со Законот за прекршоци и со Законот за инспекциски 
надзор.

На 27.12.2019 година е објавен Правилник за висината на трошоците за 
извршување на стручните работи за безбедност при работа („Службен весник на РСМ“, 
бр. 275/2019).

Предавачи:
1. Грозданка Тилева -  Државниот инспекторат за труд;
2. Дарко Дочински и Мирјанка Алексевска - Министерството за труд и социјална 

политика. 

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

Семинарот дава одговори на следните прашања:

Што 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?

-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.

 Моника Стоичева
++ 389 32 300282, 
M: 070 392 997 
Monika@mchamber.mk

ИНКОТЕРМС 2020
- РАЗБИРАЊЕ И ПРАВИЛНА ПРИМЕНА 

НА ПРАВИЛАТА -

11 март (среда) 2020 
година, од 12:30 до 18:30 

часот
Мала сала на Советот на 

Општина Штип
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СЕМИНАРИ, ФОРУМИ, ПРЕЗЕНТАЦИИ

ТЕЛЕФОНСКА ПРОДАЖБА 
(TELESALES)

11 март 2020 година 
(среда)

9:50-15:00 часот
Стопанска комора на 

Македонија, сала 4 на 5-ти 
кат

Во услови на сè понагласена животна и деловна динамика и недостаток на време 
за реализација на сите зацртани цели или желби и потреби, ефикасноста на оние 
субјекти чиј доминантен продажен модел е со користење телефон, секако добива 
значење.

Под временскиот притисок, на клиентите им е полесно да го одбијат или да го 
прекинат телефонскиот повик, оставајќи го телефонскиот комерцијалист со ограничена 
можност да воспостави кредибилитет и да успее да го информира нестрпливиот клиент 
за користа со која може да се стекне.

Телефонската продажба има свои одлики кои ја прават различна и специфична 
во однос на класичната продажба. Секој оној кој (ќе) се занимава со оваа професија 
има потреба во детали да се запознае со тие специфики и да завладее со критично 
ниво на техники со кои ќе го подигне својот учинок.

За таа цел, Стопанската комора на Македонија, на 11 март 2020 година, организира 
еднодневен семинар на тема: ТЕЛЕФОНСКА ПРОДАЖБА (TELESALES).

Предавач:
- Митко Керамитчиев е деловен консултант и тренер за бројни деловни вештини 

со потесна специјализација во продажба, услуга и дистрибуција.

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

Обуката на работното место има многу предности. Таа обезбедува силна средина за 
учење, може да ја подобри транзицијата од училиштето до работното место, да се овозможи 
запознавање со работата на организацијата од една страна како и тоа што ќе се овозможи 
на работодавачите и потенцијалните вработени да се запознаат едни со други. За целосно 
искористување на обуката на работното место,  обуката треба да биде со висок квалитет и 
работодавците треба да бидат подготвени да го обезбедат соодветни услови за тоа. Ова значи 
добар квалитет на механизми, избалансирани со ефективни стимулации за работодавачите 
од страна на државата.

 Целта на обуката:
Оваа обука има за цел да оспособи интерни обучувачи и ментори во организацијата. 

Обуката на работно место подразбира учење на нов вработен преку менторирање од страна 
на софистицирани работници од истата компанија или можеби друга организација. Тоа значи 
дека под менторство на повозрасен работник односно работник кој поминал подолг работен 
век на определено работно место, треба да се учи и да се стекнат работни вештини кај некој 
друг вработен кој  или нема соодветно формално образование за тоа работно место или 
сеуште не е вешт во извршувањето на работните задачи.

Целна група:
Идеални учесници за интерни обучувачи и ментори се искусни вработени во приватниот 

и јавниот сектор, кои добро ја познаваат работата и имаат афинитет кон подучување на 
колегите, најчесто нововработени. Преку интерните обучувачи и ментори се шири знаењето 
(know-how), се развиваат и насочуваат правилно нововработените и се зголемува човечкиот 
капитал во целост. Оваа обука меѓудругото вклучува и видео-симулација каде учесниците ќе 
имаат за задача да се снимат како испорачуваат обука или дел од обука, а потоа на снимениот 
материјал ќе добијат фидбек од обучувачите како и од останатите учесници.

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

„ИНТЕРНИ ОБУЧУВАЧИ И МЕНТОРИ 
ВО ОРГАНИЗАЦИИТЕ“

 11.03.2020 - 12.03.2020 
(среда-четврток)

Стопанска коморa на 
Македонија, сала 3 на 3-ти 

кат
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СЕМИНАРИ, ФОРУМИ, ПРЕЗЕНТАЦИИ

ЗАКОНСКИ РОК ЗА НИШТЕЊЕ 
ДОКУМЕНТИ/ЗАПИСИ СО 

ИЗМИНАТИ РОКОВИ

12.03.2020 година (четврток)
10:00-15:30 часот

Стопанска комора на 
Македонија, сала 1, 5-ти кат

Целта на семинарот е да се разработат темите кои се однесуваат на изготвување на план и 
листа со рокови на чување, како и назначување на комисија за негово изготвување. Начинот на 
користење и одбележување на документите со соодветни организациони единици и користење 
на рокови на нивно чување. Поднесување на известување за користење на попис на документи за 
тековна 2020 година до Државен архив на Република Македонија.

Целна група за семинарот:

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

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

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

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

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

Стопанската комора на Македонија, на 16 март 2020 година, организира еднодневна 
работилница на тема: „Обврски на работодавачите при обезбедувањето и заштитата на 
правата од работен однос“. Со обработката на оваа секогаш актуелна и исклучително 
значајна тема, сите слушатели ќе се стекнат со темелни знаења и информации за обврските 
на работодавачите во процесот на обезбедувањето и заштитата на правата од работен однос.

Дискусијата особено ќе биде фокусирана на прашањата за плаќањето на работата како 
сложена категорија составена од повеќе елементи. Потоа, ќе се разјаснат специфичностите 
на јубилејните награди, отпремнините и испратнините како права на вработените. Конечно, 
ќе се посвети особено внимание на постапката за заштита од дискриминација и мобинг кај 
работодавачот, а во насока на зголемување на информираноста на слушателите за законската 
регулираност на овие институти, како и нивните права и обврски при воспоставувањето 
механизми за спречување на истите. Неопходноста од последното се огледува во зачестените 
судски постапки по основ на заштита од дискриминација и мобинг, а сé уште недоволно 
актуелизираната дискусија по однос на прашањата за нивниот поим и значење.

 Работилницата ќе се реализира со исклучително интерактивен пристап, со амбиција 
за одговор на сите пројавени прашања и дилеми, додека темата ќе биде обработена преку 
бројни практични примери од секојдневното работење и од судската пракса.

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

ОБВРСКИ НА РАБОТОДАВАЧИТЕ ПРИ 
ОБЕЗБЕДУВАЊЕТО И ЗАШТИТАТА НА 

ПРАВАТА ОД РАБОТЕН ОДНОС

16.03.2020 година (понеделник)
10:00-15:15 часот

Стопанска комора на 
Македонија, сала 3 на 3-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


