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-Проектот „Пазарно ориентирани вештини за одржливо енергетски ефикасно 
градење – ТРАИНЕЕ“, како дел од Европската програма „Хоризонт 2020‟ и иницијативата 
на Европската унија за градење на капацитетите и подобрување на вештините во 
градежниот сектор континуирано дејствува кон остварување на својата основна цел, а 
тоа е создавање квалификувана работна сила, подготвена да се справи со предизвиците 
за одржливо енергетски ефикасно градење и истовремено со иницирање зголемена 
пазарна вредност на бараните вештини, истакна Јадранка Аризанковска, виш советник 
во Стопанската комора на Македонија, на прес-конференцијата на Комората.

Преку активностите на Центарот за менаџирање на знаење и вештини во рамките 
на Проектот се спроведува Повик со две различни квалификациски шеми што водат до 
сертифицирање на стекнатите вештини и знаење, а тоа се: неформални обуки според 
развиени програми за обука и постапка за препознавање на претходно учење стекнато 

НОВА МЕТОДОЛОГИЈА ЗА ПРЕПОЗНАВАЊЕ 
НА ЗНАЕЊАТА НА ВРАБОТЕНИТЕ ВО 

ГРАДЕЖНИШТВОТО

ПРЕС КОНФЕРЕНЦИЈА



БИЗНИС ИНФО4 Петок,  6 Март 2020, Бр. 429

преку неформално или информално образование, за што ќе се врши и сертифицирање.

- За спроведување на целиот овој процес на валидирање на неформално и 
информално учење во Проектот е развиена Методологија за спроведување на 
процесот. Основите на Методологијата се поставени во рамките на Проектот „Build Up 
Skills BEET - Обука на градежните работници 2014-2016“, кога беше успешно пилотирана 
што резултираше со 967 сертифицирани градежни работници со вештини за примена 
на мерки за ЕЕ-градење. Во овој повик беа вклучени занимања од 3-то и 4-то ниво 
од НРК. Во тековниот проект Методологијата за валидирање на неформалното и 
информалното учење е надградена со постапки за осигурување на квалитет на целиот 
процес и ќе биде пилотирана и за занимања од повисоко ниво на квалификации, како 
што се инженерите, - додаде Аризанковска.

Д-р Ристо Јаневски, претседател Здружението на енергетиката при Стопанската 
комора на Македонија, во своето обраќање истакна дека преку Проектот веќе се 
реализираа обуки за инженери со вештини за проектирање на сончеви колекторски 
и фотоволтаични системи и инсталатери на сончеви колекторски и фотоволтаични 
системи. Процесот на препознавање и валидирање на претходните знаења и вештини, 
како дел од доживотното учење и континуирана надградба придонесува пред сè за 
личен и професионален развој на кандидатите, овозможувајќи им на поединците 
нивните достигнувања официјално да бидат признати, а со тоа се овозможува 
вклучување или продолжување на формалното образование, но исто така многукратно 
се подобруваат можностите за избор и напредување во кариерата.

-Со поседување на сертификат, работниците стануваат повеќе барани на пазарот на 
трудот, а работодавците кои вработуваат сертифицирани работници - поконкурентни. 
Поседувањето на сертификат, како за работниците така и за компаниите, е значајно и 
од причини поврзани со одредбите на низа европски директиви, - додаде д-р Јаневски.

Проф. д-р Лихнида Георгиевска Стојановска, професор на Факултетот за 
електротехника и информациски технологии при Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“, 
воедно и партнер во Проектот, истакна дека преку Проектот е планирано валидирање 
на неформално и информално учење преку препознавање на претходно знаење 
и вештини со сертификат да се стекнат повеќе од 360 работници. Пријавувањето 
на кандидатите се врши откако кандидатот ќе оцени дека во претходното работно 
искуство и/или самостојното учење ги стекнал бараните знаења, вештини и 
компетенции за некое од наброените занимања. Овие знаења, вештини и компетенции 
се наведени како Резултати од учење објавени во документот „Детални информации и 
упатства за процесот на препознавање на претходно знаење и вештини“, објавени на 

ПРЕС КОНФЕРЕНЦИЈА



БИЗНИС ИНФО 5Петок,  6 Март 2020, Бр. 429

Интернет-страната на Проектот http://trainee-mk.eu/). Поради зголемениот интерес за 
аплицирање на Повикот, истиот е пролонгиран заклучно до 13 март 2020 година.

Преку Повикот ќе се реализира сертифицирање на кандидати од следните 
занимања во градежниот сектор:

    - инсталатер на електрични инсталации со вештини за имплементација на мерки 
за енергетска ефикасност;

    - инсталатер за греење, ладење и вентилација со вештини за имплементација на 
мерки за енергетска ефикасност;

    - фасадер со вештини за имплементација на мерки за енергетска ефикасност;

    - покривач на покриви со вештини за имплементација на мерки за енергетска 
ефикасност;

    - столар со вештини за имплементација на мерки за енергетска ефикасност;

   - инсталатер на сончеви термални колекторски системи;

    - инженер со вештини за проектирање на сончеви термални колекторски системи;

    - инсталатер на фотоволтаични системи и

    - инженер со вештини за проектирање на фотоволтаични системи 

Еден кандидат може да се пријави за препознавање на знаење и вештини за едно 
или повеќе занимања.

-Поднесените апликации ги разгледува и оценува Комисија за проценка, составена 
од сертифицирани проценувачи (обучени во рамки на Проектот), што е целосно во 
согласност со Предлог-законот за образование на возрасни. Во рамките на процесот 
на препознавање, доколку поднесените докази за компетентност се недоволни, 
кандидатите може да бидат повикани на интервју и/или проверка на знаењата и 
вештините, -подвлече д-р Георгиевска Стојановска.

Сертификатите со кои ќе се стекнат работниците и инженерите ги издава 
Сертификационото тело во рамките на „ТРАИННЕ“-Проектот и ќе имаат важност во 
рамки на самиот Проект, чии резултати се признаени од Европската комисија, поради 
што сертификатите ќе бидат издадени на македонски и на англиски јазик.

м-р Ивана Крстевска 

ПРЕС КОНФЕРЕНЦИЈА
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РЕГИОНАЛНИ КАНЦЕЛАРИИ

СТОПАНСТВЕНИЦИТЕ ОД КАВАДАРЕЧКИОТ РЕГИОН 
НА РАБОТНА СРЕДБА СО УЈП

Компаниите од кавадаречкиот 
регион и претставници на Управата 
за јавни приходи на работен состанок 
разговара за повеќе актуелни теми.

Претседателот на Регионалната 
комора со седиште во Кавадарци, 
Никола Наумов, на почетокот на 
средбата информираше дека фирмите 
од регионот имаат потреба од 
повремена комуникација со надлежни 
државни институции по одредени 

прашања и во таа насока беше и средбата со првиот човек на УЈП, Сања Лукаревска и со 
нејзините соработници.

На средбата се разговараше за примената на Законот за субвенционирање на придонесите 
од задолжително социјално осигурување поради зголемување на платата и за даночните 
олеснувања и ослободувања пропишани со Законот за данокот на добивка.

Во текот на дискусијата беше истакнато дека со мерката за субвенционирање на 
придонесите од задолжително социјално осигурување поради зголемување на платата, во 
кавадаречкиот регион (Регионална дирекција на УЈП - Прилеп) ја искористиле околу 2850 
компании за 14.890 вработени во вредност од околу 43 милиони денари. Во натамошниот 
тек на разговорите се укажа на начинот на користење на мерката, условите кои треба да ги 
исполни работодавачот за да ја користи мерката, начинот на рефундирање на средствата и 
др.

Во делот на даночните олеснувања беа споменати повеќе мерки кои беа од интерес на 
присутните, додека за новините во работењето на Управата, се кажа дека посебен акцент 
се дава на реинженеринг на деловните процеси, особено целосна замена на ИТ-системот, 
обуки на вработените за изготвување биланс на успех и завршни сметки и др.

На состанокот беа презентирани новините во работењето на Управата за јавни приходи, а 
претставниците на компаниите активно учествуваа во дискусијата, презентирајќи практични 
проблеми со кои се соочуваат во секојдневното работење од соодветните области.

Горан Попоски
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СОРАБОТКА

КОНЦИЗНИ И НЕДВОСМИСЛЕНИ ПОДЗАКОНСКИ АКТИ 
СЕ ПРЕДУСЛОВ ЗА НЕПРЕЧЕНА ИМПЛЕМЕНТАЦИЈА НА 

ЗАКОНОТ ЗА УРБАНИСТИЧКО ПЛАНИРАЊЕ

На состанокот се разгледаа извештаите од стопанските комори за туризам и угостителство 
со цел утврдување на веќе настанатите штети на приватниот сектор кои претежно се резултат 
на соработката со ниско-буџетната авиокомпанија „Визер“, последиците од откажувањето 
на ноќевањата за месец февруари и март и препораката на државата за избегнување на 
патување во северниот дел на Италија. Информациите за штети кои стопанските комори ги 
сумираа од своите членки даваат бројка од околу 3 милиони денари и истите се поради 
закуп на авионски билети.

Дополнително, Координативното тело ги анализираше движењата на пазарот и 
констатираше дека нема големи откажувања од странските туроператори, туку дека 
поголемиот број на семинари, конференции и други аранжмани, кои се откажуваат се во 
главниот град Скопје како туристичка дестинација.

На состанокот заеднички беше констатирано дека Агенцијата за промоција и поддршка 
на туризмот и Министерството за економија треба да препорачаат на Владата на Република 
Северна Македонија семинарите и сите форми на настани коишто се организираат со 
буџетски средства, од страна на државната администрација, во текот на 2020 година 
стриктно да бидат организирани во земјата, како подршка на загубите и штетите кои ги трпат 
хотелско-угостителските објекти поради откажувања на ноќевања, домашни и меѓународни 
конференции. 
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ЗДРУЖЕНИЈА

КОНЦИЗНИ И НЕДВОСМИСЛЕНИ ПОДЗАКОНСКИ АКТИ 
СЕ ПРЕДУСЛОВ ЗА НЕПРЕЧЕНА ИМПЛЕМЕНТАЦИЈА НА 

ЗАКОНОТ ЗА УРБАНИСТИЧКО ПЛАНИРАЊЕ

Здружението на градежништвото, индустријата на градежни материјали и неметалите 
при Стопанската комора на Македонија одржа работна средба со претставници на 
Министерството за транспорт и врски на РСМ и Комората на овластени архитекти и овластени 
инженери, на којашто предмет на дискусија беше новиот Закон за урбанистичко планирање, 
објавен во „Службен весник на РСМ“, бр. 32/2020 од 10.02.2020 година, со примена во рок 120 
дена од денот на неговото влегување во сила и подзаконските акти за имплементација на 
овој Закон.

    „И најдобриот законски текст нема суштинска важност, доколку соодветно не се 
применува во практиката. Во таа насока потребни се концизни подзаконски решенија кои на 
јасен и недвосмислен начин ќе ја доуредат материјата регулирана во Законот за урбанистичко 
планирање, но потребна е и доследна примена на овие прописи од страна на надлежните 
државни органи и општините. Почитувањето на пропишаните рокови и запазувањето на 
процедурите за донесување на плановите е предуслов за поголема инвестициска активност 
на приватниот сектор“, – беше пораката на бизнис заедницата на работната средба (5.3.2020 
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ЗДРУЖЕНИЈА

година). 

Претставниците на Министерството за транспорт и врски информираа дека во следниот 
период во фокусот ќе биде подготовката и донесувањето на подзаконските акти за 
имплементација на Законот, со посебен осврт на Правилникот за урбанистичко планирање 
и Правилникот за е-урбанизам за што се очекува активно учество и придонес на бизнис 
заедницата.

Компаниите се интересираа за практичната имплементација на одредени одредби 
од Законот за урбанистичко планирање, завршувањето на веќе започнатите постапки за 
донесување на плановите и планските документации, пропишаните рокови и надлежностите 
за издавање на потребните мислења при донесување на плановите и други прашања, при 
што изразија подготвеност во следниот период да достават свои коментари и предлози до 
стручната служба на Комората во насока на надминување на недореченостите и проблемите 
со кои досега се соочуваа во практиката. 

м-р Нена Николовска  
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Васко Ристовски, самостоен советник 

во Стопанската комора на Македонија

Во текстовите од минатите недели пишував општо за агросекторот. Кои се насоките за негов 
развој? Што треба да се направи за да се обезбеди одржливост на земјоделско-прехранбениот 
сектор на среден рок? Експертите, бизнис-секторот, познавачите на состојбите укажуваат на 
формите, моделите, мерките што треба да се земат предвид. Но сето ова, без да се изгради 
систем на долгорочно планирање, нема да даде ефект.

Продлабочените анализи можат да нe донесат до идентификација на потребата за развој и 
тоа:

    - модернизација на земјоделското производство кое ќе обезбеди пораст на конкурентската 
способност при зачувување на природните ресурси, земјата, биодиверзитетот и др.;

    - ефективно користење на ресурсите и премин кон незагадено и одржливо производство 
на климатските промени; билансиран развој на земјоделското производство, како претпоставка 
за рационално користење на природните, човечките и финансиските ресурси; стимулирање 
трансфер на знаења и иновации во земјоделството;

    - зголемување на капацитетите на системот за обука во текот на целиот професионален 
живот;

    - поддршка за трансформација на дел од малите стопанства во пазарно ориентирани 
фармери;

    - поддршка за консолидација на стопанствата на млади фармери;

    - диверзификација на стопанската дејност пред с‟ во малите земјоделски стопанства; 
развој на земјоделската инфраструктура – наводнување, подобрување на плодноста на почвата, 
борба со ерозија и друго, за пораст на производноста и заштита на природните ресурси;

    - формирање групи производители за економија од голем калибар и приспособување кон 
барањата на пазарот; поддршка за вертикална интеграција помеѓу примарното производство и 
прехранбената индустрија. 

СТРАТЕШКИ НАСОКИ 
НА АГРОСЕКТОРОТ

НАСОКИ ЗА РАЗВОЈ НА АГРОСЕКТОРОТ
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Анализата за развој и евентуалното место на нашиот агрокомплекс во ЕУ претпоставува 
направениот свот-профил да е база за формулирање на целите и стратегијата за развој на 
земјоделството во земјата. Ако визијата за развој на државата е раст на благосостојбата на 
граѓаните, таа цел на земјоделскиот развој би требало да биде:

    - постигнување на прехранбената сигурност за населението и

    - раст на благосостојбата на производителите во услови на одржливо производство, 
односно такво, кое е конкурентно способно, а во исто време ги чува природните ресурси и 
животната средина. Достигнувањето на таа цел бара во општ план реализација на потенцијалот 
на македонското земјоделство и прехранбената индустрија со развој на животоспособни 
стопанства и претпријатија, повисоко искористување на производните фактори (земја, капитал, 
труд) и производство на квалитетни производи со високо дадена вредност. 

За да се искористат откриените можности поврзани со растечката побарувачка на храна и 
приближување до ЕУ, македонското земјоделство треба да ги искористи силните страни, да ги 
надмине слабостите и да ги неутрализира можните опасности. На долгорочен план тоа бара 
мерки од структурен карактер во областите посочени погоре.

НАСОКИ ЗА РАЗВОЈ НА АГРОСЕКТОРОТ



БИЗНИС ИНФО12 Петок,  6 Март 2020, Бр. 429

Михајло Донев, Стопанска комора на 
Македонија

Изминатата недела (24-28.02.2020 година) 
беа реализирани четири едукативни настани, 
различни теми за законските прописи, 
финансиите, подготовка на идните ментори во 
компании и меки вештини за професионална 
деловна комуникација, со што успешно беше 
реализирана зацртаната агенда за месец 
февруари 2020 година.

1. „Каматни побарувања и нивни карактеристики, специфичности и разлики 
помеѓу законската и договорната камата и договорната казна“ беше инициран 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.

2. Дилемите кои 
произлегуваат од 
одредбите од Законот 
за парничната 
постапка во врска со 
вештачењето како 
доказ во парничната 
постапка, особено 
после измените и 

ПАЗАРНО ОРИЕНТИРАНИ ОБУКИ ПО МЕРКА НА 
БИЗНИСОТ

ЕДУКАЦИЈА И РАЗВОЈ 
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дополнувањата на Законот за парничната постапка („Службен весник на РМ“, број 
116/2010) беа предмет на дискусија во рамки на семинарот: „Вештачењето како 
доказ во парничната постапка“.

3 . Обуката на стручен и друг кадар (ментори) во компании има за цел зајакнување 
на врските помеѓу работодавачите од страна на побарувачката и училиштата како 
генератори на идната работоспособна сила, од страна на понудата на пазарот на 
труд, а воедно претставува и еден од условите кои треба една компанија да ги 
исполни за да може да биде верифицирана од страна на Стопанската комора на 
Македонија за да бидат вклучени во процесот на практична работа.

4. Семинарот „Професионална деловна комуникација – протокол менаџмент“ 
им овозможи на учесниците да се стекнат со информации кои ќе им помогнат 
да осознаат како се воспоставува и одржува ефективна соработка во работно 
опкружување преку остварување на ефективна комуникација, да го препознаат и да 
го оценат деловното опкружување што се развива брзо и во кое комуникациските 
вештини се од суштинско значење.

Што следува...
Семинарот што ќе се реализира оваа недела на тема: НОВИОТ ЗАКОН ЗА 

ИНСПЕКЦИСКИ НАДЗОР И НАЧИН НА ИМПЛЕМЕНТИРАЊЕ ВО БЕЗБЕДНОСТА И 
ЗДРАВЈЕТО ПРИ РАБОТА има за цел да ги запознае стручните лица за безбедност 
при работа со новите законски измени и правилници кои ја регулираат работата 
од областа на безбедноста и здравјето при работа.

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

Михајло Донев 

ЕДУКАЦИЈА И РАЗВОЈ 
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Бранко Азески, претседател 

на Стопанска комора на Македонија

Една деценија работно искуство во Германија 
(трагајќи по животната цел), е доволно за господинот 
Арбен Абдурахмани да ја осознае својата бизнис-
ориентација, која храбро и одлучно почнува да ја гради 
пред 20 години во брендот на „ВЕЗЕ ШАРИ“. Искреноста, 
напорната работа од утро до мрак, без ориентација за 
време (за што и самиот вели никогаш не носи часовник 
на рака), со единствена цел – да се заврши работата 
што е планирана, господинот Абдурахмани денеска 
го рангира меѓу бизнисмените, исклучително признат не само дома, туку и во регионот, но и 
на меѓународен план за што потврда добива и преку одличната перцепција за неговиот успех 
помеѓу дипломатскиот кор во земјата.

Успешната приказна на „ВЕЗЕ ШАРИ“ започна во 2000 година, кога основачот и сопственикот 
Арбен Абдурахмани, по враќањето од Германија, создава семејна компанија за одгледување од 
еднодневни пилиња до кокошки несилки, во својот роден крај. Во 2002 година се донесени првите 
30.000 пилиња и поттикнати од зголемената побарувачка на потрошувачите, до 2003 година се 
прошируваат капацитетите на 120.000 кокошки несилки, со што се постигнува производство 
на 30 милиони конзумни јајца годишно. Денес, фармата располага со две простории за раст 
на еднодневни пилиња со вкупен капацитет до 60.000 пилиња и четири простории со вкупен 
капацитет од 120.000 кокошки. Компанијата има широко распространета своја дистрибутивна 
мрежа и врши извоз на конзумни јајца во земјите од ЕУ и воените сили на НАТО.

Како резултат на работата и околностите кога првата генерација на кокошки требала да 
се замени со нови, се родила идејата за производство на производи од пилешко месо. Така, 
во 2005 година започна изградбата, а кон крајот на 2006 година започна со работа и „ЛЕКЕР“, 
според сите европски, НАССР (ISO 22000: 2005) и HALAL систем стандарди за производство на 
производи од месо со капацитет од 5 тони на ден.

Преку постојана примена на иновативни идеи и справување со отпадот, разменувајќи 

„ВЕЗЕ ШАРИ“ – ГЕРМАНСКА ТЕХНОЛОГИЈА 
И ЗНАЕЊЕ, ПРЕСЛИКАНИ ВО БИЗНИСОТ ВО 

ТЕТОВСКО

ПОРАКА ОД Бранко Азески
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идеи и искуства со германскиот партнер, компанијата одлучува да инвестира во постројка за 
производство на биогас и електрична енергија „ЕЛЕКТРО ШАРИ“, во која отпадот не се третира 
како отпад, туку како обновлив извор на енергија. Kaпацитетот на објектот за производство на 
биогас и електрична енергија е 1 мегават на час и произведува 8.760.000 киловат часови годишно. 
Системот е надграден и со користење на топлиот издувен воздух за сушење на остатоците од 
преработеното ѓубре, кое се продава на европскиот пазар како ѓубриво за цвеќе.

Со цел да се прошират постојните капацитети и да се обезбеди суровина за производство 
на производи од месо во„ ЛЕКЕР“ и добиточна храна за живината во „ВЕЗЕ ШАРИ“, започна 
изградбата на земјоделско-сточарскиот комплекс „ГОЛД ЛАНД“ во село Славеј во Прилеп, на 
површина од 560 хектари, кој е предвиден да прерасне во регионален центар за собирање и 
складирање на зрнести земјоделски култури со што ќе се овозможи пласман на производството 
на земјоделците од регионот.

Исто така, во рамките на овој проект започната е изградбата на најсовремена фарма, која 
ги задоволува највисоките европски стандарди за одгледување и гоење на говеда, со годишно 
производство од 1080 грла во првата година, со која директно ќе придонесат за развојот 
на сточарството во нашата земја, за намалување на увозот на месо, како и намалување на 
невработеноста.

Компанијата има во моментот повеќе од 140 вработени, но планот на раст не запира 
тука, затоа што компанијата е постојано фокусирана кон модернизација и воведување нови 
технологии, инвестирање во подобрување на човечките ресурси, производните капацитети, 
технолошките процеси, имплементација на високите стандарди, основните материјали и 
дистрибутивната мрежа со спроведување на еколошки прифатливи технологии.

Арбен Абдурахмани, сопственик на Групацијата„ 
ВЕЗЕ ШАРИ“

„ Клучот на нашиот успех, покрај љубовта и желбата 
за работа, е и поддршката од Стопанската комора на 
Македонија, преку која ги дефинираме можностите за 
вмрежување со можните соработници, а истовремено и 
промовирање на нашиот бренд во и надвор од земјата, 
а со тоа и подигнување на нивото на конкурентност 
на домашните компании. Ние од приватниот сектор 
немаме многу можности за користење на средствата од 
ЕУ-фондовите, но преку Комората која вложува големи 
напори за едуцирање на компаниите тоа полека станува возможно. Тука подразбирам размена 
на информации за активностите на членките со цел да се поттикнат трговијата и инвестициите, 
спроведување на подобри практики меѓу компаниите, соработка, промоција, економски 
проекти, организација на стопански форуми и учество на саеми, како и на други настани од 
стопанството кои се од наш интерес.”

ПОРАКА ОД Бранко Азески
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Анета Димовска, самостоен советник

во Стопанската комора на Македонија

Во врска со енергетската ефикасност, на 
веб-страната на нашата Агенција за енергетика 
има совети кои на прв поглед делуваат познато. 
На пример, некои од советите се:

„Кога ќе излезете од просторијата 
задолжително исклучете го светлото“ или 
„Не ја држете предолго отворена вратата на 
ладилникот. Така трошите енергија и пари 
безпотребно“, „Во тек на денот тргнете ги 
завесите од прозорците, особено оние на 
јужната страна, како што повеќе енергија по 
природен пат би навлегла во домот“... 

Советите треба да влијаат на зголемување 
на енергетската ефикасност.

Под енергетска ефикасност се подразбира 
соодносот помеѓу остварениот корисен учинок и внесот на енергија за остварување 
на тој корисен учинок, или намалување на потребите за енергија без нарушување на 
економскиот и општествениот развој, но и без нарушување на животната средина. 
Всушност, енергетска ефикасност која е современ тренд во светски рамки значи да се 
намалат потребите за енергија без негативни последици врз работата и живеењето.

Во претходниот контекст, прашање е колку советите можат значително да ја подобрат 
состојбата со заштеда на енергија, во отсуство на системски мерки кои ќе ги спроведува 
државата, а кои ќе се однесуваат на други сектори, освен на домаќинствата, како 
градежништвото, транспортот, комерцијалниот сектор и индустријата.

Според податоците на Државниот завод за статистика, потрошувачката на финалната 
енергија во 2018 година главно е сконцентрирана во четири сектори: сообраќај (38,2%), 

ВЛЕЗИ - ВКЛУЧИ, ИЗЛЕЗИ - ИСКЛУЧИ

ПОРАКА ОД Анета Димовска



БИЗНИС ИНФО 17Петок,  6 Март 2020, Бр. 429

домаќинства (25,4%), индустрија (21,6%) и комерцијален и услужен сектор, други сектори 
(11%), додека земјоделството учествува со само со околу 1% во финалната потрошувачка 
на енергија.

Вкупниот енергетски биланс за 2018 година покажува дека финалната потрошувачка на 
енергија изнесувала 1903,5 ktoe (кило тони нафтен еквивалент), а за нејзино обезбедување 
биле потрошени 2598,9 ktoe. Согласно овие податоци, најголем потрошувач на енергија 
е сообраќајот, а потоа следуваат домаќинствата, што значи дека мерките за зголемување 
на енергетската ефикасност првенствено треба да се насочени кон овие два секторa.

Од аспект на регулативата, на почетокoт на месец февруари оваа година се донесе 
Закон за енергетска ефикасност кој претставува солидна основа за технолошки промени, 
промени во однесувањето на субјектите и економски промени кои можат да доведат 
до заштеда на енергија, но за да се операционализира истиот во пракса, неопходно е 
да се донесат подзаконските акти. Подобрување на енергетската ефикасност во јавниот 
сектор е повеќе од неопходна, но и во приватниот сектор неопходно е промовирање и 
практикување на енергетска ефикасност при греење и климатизација, при изградба на 
згради, како и означување на потрошувачката на енергија и еко-дизајн на производи.

Бидејќи, финансирањето секогаш претставува пречка за реализација на целите, 
за зголемување на енергетската ефикасност треба да се основа Фонд за енергетска 
ефикасност, преку кој би се финансирале одредени проекти.

Покрај законската регулатива, неопходен е и соодветно обучен кадар. Европската 
унија го помага процесот за градење на капацитетите и подобрување на вештините во 
оваа област во насока на создавање на квалификуван кадар подготвен да се справи со 
предизвиците за одржливо енергетски ефикасно градење. Така, во рамките на Проектот 
„Build Up Skills BEET - Обука на градежните работници 2014-2016“, 967 градежни работници 
се сертифицирани со вештини за примена на мерки за енергетски ефикасно градење, а 
актуелен е јавен повик кој се спроведува преку Стопанската комора на Македонија за 
занимања од повисоко ниво на квалификации, како што се инженерите.

Практикувањето на штедење на енергија значи низа придобивките кои се значајни за 
домаќинствата, компаниите и институциите, односно во поширок контекст за државата 
како целина, од аспект на заштеда на средства, но и заради намалување на загадувањето 
и зачувување на необновливите извори на енергија.

Затоа, покрај системските мерки за чие спроведување најодговорни се институциите, 
како поединци најмалку што може да направиме е да се придржуваме на правилото: 
„Влези - вклучи, излези- исклучи!“ 

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

Инвестирањето во поединецот 
треба да биде значајна придобивка на 
една земја. Општеството (државата) 
инвестира во образованието и обуката 
на поединецот, во развојот на неговите 
вештини и компетенции, го поттикнува 
неговото критичко размислување, 
креативност, претприемачки дух и 
неговиот капацитет за иновации. Додадена вредност на ова вложување се отсликува во 
економскиот и општествениот раст и развој на земјата.

За да се постигне ова, важна алка во целиот процес треба да е дуалното образование, 
преку кое ќе се мотивираат учениците за стекнување стручни вештини и ќе се подобрат 
можностите за вработување.

Практичната обука во компаниите е втората значајна алка во процесот која ќе им 
помогне на учениците да ги стекнат вештините што им се потребни за да се снајдат на 
работното место. Истовремено ќе ја поттикне нивната продуктивност.

Но праксата покажува дека работите кај нас одат многу бавно. Се изработија 
стандарди на занимања и стандарди на квалификации и се донесоа нови наставни 
планови и програми според потребите на бизнис-заедницата. Сепак, останаа отворени 
многу прашања за кои пишував во претходните текстови.

Тука сакам да пренесам практики што направија соседните земји, како Србија и Црна 
Гора, кога станува збор за дуалниот систем на образование?

    1. Воведувањето на дуалното образование во Србија беше реализирано во 
партнерски однос помеѓу Стопанската комора на Србија, Владата на Република Србија и 
образовните институции. Но не дебатираа, туку работеа секој во својот домен.

    Ø Донесоа законска регулатива за дуалниот систем на образование. Го регулираа 
бројот на часови поминати за практична обука во компанија, што изнесува 6 часа дневно 
или 30 часа неделно. Тоа значи дека учениците реализираат еден до два дена практична 
обука во компанијата во зависност од видот на квалификацијата. Ја задолжија бизнис-
заедницата да вклучува ученици за практична обука во своите компании.

ДА ГО САКАШ ТОА ШТО ТРЕБА ДА ГО ПРАВИШ, 
А НЕ ДА ГО ПРАВИШ ТОА ШТО ГО САКАШ 

ПОРАКА ОД Наташа Јаневска



БИЗНИС ИНФО 19Петок,  6 Март 2020, Бр. 429

    Ø За мотивација и вклучување во дуалниот систем на образование, учениците за 
реализација на практичната обука во компанија, добиваат надоместок од работодавачот 
на крајот од месецот, за секој поминат час во компанијата во нето износ од најмалку 70 
% од минималната плата, што сега изнесува 91 динар на час. Трошоците за осигурување 
ги плаќа локалната власт. 

Заклучок: Денес дуалниот модел на образование во Србија се реализира во 
80 училишта и дури 880 компании. Запишани се околу 6.100 ученици во еден од 
35-те образовни профили, почнувајќи од моден кројач, индустриски механичар, 
механичар за моторни возила, дигитална графика и техничар за дизајн на интернет 
и електротехничар за информатичка технологија до техничар за мехатроника. 
Дуалното образование е 10% од вкупното средно стручно образование и обука, 
додека 18% од училиштата имаат профили преку дуалното образование во својата 
понуда.

    2. Во Црна Гора, дуалното образование е регулирано во Законот за стручно 
образование и обука. Вклучени се: Министерството за образование, Центарот за стручно 
образование и обука и Стопанската комора на Црна Гора.

    Ø Учениците се вклучени во дуалниот систем за образование во првата година кога 
имаат еден ден практична обука во компанија, два дена во втора година и три дена во 
третата.

    Ø Учениците добиваат надоместок како мотивација за да се вклучат во дуалниот 
систем на образование. Трошоците за надоместок на ученичката работа се поделени и 
регулирани со договор помеѓу Министерството за образование и Стопанската комора. 
Министерството за образование ги покрива платите на учениците во првите две 
години, и тоа, во првата година 10% од минималната нето плата, а во втората година 
15%. Работодавачите ги покриваат платите на учениците во третата година најмалку 20%. 
Паричниот надоместок изнесува 50 евра за ученик во првата година, 75 евра во втора 
година и 101 евро во третата година. 

Заклучок: Во дуалното образование во Црна Гора се вклучени 800 ученици, а 
најмногу ги има од секторот за угостителство и туризам.

На крај, би завршила со една позната изрека на Вистон Черчил: ,,Тајната на успехот во 
животот не е дека човекот го прави она што го сака, туку дека го сака она што го прави“.

Затоа, мора да почнеме да го сакаме она што треба да го правиме, ако сакаме да 
имаме успех. 

ПОРАКА ОД Наташа Јаневска



БИЗНИС ИНФО20 Петок,  6 Март 2020, Бр. 429

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

 
Анализата за македонскиот извоз, која 

во 2017 година, по барање на Стопанската 
комора на Македонија, ја изготви Виенскиот 
институт за меѓународни економски 
студии, покажа дека подолг период не 
успеваме да ги решиме проблемите со 
неповолната индустриска структура, ниското ниво на извозна конкурентност и ниското ниво 
на продуктивност во економијата, што практично претставуваат најголеми ограничувања 
за развојниот потенцијал на земјата. Истото се потврдува и со најновата студија изработена 
за потребите на Стопанската комора на Македонија за мапирање на развојните можности и 
потенцијали за извозна диверзификација и структурна трансформација на македонската 
економија на ниво на поединечен производ. Анализата покажува дека клучен предизвик 
претставува ориентирањето кон вистински производни инвестиции кои ќе придонесат за раст 
на конкурентноста, а со тоа и раст на производството на стоки и извозот, што треба да достигне 
до 70% од БДП.

Анализите за извозните перформанси на земјава покажуваат дека најголем проблем е 
ниската додадена вредност на извозот и ниската извозна диверзифицираност од аспект на број 
на извозни компании, број на извозни производи и број на извозни пазари. За илустрација, само 
3.500 или 5% од вкупниот број на активни деловни субјекти во земјата се извозни компании 
кои извезуваат во мал број земји (дури 77% од вкупниот извоз на земјата се пласира во само 
10 земји). Дополнително, земјата извезува само 475 производи со компаративна предност кои 
доминантно се производи кои се карактеризираат со ниска додадена вредност. За компарација, 
Словенија како слична по големина со нас, од аспект на расположливи ресурси има над 6.000 
извозни компании кои извезуваат повеќе од 1.100 производи со компаративна предност 
(доминантно производи со повисока софистицираност и комплексност) во над 135 земји во 
светот.

Практично, научните истражувања и анализи го потврдуваат тоа што ни се случува 
во практиката, односно она што секојдневно ни го кажуваат бизнисмените при посетите 
на компаниите ширум земјава. Разликата е што научните студии тоа го претставуваат на 
пософистициран и систематизиран начин, а бизнисмените ни ја доловуваат суштината со 
едноставни примери произлезени од секојдневните проблеми и потреби на компаниите. 
Пораката од бизнис-заедницата е дека за економски развој и напредок, покрај научните 

ИЗВОЗНАТА КОНКУРЕНТНОСТ И РЕГИОНАЛНАТА 
СОРАБОТКА – ГЛАВНИ ПРЕДИЗВИЦИ ВО 2020 ГОДИНА
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истражувања и анализи, потребно е секогаш да се дојде на лице место, да се сослуша оној кој 
има практични знаења и искуство за да може во вистинско време и со вистински средства да се 
преземат конкретни акции за посакуваните економски ефекти.

Од анализите, но и од посетите на компаниите, гледаме дека не ни преостанува ништо 
друго освен сериозно да се позанимаваме со тоа како да обезбедиме стручна и аналитичка 
поддршка за извозно ориентирани компании во насока на подобрување на нивните извозни 
перформанси.

Нашата задача би била да ги надминеме реалните бариери, кои претставуваат препрека 
за развој на бизнисот. Такви се, најопшто кажано, ограниченоста и безначајноста на малите 
иницијални пазари, недостигот на деловното искуство и недоволното познавање на 
општествената мрежа. Затоа, најдобро е да почнеме од почеток, да се свртиме кон поинтензивна 
соработка со соседите и со останатите земји од Западен Балкан и да ги искористиме сите 
потенцијали и предности што ги нуди регионалното поврзување, а реално тие се навистина 
големи, но се неискористени.

Геостратешката положба на земјава и добрите економски односи со земјите од регионот 
на Западен Балкан може да доведат до зголемување на извозот и увозот со соседните земји. 
Kолку се тие економски посилни, тоа е предност за нашата економија, а продлабочувањето на 
економската соработка и економските односи со тие земји ќе доведе до повисок економски 
раст. За илустрација, земјите од Западен Балкан се наш втор најзначаен трговски партнер или 
веднаш после ЕУ-28 и добро е што трговската размена на земјава со земјите од овој регион 
бележи константен пораст. Вкупната трговска размена на Република Северна Македонија во 
2019 година со земјите од Западен Балкан изнесува 1,68 милијарди САД $, со раст од 8,4% 
споредено со 2018 година. Извозот изнесува 820,7 милиони САД $, со зголемување од 7,9%, 
додека увозот изнесува 867,4 милиони САД $, со зголемување од 5,7% во споредба со 2018 
година.

Административните бариери кои го отежнуваат протокот на стоки и услуги и проблемите 
со инфраструктурното поврзување во регионот конечно треба да станат минато. Во таа насока, 
конкретен придонес на овој план се и неколкуте конкретни акции од изминатава недела, како 
што се донесената Одлука за олеснување на трговијата со овошје и зеленчук во регионот 
на Западен Балкан, на минатонеделниот состанок на Мешовитиот комитет на ЦЕФТА, кој се 
одржа во Тиват, Црна Гора, како и постигнатата согласност меѓу земјава и косовските власти 
за поедноставување на процедурите за извоз на производи од животинско потекло што се 
извезуваат во Косово. Јасно е дека за да има брз и непречен проток на стоки и услуги во земјите 
од Западен Балкан треба да се спроведат уште многу вакви активности, но со оглед дека и  
историјата и географијата се на наша страна, можеме да бидеме оптимисти.

Во такви услови, кога ни е потребно поттикнување на извозот, чие решение може да се 
гледа и во потенцијалите за јакнење на регионалната соработка, иницијативите како „Мал 
шенген“, активностите за унапредување на регионалната економска област, препораките 
на меѓународните институции за регионално поврзување, како и директните акции на 
националните власти од регионот за олеснување на протокот на стоки и услуги се само дел од 
акциите кои водат кон едно – подобро регионално поврзување.

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 

 
Бизнис агендата на Западен 

Балкан неделава ја одбележа 
„Копаоник бизнис форум 2020“. 
Исклучителен бизнис настан на 
којшто беше собрана бизнис елита од 
целиот регион.  Главна тема на бизнис 
форумот годинава беше Индустријата 
4.0 и очекуваното влијание на 
вештачката интелигенција и новите 
технологии врз поодделните бизниси 
и индустрии. Настанот понуди исклучително квалитетни дискусии на говорници од висок 
професионален калибар. 

Присуството на „Копаоник бизнис форум 2020“ на поранешни државници од регионот, 
претседатели и премиери, на претставници на ММФ и Светска банка, на бројна делегација од 
Словенија, на претставници на меѓународната заедница и на бројни генерални директори на 
реномирани компании е индикација дека значењето кое му се придава на Западен Балкан не е 
за потценување.

Но, како сето ова е поврзано со македонските евроинтеграции? Поврзано е затоа што 
евроинтеграциите на земјите од Западен Балкан станаа на одреден начин поврзани. Европа 
одамна ни упати порака дека зголемената економска соработка меѓу земјите од  Западен Балкан 
ги подобрува нивните шанси за побрзо приклучување кон ЕУ. Показател за тоа е т.н. Берлински 
процес, кој овозможи механизми за унапредување и зголемување на взаемната соработка 
помеѓу шесте земји од нашиот регион. Се очекува тоа да резултира со зголемен економски раст 
и нашиот регион да биде поподготвен за влез во ЕУ.

Во овој контекст, бизнис форумите се одлична алатка за зголемување на свеста за потребата 
од регионална економска соработка, за контакти, нови познанства и бизнис партнерства. Така 
започнатата или продлабочена регионална бизнис соработка е природна, автентична и има 
најголеми шанси да биде долгорочно одржлива. Затоа, на „Копаоник бизнис форум 2020“, меѓу 
другото, се разговараше и за регионалната соработка. Не е лесно да се реализираат ваквите 
идеи во регион со длабоки политички несогласувања, но патот е тој – економиите во регионот 
треба повеќе да соработуваат, за сопствено добро и за доброто на Западен Балкан. 

СО ПОГОЛЕМА РЕГИОНАЛНА ЕКОНОМСКА СОРАБОТКА 
ДО ПОБРЗИ ЕВРОИНТЕГРАЦИИ НА ЗАПАДЕН БАЛКАН

ПОРАКА ОД Зоран Јовановски
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Маркетинг-плановите за извоз на свежо и не-
свежо овошје и зеленчук се од огромно значење и 
ќе придонесат за зголемување на потенцијалите 
за извоз на земјоделски производи и нивни 
преработки. Главниот резултат на овој процес 
претставува дефинирање на таргет-пазарите со 
најголем извозен потенцијал за македонските 

производители

Пазарите за свежо овошје и зеленчук денес се се` пософистицирани, поконкурентни, 
поиновативни и затоа е потребно нашите компании да го следат тој тренд. Една од компаниите 
која успешно „плива“ во оваа дејност и успешно ги следи сите новитети  и е  етаблирана  пред 
партнерите како доверлив, доследен и навремен снабдувач на овошје и зеленчук како на 
домашниот, така и на странскиот пазар  е компанијата „Алма Савиќ“ од Богданци.

„Алма Савиќ“ воедно е и компанија која веќе неколку години го добива  сертификатот Excel-
lent-sme, сертификат кој го издава Стопанската комора на Македонија во соработка со познатата 
агенција за кредитен рејтинг „COFACE“ од Хрватска, за најуспешните мали и средни компании во 
Македонија. 

Овој сертификат покрај другите квалитети со кои располага компанијата, и` помага и во  
позиционирањето пред деловните партнери, а преку него го демонстрираат и  својот висок 
кредибилитет во очите на потенцијалните партнери и клиенти. Сето ова ја истакнува  „Алма 
Савиќ“ ДООЕЛ како крајно сериозна компанија, која е доверлив, доследен и навремен снабдувач 
на овошје и зеленчук како на домашниот така и на странскиот пазар, а и како компанија која 
обезбедува достава на широк асортиман на производи како од домашно, така и од странско 
потекло.

„Алма Савиќ“ ДООЕЛ е семејна компанија со долга традиција на производство и трговија со 
овошје и зеленчук. Компанијата е лоцирана во југоисточниот дел на Македонија, помеѓу двата 
града Богданци и Гевгелија, на само неколку километри од граничниот премин Богородица. 
Поволната местоположба и медитеранската клима во комбинација со плодната почва и близината 
на реката Вардар, на ова медитеранско подрачје да виреат медитерански плодови, а плодната 
почва и чистата еколошка средина, поради близината на планината Кожув, овозможуваат 
производство на еколошки чисти и здрави земјоделски, градинарски и овошни култури.

Безбедноста на храната и нејзиниот квалитет стануваат сè поважни и со право е така, 

“АЛМА САВИЌ“ 
- СИНОНИМ 

ЗА КВАЛИТЕТ, 
КОНКУРЕНТНОСТ, 

НАВРЕМЕНО 
СНАБДУВАЊЕ

ВО ПОСЕТА НА КОМПАНИИТЕ
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односно потрошувачите мора да им веруваат на производите што ги купуваат, па поради тоа како 
компанија вложуваат максимални напори, истакнаа сопствениците на „Алма Савиќ“ - Емилија и 
Ѓоко Савиќ, во разговор при нашата посета на компанијата. Тие истакнаа дека се залагаат за 
обезбедување на квалитетна услуга со доволни и разновидни количини, експедитивна испорака 
и пристојна цена, со што ќе бидат конкурентни во маркетите, а ќе овозможат и градење на 
долгорочни партнерски односи со домашни и странски клиенти.

Како резултат на големиот број од 240 сончеви денови во годината или 2.392 часа сонце, се 
овозможува успешно производство на многу градинарски култури, од кои како специфична се 
издвојува зимската зелка која успева само во овој дел од земјата. 

Традицијата, успешноста и позиционираноста на пазарот се должат како на искуството и 
долгогодишната работа на менаџерскиот тим, така и на квалитетот на производите и услугите 
што ги дава оваа компанија, но и на широкиот асортиман на производи како од домашно, така 
и од странско потекло за кои вршат достава.

Нивната цел кон која постојано се стремат е натамошен развој на компанијата и обезбедување 
одлични снабдувачки услуги, високо квалитетни производи и конкурентни  цени.

Валентина Цветковска

ВО ПОСЕТА НА КОМПАНИИТЕ
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Компанијата „Хемометал“, основана во далечната 1990 година, претставува добро познат 
партнер на земјоделците и агробизнисмените, а изминатите 30 години стана препознатлив 
синоним за квалитетна механизација и компанија која се залага за развој на македонскиот 
агрокомплекс преку модернизација на производството.

-На домашниот пазар „Хемометал“ е добро познат по брендовите на трактори „Зетор“, 
„Хаттат“, „Валтер“, „Солис“, кои истовремено претставуваат едно од најпродаваните трактори 
во Европа, задоволувајќи ги потребните прописи на ЕУ. Во насока на креирање на подобри 
услови, обновување на механизацијата, во соработка со ПроКредит Банка, овозможено е 
поволно кредитирање за земјоделците и агробизнисмените, со годишна стапка од 3%, како 
адекватен одговор на се` помалата застапеност, финансирање на набавка на трактори преку 
ИПАРД-Програмата, - вели Мирко Велковски, основач и сопственик на „Хемометал“.

Покрај продажбата, компанијата располага и со сервисен центар за тракторите и другата 
механизација, обезбедувајќи квалитетна услуга по пристапни цени, а вработените се секогаш 
достапни да дадат адекватни информации за секој производ, градејќи долгорочен однос со 
своите клиенти.

Компанијата „Хемометал“ има 10 продажни места низ целата држава, со цел да бидат 
поблиску до земјоделците и нивните потреби. Развојот на компанијата го гледаат во следење 
на модерните текови во оваа област и излегување во пресрет на младите земјоделци кои 
имаат интерес за новите модерни технологии, како во растителното производство, така и за 
работа во фармите. Нивниот јубилеј годинава – 30 години од основањето е најголемиот доказ 
за професионалноста и визијата на компанијата „Хемометал“.

СО „ХЕМОМЕТАЛ“ 
ДО СОВРШЕНА 

МЕХАНИЗАЦИЈА ЗА 
ПРОФИТАБИЛЕН 

АГРОБИЗНИС

ОД КОМПАНИИТЕ



БИЗНИС ИНФО 27Петок,  6 Март 2020, Бр. 429

„Жан Митрев Клиник“ одбележа 2 децении од основањето и првата бај-пас операција во 
Македонија, водена од кардиохирургот академик д-р Жан Митрев, со што почнува да се пишува 
нова историја во македонското здравство, следена од првата операција на отворено срце врз 
буден пациент во 2002 година. Како врвна здравствена установа, „Жан Митрев“ претставува 
софистициран центар со најсовремена дијагностика во повеќе области од медицината, а од 
2000 година до сега направени се над 1,5 милиони прегледи и интервенции, односно 35.000 
операции.

„Постигнавме голем број операции, меѓутоа, многу позначајно е што го кренавме нивото 
на вредноста на живеењето. Тоа значи дека здравството како составен дел на нашиот живот 
го поставивме на такво ниво така што денес луѓето во Македонија имаат едно здравство, една 
институција на која може со сигурност да пристапат со највисоки стандарди во медицината, и 
тоа не во некоја друга држава, туку токму тука во Македонија“, - изјави д-р Жан Митрев.

„Жан Митрев Клиник“ е добитник на многубројни престижни награди, меѓу кои и награди 
од EUROPE BUSINESS ASSEMBLY и Сократ комитетот, од областа на здравството, „Најдобар 
здравствен менаџер и најдобра болница“.

ОДБЕЛЕЖАН 
ЈУБИЛЕЈ - 20 

ГОДИНИ „ЖАН 
МИТРЕВ КЛИНИК“

ОД КОМПАНИИТЕ
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Центар за едукација и 
развој на човечки ресурси
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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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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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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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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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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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ПОИМ НА РАБОТЕН ОДНОС, ПРАВА И 
ОБВРСКИ ОД РАБОТЕН ОДНОС, ПОВРЕДИ 

НА РАБОТНИОТ РЕД И ДИСЦИПЛИНА

19.03.2020 година
10:00-15:00 часот

Стопанска комора на 
Македонија, сала 4 на 5-ти кат

Стопанската комора на Македонија, на 19 март 2020  година, организира еднодневен семинар 
на тема: Поим на работен однос, права и обврски од работен однос, повреди на работниот ред 
и дисциплина и последици од истите предвидени во Законот за работните односи и правилата 
на работодавачите, дисциплинска постапка,  уреденост на дисциплинската постапка, овластени 
органи за водење на дисициплинска постапка, тек на дисциплинска постапка, изрекување на 
дисциплински мерки, примарна и судска заштита.  Во рамки на семинарот ќе бидат опфатени сите 
специфични аспекти поврзани со обврските на работодавачите и работниците кои произлегуваат 
од работниот однос. Воедно, ќе се направи обид за расчистување на одредени нејаснотии и 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.

За сите учесници на семинарот обезбедено е:
- работен материјал;
- ручек и освежување и
- сертификат за присуство на семинарот.

Рок за пријавување: 17.3.2020 година.

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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Стресот е причина за намален фокус и концентрација, за синдромот на „прегореност“ 
или „burnout“, а се смета дека 70% од болестите потекнуваат токму од стресот и спаѓаат во 
групата на психосоматски болести или болести кои умот или стресот му ги предизвикува на 
телото. Негативните емоции и негативните мисли влијаат на нашето тело, но исто така влијаат 
и на квалитетот на нашата работа и на меѓучовечките односи во колективот. Негативниот 
или потсвесниот ум е извор на стравот, загриженоста, намалената сигурност и самодоверба, 
лутина и бес, но и на разочараност и тага. Тој го лишува човекот од надеж и среќа, а на 
вработените не им дозволува да го искористат својот целосен потенцијал. Наместо работата 
да ни биде задоволство и игра, таа може да се претвори во извор на стрес кој се одразува на 
сите полиња од нашиот живот.

За таа цел, Стопанската комора на Македонија на 19 март 2020 година организира 
еднодневна тренинг-обука на тема: „Управување со стресот“ која има за цел да се стекнете 
со ефективно знаење и решенија за тоа како да се справите со стресот кој потекнува од: 
вашиот потсвесен ум, од негативните луѓе во вашето опкружување, неорганизираноста на 
работното место, нерешените проблеми или опсесивната контрола.

На оваа обука ќе дознаете како негативниот ум влијае врз вашиот живот и работа, 
зошто некогаш реагирате бурно и не соодветно во дадени ситуации, кажувате работи за 
кои можеби подоцна се каете, чувствувате емоции кои ве потиснуваат или сте исплашени 
да преземете одлучна акција или иницијатива. Ќе  научите како да ги препознаете и како 
да се справите со луѓето во вашето опкружување кои го поттикнуваат стресот и ве прават 
несигурни и исплашени.

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

УПРАВУВАЊЕ СО СТРЕСОТ
19.3.2019 година (четврток)

10:00-16:00 часот
Стопанска комора на 

Македонија, сала 1 на 5-ти кат
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СОВРЕМЕНИ ТРЕНДОВИ ВО РАБОТЕЊЕТО 
- МЕНТИМЕТАР ВЕБ АЛАТКА ЗА 

ЕФИКАСНО И ЕФЕКТИВНО РАБОТЕЊЕ ВО 
КОМПАНИИТЕ

24.3.2020 година (вторник)
10:00 – 15:30 часот

Стопанска комора на 
Македонија, сала 4 на 5-ти кат

Во модерното работење квалитетниот кадар претставува незаменлив ресурс за секоја 
компанија, без оглед на нејзината големина. Човечкиот капитал е извор на опстанок и развој на 
претпријатието, а со негово правилно менаџирање компанијата напредува и се развива.

Современите трендови и глобалното опкружување наметнуваат потреба за постојано 
усовршување на вработените и спроведување на промени. Единствен начин на опстанок, за 
организацијата на денешницата, е да учи побрзо од конкуренцијата. Тоа бара нови знаења и 
способности и нови односи помеѓу организацијата и поединецот.

Препознавајќи ја големата важност за се поголема дигитализација во работењето, развиени 
се голем број дигитални алатки со цел ефикасно и ефективно работење на организацијата. Една од 
нив е Mentimeter – веб алатка која обезбедува на интерактивен, интересен и забавен начин да се 
реализираат презентации, анкети, состаноци и обуки со вработените. Може наменски да се примени 
за полесна интеграција на нововработените во компанијата, за надградување на вештините на 
вработените, тим билдинг, координација и поврзување на тимови, но и за настани, за претставување 
нови продукти и услуги, консалтинг и поддршка.  Оваа алатка, може да се користи и без физичко 
присуство на вработените и менаџментот. Всушност Mentimeter освен во секојдневното работење 
може да се користи и при учество на конференции, предавања, веб-конференции или кој било друг 
вид настан, организиран за голема публика.

Семинарот чија основна цел е да овозможи стекнување на практични знаења за работа со веб 
алатката Mentimeter 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, информатичар, обучувач 
од областа на ИТ. Активно е вклучена во проекти финансирани од ЕУ, УСАИД и Британски Совет 
како експерт и обучувач. Воедно е  координатор на активностите во образованието на ETwinning 
платформата за Македонија. Учесник е на бројни конференции, но и коавтор на прирачници за 
основно образование и друга стручна литература.

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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Запознавање на учесниците со начинот на организација и функционирањето на 
севкупната логистика во организацијата, начините на магацинско управување, „FAST“ магацин, 
логистичка стратегија, логистички трочоци, управување со вработените во логистичкиот 
процес.

За сите вработени и од сите нивоа на поставеност кои се дирекно или пак индирекно 
вклучени во процесот на логистичко управување во организациите (набавка, магацин, и 
транспорт, прием на пратки и  слично), како и сите вработени кои сакаат да го прошират и 
усовршат своето знаење по дадената проблематика.

Предавач: 
-Игор Ќика, дипломиран инженер по менаџмент и виш стручен консултант за  

проектирање и имплементација на современите ситеми за менаџмент -  ISO 9001, ISO 
14001:2015, OHSAS 18001, ISO/IEC 27001:2013, ISO 20000-1:2018, ISO 22301:2012, ISO 31000:2018, 
ISO 37001:2016, GDPR.

Акредитиран експерт-тренер од страна на PECB (Professional Evaluation and Certifica-
tion Board, Kanada) со повеќе од 150 тренизи во областа на систем менаџмент, процена на 
ризик и заштита на податоци, овластен консултант на аuropean Bank for Reconstruction and 
Development (EBRD) и Deustche Gesellschaft fur Internationale Zusammenarbeit (GIZ).

Имплементирани проекти во Народна банка на Србија – ISO 22301,  Централна банка 
на БИХ – ISO 9001:2015 и ISO 27001:2013, Контрола на летање на Србија и Црна Гора SMATSA 
– Воспоставување на систем менаџмент за ризик ISO 31000, ЈКП „Инфостан технологија“ - 
ISO 9001:2015; ISO 27001:2013; ISO 37001:2016, ЈП „Електропривреда“ - ISO 9001:2015 и ISO 
14001:2015, Национална служба за вработување – ISO 37001:2016, Пошта на Р. Србија – ISO 
9001:2015, „Шнајдер Електрик“ - Србија – ISO 9001:2015; ISO 14001:2015; ISO 45001:2018; ISO 
27001:2013;GDPR…

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

ДИЗАЈН НА ЕФИКАСНА 
ОРГАНИЗАЦИСКА ЛОГИСТИКА

Тренинг обука / 26.03.2020 
Стопанска коморa на 

Македонија, сала 3 на 3-ти кат
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ПРАКТИЧНА ПРИМЕНА НА ЕКСЕЛ 
27.03.2020 година (петок)

10:00 – 15:30 часот
Стопанска комора на 

Македонија, сала 4 на 5-ти кат

Во деловниот свет, користењето на Excel е од исклучително значење за секој поединец кој 
се занимава со управување на голем број на податоци. Меѓу најдобрите примери за практична 
примена на Excel е водењето на магацин - функциите и формулите во Excel овозможуваат решавање 
на помалку или повеќе сложени проблеми и креирање брзи, ефикасни и компактни табели кои во 
секое време ја покажуваат бројната состојба на артиклите.

Еднодневниот семинар посветен на програмата за табеларно пресметување овозможува 
за најкратко време, оспособување за самостојна анализа на голем број на податоци преку работа 
со филтри, формули и функции во Excel како ефикасно и со леснотија би се решавале различни 
задачи од работното секојдневие. Пивот табелите се еден од скриените адути на Ексел. Тие се 
применуваат во: администрација, финансии, продажба, набавка, водење на магацини, маркетинг, 
сметководство, аналитика и управување со ризици, односно секогаш кога е потребен брз, лесен и 
ефикасен начин за анализа и правење на извештаи. Но, тука е и креирањето на Dashboard (контролни 
табли) – визуелен интерфејс кој дава визуелен преглед на комплетното работење врз основа на 
што брзо се донесуваат одлуки. Дел од семинарот ќе биде посветен и на практична примена на 
Excel во магацинското работење преку одредени практични примери од оваа област поврзани со: 
МЕТГ -Материјална евиденција во трговијата на големо, пропишан образец, увозна калкулација со 
пресметка на трошоци од увоз и формирање на набавна цена за артикл во магацин.

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

Предавач: Ирина Иванова, дипломиран инженер и професор по информатика веќе 18 години. 
Обучувач во областа на ИТ. Активно е вклучена во проекти финансирани од ЕУ, УСАИД и Британски 
Совет како експерт и обучувач. Воедно е ETwinning и Scientix амбасадор за Македонија. Учесник е 
на бројни конференции, но и автор на прирачници за основно и учебници за средно образование.

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



БИЗНИС ИНФО 39Петок,  6 Март 2020, Бр. 429

СЕМИНАРИ, ФОРУМИ, ПРЕЗЕНТАЦИИ

Стопанската комора на Македонија, на 30 март 2020 година, организира еднодневен 
семинар на тема: „KAIZEN – ОСНОВНИ ПРИНЦИПИ“.

Цел на семинарот
Целта на семинарот е пред се` запознавање на учесниците со концептот на KAIZEN 

работната филозофија. Етимолошки, овој збор доаѓа од два јапонски поими и тоа KAI што 
во превод значи промена и ZEN што значи добра. Буквален превод би било одржување на 
состојбата на добро работење, низ континуирана “промена на подобро”, а во пракса тоа би 
значело константно унапредување, што всушност преставува и најкратката дефиниција за 
основниот принцип на KAIZEN.

Некои од практичните аспекти од примена на KAIZEN се: според концептот на KAIZEN 
одржување на постојана/непроменлива  состојба на организацијата воопшто не е добра, 
бидејќи се` во светот брзо се менува, па оттука секоја организација која сака да опстои, треба 
да ги следи светските трендови и потреби од постојани промени,  се` со цел одржување и 
напредок на организација, а  тоа се постигнува со автоматско менување на сите системи кои 
не функционираат во организацијата, вклучување на вработените во стратешкото креирање 
и промени во организацијата, изнаоѓање економични извори во тековното работење како и 
имплементирање на нови стандарди и технологии.

Еден од клучни поими врзан за KAIZEN e GEMBA што во слободен превод значи “на 
лице место”, а тоа би значело увид на самото место каде што настанал проблемот (магацин, 
производството или слично), а не решавање на проблемот од канцеларија.

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

KAIZEN – ОСНОВНИ ПРИНЦИПИ
30.03.2020 година (понеделник)

9:30-15:30 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


