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

со новиот стандард ISO 9001:2015

-Индустријата за месо, со која АХВ минатата недела потпиша договори, ќе го презема 
месото по нешто пониски цени од овие (по кои ќе откупува АХВ), зашто кланичарите треба 
да појдат на терен со возило, да однесат ваги, да ангажираат луѓе, да го преземат месото и 
да го преработат, што значи дополнителен трошок. Индустрија од секогаш била вклучена 
во работењето и тесно соработувала со домашните производители на свежо свинско месо, 
односно со фармерите, - истакна Гоце Трајчев, претседател на Групацијата за производство 
на месо и преработки од месо.

Следејќи ги тековните случувања, Групацијата одлучи домашната месна индустрија 
повторно да излезе во пресрет на потребите на фармерите и државните институции, 
помагајќи во справувањето и спречувањето на појавата на болеста  „Африканска чума“ на 
територијата на државата.

-Домашните преработувачи и фармери ја поздравуваат мерката со која Владата во 
координација АХВ, МЗШВ, фармерите и месната индустрија направи чекори напред  
навремено да се спречи појавата на болеста, сите фармери да се обесштетат со соодветен и 
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доволен износ, а сите останати фармери кои ќе продолжат да функционираат и понатаму, ќе 
работат со безбедни и соодветни биосигурносни мерки со што дополнително ќе се зголеми 
квалитетот и безбедноста на домашното свежо месо, - информираше Илија Георгиев од 
Агенцијата за храна и ветеринарство.

По пазарна цена ќе се откупуваат свињите од индивидуалните фарми кај кои нема или 
не се запазени основните биосигурносни мерки. Целта е сточарите да не бидат оштетени, 
да се намали ризикот од „Африканска чума“, но и максимално да се искористи економскиот 
бенефит од преземањето и колењето на грлата.

Разликата во цената, онаа што ја дефинира АХВ и онаа што кланичарите ќе ја платат (нешто 
пониска од пазарната), одгледувачите на свињи ќе ја добијат во два наврата. Еден дел ќе им 
биде исплатен во рок од пет дена, а останатиот дел во рок од 30 дена.

Свињите ќе се откупуваат според упатството и ценовникот што го има донесено АХВ, 
усогласен со цените на домашниот пазар. За расна маторица ќе се исплаќаат 24.000 денари 
по грло, за мелези 16.000, додека за расна маторица со неодбиени прасиња 30.000 денари, 
а за мелези со неодбиени прасиња 22.000 денари. За гоеници тешки 80 - 120 килограми 
се предвидени по 100 денари за килограм, за гоеници над 120 килограми по 80 денари 
за килограм, за расни нерези 24.000 денари по грло, а за мелези 16.000 денари. За расни 
назимки ќе се плаќаат 170 денари за килограм, а за мелези 120 денари. За прасиња тешки 
10 - 25 килограми ќе се даваат 170 денари по килограм, а за прасиња од 25 - 80 килограми по 
120 денари по килограм. Ова се всушност пазарните цени, цените на сточните пазари, по кои 
ќе се откупуваат свињите од домашните фарми.

Домашната месна индустрија, онаа количина месо што ќе ја откупи АХВ ќе ја исплати 
веднаш на одгледувачите и директно на трансакциска сметка, за да не се губи време со 
административни постапки и процедури, а останатиот дел ќе го исплати АХВ во рок до 30 
дена. Целта е сточарите веднаш да ги добијат финансиските средства, најдоцна во рок од пет 
дена.

-Во контекст на соработката, а имајќи ги предвид ефектите, резултатите и влијанијата од 
досегашната времена мерка за ослободување на домашните преработувачи од царинските 
давачките за увозно свинско месо наменето за преработка која немаше никакво влијание 
врз домашното фармерско производство, преработувачите уште еднаш апелираат до 
надлежните институции дека се созреани условите времената мерка да премине во крајно 
законско решение. За таа цел веќе е во крајна фаза подготовка на измена и дополнување 
на законското решение со кое тие бараат измена на мерката и целосно ослободување при 
увоз на замрзнато свинско месо за крајна употреба на домашните оператори со храна, - 
потенцираше Трајчев.

Васко Ристовски

ПРЕС КОНФЕРЕНЦИЈА

На 12 септември 2019 година во 
Фондот за иновации и технолошки 
развој македонски стартап компании 
остварија средба со Еван Лутра, сериски 
претприемач од Индија и сопственик 
на  „ЕЛ Груп Интернатионал“ (EL Group 
International).

Јован Деспотовски, директор на 
Фондот за иновации и технолошки 
развој, го претстави младиот 
претприемач пред присутните 
и истакна дека како резултат на 
поддршката која ја креира Фондот 
за стартап компаниите, екосистемот 
бележи значителен раст.

Младиот дваесет и четиригодишен  претприемач, кој е инвеститор во над 50 компании 
од различни области, пред присутните ја раскажа својата успешна приказна за развојот 
на мобилни апликации. Тој додаде дека првиот милион го има заработено преку првата 
апликација на „App store“. Сопственик е на стартап „Студио“, акредитиран инвеститор на 
„Ангеллист“ и „ЕЛ Интернатионал Груп“, а исто така е и мотивациски говорник.

Лутра зборуваше генерално за можноста и начинот како младите претприемачи кои 
имаат иновативни идеи, сакаат да развијат нов или подобрен производ, процес или услуга 
да дојдат до финансиски средства.

По завршувањето на официјалната средба, три стартап компании меѓу кои: „Stratum R&D“, 
„Qpick“ и „Mobidonia“ имаа можност да ги презентираат своите иновативни идеи и проекти 
пред Лутра со цел да бидат дел од уште една успешна стартап приказна.

Инаку, индискиот претприемач Еван Лутра ќе биде еден од говорниците на утрешниот 
Балкански претприемачки самит, кој има инвестирано во над 23 бизниси од областа на 
енергетиката, реклaмирањето, блокчејн.

М-р Ивана Крстевска

ОСТВАРЕНA СРЕДБA МЕЃУ МАКЕДОНСКИ СТАРТАП 
КОМПАНИИ И СЕРИСКИОТ ПРЕТПРИЕМАЧ ОД ИНДИЈА

ПРЕТПРИЕМНИШТВО
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ПОТТИКНУВАЊЕ НА КОНКУРЕНТНОСТА И РАСТОТ НА ДОМАШНИТЕ КОМПАНИИ

компаниите да аплицираат, посочувајќи дека постапката за аплицирање е едноставна, а 
со мерките се овозможува поврат на средства за веќе реализираните инвестиции во 2018 
година.

Со Законот за финансиска поддршка на инвестициите се предвидени можности за 
финансиска поддршка на компаниите за нови вработувања, инвестирање во технолошки 
развој, пораст на капитални инвестиции и приходи, проекти од значаен економски 
интерес, откуп на материјални средства од деловни субјекти со потешкотии, зголемување 
на конкурентноста на пазарот, како и финансиска поддршка за освојување на нови пазари 
и пораст на продажбата. Деловни субјекти кои можат да бидат корисници на финансиска 
поддршка се деловните субјекти кои започнале продуктивна почетна инвестиција, оствариле 
пораст на вкупни приходи од работењето во последната година во однос на просекот од 
претходните три години и кај кои просечниот број на вработени во последната година во 
однос на просекот од претходните три години не бил намален за повеќе од 5%. Давател на 
државната помош е Владата на РСМ.

-Предлог-законот за субвенционирање на придонесите од задолжително социјално 
осигурување поради зголемување на плата, кој од денес е достапен на страната на 
Единствениот национален електронски регистар на прописи (ЕНЕР) има за цел да ги поттикне 
работодавачите да исплаќаат повисоки плати на вработените, на начин што државата ќе 
обезбеди поддршка на компаниите кои ќе ги зголемат платите на своите вработени во износ 
од најмалку 600 до најмногу 6.000 денари над досегашните примања, при што во однос на 
зголемениот надоместок компаниите би имале обврска да платат само персонален данок на 
доход, додека државата ја презема обврската да ги надомести трошоците за придонесите од 

Во присуство на голем број 
стопанственици, на 10.9.2019 
година, во Стопанската комора 
на Македонија беа презентирани 
мерките предвидени со Законот 
за финансиска поддршка на 
инвестициите и Предлог-законот за 
субвенционирање на придонесите 
од задолжително социјално 
осигурување поради зголемување на 
плата.

-Целта на мерките кои ги презема 
Владата на РСМ е подигнување 
на продуктивноста на домашното 
стопанство. Предуслов за поголема 
продуктивност на компаниите се тие да располагаат со современа технологија и знаење 
(know-how), мотивирани вработени и квалитетен менаџмент. Во таа насока Владата обезбеди 
сет на мерки предвидени со Законот за финансиска поддршка на инвестициите чија 
основна цел е поттикнување на економскиот раст и зголемување на конкурентноста пред 
сė на производно ориентираните компании, како и мерки предвидени со Предлог-законот 
за субвенционирање на придонесите од задолжително социјално осигурување поради 
зголемување на плата, чија цел е поттикнување на работодавачите да исплаќаат плата во 
повисок износ со која ќе се подигне економскиот стандард на вработените и ќе се намали 
одливот на кадар од државата, - истакна д-р Кочо Анѓушев, заменик на претседателот на 
Владата на РСМ задолжен за економски прашања и за координација со економските ресори.

Д-р Анѓушев истакна дека по иницијатива на бизнис-заедницата со измените на Законот 
се предвидува можност за обезбедување финансиска поддршка и за компаниите од ИТ-
секторот, компаниите регистрирани за вршење трговска дејност и други дејности кои вршат 
и производни процеси (само во однос на инвестициите за производните процеси), како и 
компаниите од областа на земјоделството, кои се занимаваат и со преработувачка индустрија 
(само во однос на инвестициите поврзани со преработувачката индустрија). Тој ги охрабри 
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задолжително социјално осигурување за износот за кој е одобрено субвенционирање на 
придонеси, - информираше д-р Анѓушев.

-За добивање субвенции не се предвидени дополнителни административни 
оптоварувања за компаниите, туку работодавачот во месечната пресметка за интегрирана 
наплата што ја поднесува до Управата за јавни приходи, согласно со Законот за придонеси од 
задолжително социјално осигурување, ќе треба само да гo означи осигуреникот за коj бара 
субвенционирање на социјалните придонеси. Мерката е предвидено да трае од 1 ноември 
2019 година до 31 октомври 2022 година, односно 3 години и истата се однесува на компании 
од сите сектори, независно од големината и дејноста која што ја вршат, - заклучи Анѓушев.

Во рамките на презентацијата во отворена дискусија претставниците на компаниите 
поставуваа прашања во насока на допрецизирање на одредени дилеми кои ги имаат по 
основ на двете мерки кои им стојат како можност за поддршка во насока на зголемување на 
продуктивноста на работењето. 

Претседателот на Стопанската комора на Македонија, Бранко Азески, во своето 
обраќање пред присутните истакна дека ова е дел од сетот на активности кои Комората ќе 
ги преземе до крајот на годината насочени кон поттикнување на растот и конкурентноста на 
компаниите. Во рамките на овие активности, на 13.9.2019 година ќе се одржи и Балканскиот 
претприемачки самит, кој има за цел на едно место да ги обедини бизнисмените од регионот 
и да отвори нови можности за соработка, а следуваат и низа активности поврзани Буџетот за 
2020 година и економските политики, Самитот 2025 и дуалното образование во РСМ.

м-р Нена Николовска

ПОТТИКНУВАЊЕ НА КОНКУРЕНТНОСТА И РАСТОТ НА ДОМАШНИТЕ КОМПАНИИ

Делегација на турски стопанственици, претставници на раководството на Егејската 
асоцијација на извозници на овошје и зеленчук, со седиште во Измир, предводени од заменик-
министерот за земјоделство и шумарство во Владата на Република Турција,  Мехмет Хади Тунч, 
како и претседателот на Егејската асоцијација на извозници на овошје и зеленчук, Хајретин 
Учук, остварија работна средба со претседателот на Стопанската комора на Македонија, 
Бранко Азески и градоначалникот на Општина Гази Баба, Борче Георгиевски.

Пред турските стопанственици, претседателот Азески накратко го претстави работењето 
и организацијата на Стопанската комора на Македонија, како најголема и најзначајна бизнис 
асоцијација во земјата, која функционира 97 години и ги претставува македонските компании 
кои со повеќе од 90% учествуваат во создавањето на домашниот БДП од индустријата 
и во надворешно-трговската размена на државата. Претседателот Азески посочи дека 
традиционално Стопанската комора на Македонија има одлична соработка со турските 
партнери од ТОББ и ДЕИК и дека и покрај ограничените капацитети на македонската 
економија, постојат големи потенцијали за унапредување на заемната економска соработка, 
како и за искористување на пријателскиот пристап на турските партнери кон македонските 
компании.

Азески накратко се осврна и на клучните параметри во однос на земјоделско-
прехранбениот сектор во државата, како и на отворените прашања за понатамошен развој на 
овој сектор, вклучувајќи го непостоењето на организирани откупни центри, слабата техничка 
опременост на македонскиот земјоделски сектор, како и потребата од спроведување 
постапки за окрупнување на земјоделските земјишта.

Заменик-министерот за земјоделство и шумарство во Владата на Република Турција, 
Мехмет Хади Тунч, посочи дека во моментот Турција е на 7-мо место на светот на листата на 
најголеми извозници на свежо овошје и зеленчук и на основните прехранбени производи, 
како и дека активностите на Министерството се насочени кон обезбедување поддршка 
на преработувачката и конзервната индустрија, во насока на зголемување на додадената 
вредност која ја креира овој сектор. Заменик-министерот Тунч накратко ги изложи активните 
мерки за поддршка кои турската Влада ги обезбедува за компаниите од земјоделско-

ДЕЛЕГАЦИЈА НА ЕГЕЈСКАТА АСОЦИЈАЦИЈА 
НА ИЗВОЗНИЦИ ВО ПОСЕТА НА КОМОРАТА 

– ДИСКУСИЈА ЗА УНАПРЕДУВАЊЕ НА 
СОРАБОТКАТА

ПОСЕТИ
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ПОСЕТИ

прехранбениот сектор и очекувањата Турција да се вброи во листата на 20-те најголеми 
извозници во однос на производи од  преработувачката и конзервната индустрија.

Претседателот на Егејската асоцијација на извозници на овошје и зеленчук, Хајретин Учук, 
истакна дека Асоцијацијата е основана во 1966 година, со цел да ги обедини извозниците на 
свежо овошје и зеленчук во Егејскиот регион, во насока на унапредување на работењето на 
секторот и заедничко организирање на извозните активности. Асоцијацијата во моментот 
брои повеќе од 300 членови, кои годишно  извезуваат производи во вредност над 700 
милиони САД долари годишно, во повеќе од 170 земји. Претседателот Учук се осврна на 
тековните активности на компаниите од Асоцијацијата на македонскиот пазар, отворените 
прашања со кои се соочуваат, но и перспективите за продлабочување на заемната соработка, 
преку изразениот интерес на турските стопанственици за започнување производство од 
големи размери во Република Северна Македонија, но и за инвестиции во преработувачката 
и конзервната индустрија.

На крајот на средбата, во насока на продолжување на воспоставената соработка и 
размена на искуства, договорено беше во идниот период да биде организирана работна 
посета на експерти и стопанственици од Стопанската комора на Македонија на Егејската 
асоцијација на извозници во Измир.

д-р Татјана Штерјова

ПОСЕТИПОСЕТИ

Во насока на креирање на единствена Регионална економска област (РЕО), а со цел 
соединување на регионот и овозможување заеднички напредок на бизнис заедниците и 
економиите на шесте земји од регионот на Западен Балкан, претставници од Коморскиот 
инвестициски форум (КИФ) вчера ја посетија компанијата „Пекабеско“ и остварија работна 
средба со првиот извршен директот на компанијата, Слободан Кутревски. Оваа средба 
беше прва од низата посети коишто КИФ планира да ги реализира во наредниот период во 
компаниите од регионот.

На состанокот беше дискутирано за предизвиците со коишто се соочуваат компаниите 
од месната индустрија при извозот на пазарите од регионот и пошироко, но и при увозот 
на суровини и други продукти во Македонија. Потребно да се слушне гласот на бизнис 
заедницата со цел да се детектираат проблемите во реалниот сектор и да се преземат 
конкретни мерки за решавање на истите преку Коморскиот инвестициски форум.

Решавањето на предизвиците, како што се унифицирање на граничните премини и 
застапување на слободното движење на добра/услуги низ регионот, взаемно признавање 
на потребните гранични декларации, документација за одреден вид производи од 
сертифицирани лаборатории, агенции, итн., дизајн и имплементација на регионален ИТ-
систем за поврзување на сите царини во регионот и др., значително ќе помогне при градење 
силни билатерлани односи меѓу шесте земји од регионот и ќе придонесе за што поскоро 
приклучување на регионот кон Европската унија, во зона на стабилност, безбедност и 
економски просперитет.

м-р Сања Николова

КИФ во посета на „Пекабеско“
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КОМОРСКИ ИНВЕСТИЦИСКИ ФОРУМ (КИФ)

Во насока на имплементирање на веќе започнатите и дефинирање на идните активности 
на шесте комори од Западен Балкан, изминатите два дена, во Скопје се одржа работилница 
организирана од страна на Германското друштво за интернационалана соработка - ГИЗ и 
Коморскиот инвестициски форум (КИФ).

Работилницата беше организирана во рамките на Проектот:  „Зголемување на извозниот 
потенцијал на малите и средни претпријатија во регионот на 6-те земји од Западен Балкан“, 
на чијашто имплементација во текот на изминатата година активно работеа сите шест 
комори од регионот со поддршка на ГИЗ. Целта на Проектот е креирање база на податоци 
на произведувачи и дистрибутери на производи од агро-секторот, поточно производи од 
конзервната и преработувачката индустрија, од пазарите во регионот, но и од европските 
пазари. Со креирањето на заедничка база, коморите од ЗБ6 ќе можат на компаниите 
заинтересирани за извоз и пласман на своите производи на странските пазари да им 
обезбедат детални информации за дадените пазари и потенцијалните партнери, со цел 
олеснување на извозниот процес.

Во моментот Проектот е во завршна фаза, во којашто секоја од шесте комори е задолжена 
за анализа на домашните пазари и натамошно внесување на потребните податоци во 
заедничката база на податоци. По комплетирање на базата од страна на коморите и 
имплементацијата на техничките решенија, се очекува Проектот официјално да отпочне со 
имплементација кон почетокот на наредната година, а воедно во истиот период и услугата 
да стане достапна до сите членки на Стопанката комора на Македонија.

Со имплементирањето на овој проект, не само што ќе се олесни поврзувањето на 
компаниите од регионот на Западен Балкан, туку ќе им се овозможи и  полесен пристап на 
малите и средни компании од Македонија да ги развијат своите извозни потенцијали и да ги 
пласираат своите производи и на европските пазари.

м-р Сања Николова,
стручен соработник  
во Стопанската комора на Македонија
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утврдуваат правата и обврските на обврзниците и државите членки во случај на настанување 
даночен спор во врска со двојно оданочување на приходот и капиталот.

Новиот механизам предвидува право на даночните обврзници кои се соочуваат со 
даночни спорови кои произлегуваат од нивната меѓународна активност во рамки на ЕУ да 
покренат постапка за спогодбено решавање на спорот со земјите-членки. Доколку спорот не 
се реши спогодбено во рамки на предвидениот период од две години, даночниот обврзник 
може да побара формирање на Советодавна комисија за алтернативно решавање на спорови 
составена од три независни членови именувани од засегнатите земји-членки и претставници 
на соодветните надлежни органи. Советодавната комисија за алтернативно решавање на 
спорови мора да го реши спорот и да одлучи во рок од шест месеци, со донесување на 
одлука која е извршна и која засегнатата земја-членка мора да ја спроведе. Ако Советодавната 
комисија за алтернативно решавање на спорови не се основа во предвидените рокови, 
даночниот обврзник има право да се обрати за одлучување и за заштита на неговите права 
до надлежниот национален суд. Остварување на своите права согласно новата Директива 
даночните обврзници може да бараат за даночни спорови кои се настанати во врска со 
остварени приходи од доход или капитал во 2018 година, но со согласност на надлежните 
органи овој механизам може да се применува и за даночни спорови кои се однесуваат на 
претходни периоди.

Македонија има склучено 48 договори за избегнување на двојно оданочување, од 
кои половината се со земји-членки на Европската унија, па оттаму, а соодветно на нашиот 
кандидатски статус за членство во Унијата, нашата регулатива мора да се приспособи во 
конкретниот сегмент со барањата кои произлегуваат од Директивата за механизмите за 
решавање на даночните спорови во Европската унија (ЕУ) 2017/1852. Во иднина, во случај на 
примена на новиот механизам за решавање на даночните спорови во врска со толкувањето 
и примената на билатералните и мултилатералните спогодби и договори за одбегнување 
на двојното оданочување ќе се зголеми правната сигурност на македонските фирми кои 
остваруваат приходи од доход и капитал во рамки на Европската унија.

ДАНОЦИ И ЦАРИНИДАНОЦИ И ЦАРИНИ

Вообичаени начини за елиминирање на непожелните ефекти на меѓународното двојно 
оданочување, покрај унилатералните мерки кои се инкорпорирани во националните 
законодавства се и билатералните и мултилатералните спогодби и договори за одбегнување 
на двојното оданочување на доходот и капиталот. Сепак и во услови на постоење на вакви 
меѓународни договори, во некои домени во пракса се јавуваат спорови помеѓу различните 
даночни јурисдикции.

Судир на даночни јурисдикции настанува кога две или повеќе држави чиишто резиденти/
државјани се вклучени во меѓународните трансакции на производи, услуги, капитал, 
технологија, интелектуална сопственост и труд настојуваат да оданочат ист даночен обврзник 
за ист објект на оданочување, во исто време со идентичен вид на данок (меѓународно двојно 
оданочување).

Различното толкување од страна на различни држави на одредбите од договорите и 
конвенциите за избегнување на двојно оданочување создаваат сериозни даночни препреки 
за претпријатијата кои работат надвор од границите на сопствената држава, а последиците 
од истото се прекумерно даночно оптоварување и негативни импликации врз меѓународната 
трговија.

Согласно одредени проценки, само во рамките на Европската унија постојат околу 
2.000 даночни спорови поврзани со примена на договорите и меѓународните конвенции за 
избегнување на двојно оданочување, кои се со вредност од околу 10,5 милијарди евра.

Со цел надминување на ваквите состојби, во рамките на Европската унија се предвиде 
нов механизам за решавање на даночните спорови во врска со толкувањето и примената 
на билатералните и мултилатералните спогодби и договори за одбегнување на двојното 
оданочување, кој треба да обезбеди правна сигурност и праведни даночни системи во 
Унијата.

Од почетокот на јули оваа година стапи на сила Директивата за механизмите за решавање 
на даночните спорови во Европската унија (ЕУ) 2017/1852 (Council Directive (EU) 2017/1852 
of 10 October 2017 on tax dispute resolution mechanisms in the European Union), со која се 

Анета Димовска, самостоен советник
во Стопанската комора на Македонија

ОВ МЕХАНИЗАМ ЗА 
РЕШАВАЊЕ НА ДАНОЧНИТЕ 
СПОРОВИ ВО ЕВРОПСКАТА 

УНИЈА



БИЗНИС ИНФО БИЗНИС ИНФО 17Петок, 13 септември 2019, Бр. 40616 Петок, 13 септември 2019, Бр. 406

Финансирањето, во суштина, е првиот фактор за квалитетно образование, затоа што 
вложувањето во образованието значи вложување во иднината. Според последните податоци 
на Државниот завод за статистика, нашата земја за образованието издвоила 3,7% од БДП, што 

е за 1,3 процентни поени пониско од просекот на земјите во ОЕЦД, кој изнесува 5,0% од БДП. 
Според податоците од МФ, проекција за БДП за 2018 и 2019 година, за 2018 година нашата 
земја за образование издвоила 3,66% од БДП, а за 2019 година 3,73% од БДП, што повторно е 
под просекот на земјите во ОЕЦД.

Ако се направи споредба со Словенија, како земја со слична традиција на образование 
како нашето, и со Финска, позната како земја на знаења, во која долги години учениците 
постигнуваат врвни резултати во PISA - тестирањата , според податоците од ОЕЦД, Словенија 
како држава, издвојува 4,3% од БДП, што е за 0,6 процентни поени повеќе од нашата земја, 
додека Финска издвојува 5,7% од БДП што е за 2 процентни поени повеќе од нашата земја. 
Споредено со просекот на ОЕЦД на БДП, Словенија се движи кон приближување до просекот 
на ОЕЦД, додека издвојувањата за образованието во Финска се движат над просекот на ОЕЦД.
Токму затоа во овие земји може да се зборува за квалитетно образование.

Овие податоци укажуваат дека образованието во нашата земја не претставува еден од 
главните приоритети. Образованието не смее да се третира како трошок, туку како инвестиција 
во иднината и затоа мора да го зголемиме процентот на издвојување за образование од БДП 
за да можеме да спроведуваме квалитетни реформи во насока на обезбедување стручен, 
подготвен и квалитетен кадар за потребите на реалниот сектор и општеството во целост. 

ОБРАЗОВАНИЕОБРАЗОВАНИЕ

Од оваа учебна година започна реформираното техничко образование, образование 
според реалните потреби на стопанството, дизајнирано според стандарди и врз основа на 
резултати кои треба да се постигнат и кредитен систем. Фокусот е ставен на процентот на 
стручните предмети и практичната обука на работно место за стекнување стручни знаења и 
практични вештини и компетенции. Истовремено донесен е Законот за основно образование 
кој побрзо мора да ја најде својата применливост.

Но за предвидените активности потребни се финансиски средства ако сакаме да имаме 
квалитетно стручно образование и обука, без импровизации и шминка - од една и единствена 
практична причина: на реалниот сектор му требаат завршени кадри со соодветни стручни 
вештини за зголемување на продуктивноста во работењето и зголемување на производството 
и квалитетот на производите, а секоја дообука или преквалификација на кадрите бара 
дополнителни средства и време .

Но, од друга страна, сведоци сме на повторен ребаланс на Буџетот и кратење на и онака 
недоволните средства во образованието. Со ребалансот се предвидува вкупните расходи 
на Министерството за образование и наука од предвидените околу 26 милијарди денари 
да се намалат на 25.250.000.000 денари и тоа во делот на основно, средно образование, 
капитални инвестиции и високо образование и наука. Се бара воведување на квалитетно 
дуално образование, а се намалуваат средства за капитални инвестиции и опремување 
на лаборатории во училиштата за подготовка на учениците за реализација на практична 
обука на работно место. Исто така, средства се кратат и во делот за професионален развој 
на наставниците, на истите оние наставници кои треба да ги спроведуваат реформите и да 
ги подготвуваат нашите деца да станат активни граѓани и да придонесуваат во развојот на 
економијата и општеството во целост.

Наташа Јаневска, самостоен советник
во Стопанската комора на Македонија

ФИНАНСИИТЕ И 
РЕФОРМИТЕ ВО 

ОБРАЗОВАНИЕТО
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НОВИ 

ПРОПИСИ 

10.09.2019
ИЗВЕСТУВАЊЕ ЗА ПОЧЕТОК НА ПРОЦЕСОТ ЗА 

ПОДГОТОВКА НА ПРЕДЛОГ ЗАКОН ЗА ДОНИРАЊЕ НА 
ВИШОК ХРАНА

Според Известувањето на Министерството 
за земјоделство, шумарство и водостопанство, со 
Законот ќе се регулира донирањето на вишокот 
на храна. Целта на Законот е воспоставување на 
механизми и критериуми за регулирање на а ...

12.09.2019
ПРЕДЛОГ – ЗАКОН ЗА СУБВЕНЦИОНИРАЊЕ НА 

ПРИДОНЕСИТЕ ОД ЗАДОЛЖИТЕЛНО СОЦИЈАЛНО 
ОСИГУРУВАЊЕ ПОРАДИ ЗГОЛЕМУВАЊЕ НА ПЛАТА

Со Предлог – законот се обезбедува поддршка 
од државата за компаниите кои ќе ги зголемат 
платите на своите вработени во износ од најмалку 
600 до најмногу 6.000 денари над досегашните 
примања.Во однос на зголемениот надом ...

12.09.2019
ПРЕДЛОГ – ЗАКОН ЗА ДАНОК НА МОТОРНИ 

ВОЗИЛА
Со Предлог - законот се уредува данокот 

на моторни возила наменети за употреба на 
територијата на Република Северна Македонија, 
во поглед на настанувањето, пресметувањето и 
плаќањето на данокот на моторни воз ...

13.09.2019
ИЗВЕСТУВАЊЕ ЗА ПОЧЕТОК НА ПРОЦЕСОТ 

НА ПОДГОТОВКА НА ПРЕДЛОГ – ЗАКОНИ ВО 
НАДЛЕЖНОСТ НА МИНИСТЕРСТВОТО ЗА 
ВНАТРЕШНИ РАБОТИ

Според Известувањето на Министерството 
за внатрешни работи отпочнат е процесот на 
подготовка на следните предлог – закони: Предлог 
на закон за изменување и дополнување на Законот 
за оружјето; Предлог на закон за измену ...

13.09.2019
ИЗВЕСТУВАЊЕ ЗА ПОЧЕТОК НА ПРОЦЕСОТ 

НА ПОДГОТОВКА НА ПРЕДЛОГ – ЗАКОНИ ВО 
НАДЛЕЖНОСТ НА МИНИСТЕРСТВОТО ЗА 
ЗЕМЈОДЕЛСТО, ШУМАРСТВО И ВОДОСТОПАНСТВО

Според Известувањето на Министерството 
за земјоделство, шумарство и водостопанство 
отпочнат е процесот на подготовка на следните 
предлог – закони:- Предлог - закон за изменување и 

дополнување на закон за сточарство;- Пре ... 

10.09.2019
ИЗМЕНИ И ДОПОЛНУВАЊА НА ПОДЗАКОНСКИ 

АКТИ НА ЗАКОНОТ ЗА КАТАСТАР НА НЕДВИЖНОСТИ, 
објавени во „Службен весник на РСМ“ бр. 183 од 5 
септември 2019 година

Врз основа на член 65, член 74, член 90, член 
116, член 188, член 215, член 226 од Законот за 
катастар на недвижности („Службен весник на 
Република Македонија“ број 55/13, 41/14, 115/14, 
116/15, 153/15, 192/15, 61/16, 17 ...

10.09.2019
ИЗМЕНИ И ДОПОЛНУВАЊА НА ПОДЗАКОНСКИ 

АКТИ НА ЗАКОНОТ ЗА ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ, 
објавени во „Службен весник на РСМ“ бр. 183 од 5 
септември 2019 година

Врз основа на член 14 став 1 точка ж, член 27 
став 9 и член 190 став (4) од Законот за хартии од 
вредност („Службен весник на Република Северна 
Македонија“ број 95/05, 25/07, 7/08, 57/10, 135/11, 
13/13, 188/13, 43/14, 15 ...

11.09.2019
НОВ ПОДЗАКОНСКИ АКТ НА ЗАКОНОТ ЗА 

ТРГОВИЈА, објавен во „Службен весник на РСМ“ бр. 
184 од 6 септември 2019 година

Врз основа на член 23-б став 12 од Законот 
за трговија („Службен весник на Република 
Македонија“ бр. 16/04, 128/06, 63/07, 88/08, 159/08, 
20/09, 99/09, 105/09, 115/10, 158/10, 36/11, 53/11, 
148/13, 164/13, 97/15, 129/15, ...

11.09.2019
ДОНЕСЕН ПОДЗАКОНСКИ АКТ НА ЗАКОНОТ 

ЗА ТУТУН, ПРОИЗВОДИ ОД ТУТУН И СРОДНИ 
ПРОИЗВОДИ (*), објавен во „Службен весник на РСМ“ 
бр. 184 од 6 септември 2019 година

Врз основа на член 36 став 9 од Законот за 
тутун, производи од тутун и сродни производи 
(*) („Службен весник на Република Северна 
Македонија“ бр. 98/19), министерот за земјоделство, 
шумарство и водостопанство донесеПРАВИ ...

НОВИ ПРОПИСИ
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СТОПАНСКА КОМОРА НА МАКЕДОНИЈА
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САЕМИ, СЕМИНАРИ, ФОРУМИ И ПРЕЗЕНТАЦИИ ВО 
ОРГАНИЗАЦИЈА НА СТОПАНСКАТА КОМОРА НА МАКЕДОНИЈА
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СЕМИНАРИ, ФОРУМИ, ПРЕЗЕНТАЦИИ

Стопанската комора на Македонија, на 13 септември 2019 година, организира еднодневна 
работилница на тема: „Обврска и краен рок за исплата на дивиденда, распоредување на 
финансиски резултат, примена на менаџерски договори“ во насока на практична подготовка 
на трговските друштва за пресметката и начинот на исплата на дивиденда, како и нејзиниот 
даночен и сметководствен третман, а во пресрет на крајниот рок за исплата на одобрената 
дивиденда, кој рок за 2019 година истекува заклучно со 30.09.2019 година.

Дополнително, согласно законската регулатива и меѓународните сметководствени 
стандарди (МСС), даночниот обврзник има законска обврска да води деловни книги. 
Евиденцијата е од исклучителна важност доколку се земе предвид дека оданочувањето се 
темели на податоците од сметководствената документација. Во таа насока, оваа работилница 
ќе направи преглед и на законските обврски за водење на сметководство и трговски книги, 
составување годишна сметка и финансиски извештаи, распределба на добивка, покривање 
на загуба и издвојување на резерви.

Конечно, ќе се анализира и примената на менаџерските договори во македонското 
законодавство и ќе се направи осврт на нивните главни карактеристики, со особен акцент 
на утврдувањето на учеството во добивката на друштвото.

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

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

ОБВРСКА И КРАЕН РОК ЗА ИСПЛАТА 
НА ДИВИДЕНДА, РАСПОРЕДУВАЊЕ НА 
ФИНАНСИСКИ РЕЗУЛТАТ, ПРИМЕНА НА 

МЕНАЏЕРСКИ ДОГОВОРИ

13.9.2019 година 
(петок)

10:00-16:00 часот
Стопанска комора на 
Македонија, сала 1 на 

5-ти кат

СЕМИНАРИ, ФОРУМИ, ПРЕЗЕНТАЦИИ

БАЛКАНСКИ ПРЕТПРИЕМАЧКИ САМИТ 
- BALKAN ENTREPRENEURSHIP SUMMIT

13.09.2019 година
Хотел „Хилтон“- Скопје

Економскиот развој е клучен за нашето општество да прогресира, но и особено значаен за 
сите да имаме подобар и поквалитетен животен стандард. Балканскиот претприемачки самит, има 
за цел да обедини на едно место бизнисмени од регионот се со цел да ги поврзе во меѓусебна 
соработка која во иднина ќе отвори нови можности за сите.

За таа цел Стопанската комора на Македонија, во соработка со Creative Hub, а поддржано 
од Проектот „Образование за вработување во Северна Македонија“ (Е4Е@mk), Ве поканува на 
13.09.2019 година во хотел „Хилтон“, да заземете учество на Самитот на кој ќе присуствуваат над 
250 гости, истакнати бизнисмени, претприемачи, иноватори. Настанот ќе го отвори прашањето на 
успешна Балканска соработка, ќе слушнеме за инвеститорски трендови во светот, но и на Балканот, 
ќе зборуваме за трендот на “недостаток на квалитетна работна сила”, но и ќе разговараме за 
иновациите во индустриите.

Низ листа на инспиративни говорници од САД, Франција, Индија, Бугарија, Турција, но и од 
Македонија имаме за цел да ги поврземе бизнисите на првиот Балкански претприемачки самит, но 
и заедно да го претвориме во традиција. 

За кого е наменет Самитот:
Овој самит е наменет за претставници на бизнис секторот, претприемачи, кои сакаат да 

развијат соработки или пак заедно да делуваат како дел од Балканскиот бизнис сектор.

Преку искусни говорници од различни индустрии гостите ќе имаат можност да слушнат за 
инвестициски трендови, трендови во дигиталниот маркетинг, искуства на едни од најуспешните 
балкански бизнисмени, луѓе кои развиваат технологии на иднината и иновативни решенија во 
индустриите.  

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

Контакт лице:
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

Овој семинар е наменет за претставници од бизнис заедницата, владиниот и невладиниот 
сектор, маркетинг професионалци, претприемачи и проект менаџери кои се вклучени во процесите 
на корпоративни и маркетинг комуникации, односи со јавност и управување со социјални мрежи. 
На еднодневниот семинар учесниците ќе добијат подлабоко и темелно разбирање за важноста, 
вредноста и функционалноста на современиот односи со јавност во интеграција со социјалните 
мрежи, алатките на односите со јавност, механизмите и медиумите, како и моделите за успешни 
комуникации со таргетираната публика. Учесниците ќе спознаат функционални модели за 
дигиталниот ПР, креирање содржина и атрактивен наслов, визуализација на приказните, брифирање 
и пристапување кон новинари, развој на стратегија и временско усогласување на медиа планот 
со социјалните мрежи. Воедно, учесниците ќе добијат темплејти за маркетинг планирање, медиа 
планирање и пристап до сознанија за оптимално комбинирање на традиционални и дигитални 
медиуми, сето тоа преку применливи групни и индивидуални вежби.

 
Прашања кои ќе бидат одговорени за време на семинарот:
- Насловот како скратен текст: Како до совршен ПР наслов?
- Кога креираме вест преку соопштение до медиуми, а кога преку интервју?
- Како перцепира вести современата публика од аспект на време, атрактивност, разбирање?
- Кои се алатки на современите односи со јавност?
- Како се креира вест од информација?
- Како градиме однос со медиумите и новинарите?
- Медиуми: традиционални и дигитални. Како да ги комбинираме?
- Како се креира содржината?
- Како се расажуваат визуелни приказни?
- Како да комуницираме денес со намалено внимание од публиката?
- Како да таргетираме различни генерации на купувачи?
- Кризен ПР. 

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

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

ОДНОСИ СО ЈАВНОСТ ПРЕКУ 
ДИГИТАЛНИ МЕДИУМИ – КРЕИРАЊЕ 
ВЕСТИ СО БРЗИНА И АКТУЕЛНОСТ

16.9.2019 година 
(понеделник)

10:00 – 15:00 часот
Стопанска комора на 
Македонија, сала 3 на 

3-ти кат

СЕМИНАРИ, ФОРУМИ, ПРЕЗЕНТАЦИИ

НОВИОТ ЗАКОН ЗА ПРАКТИКАНТСТВО НИЗ 
ПРИЗМАТА НА ПРАВАТА И ОБВРСКИТЕ НА 

ПРАКТИКАНТОТ И РАБОТОДАВАЧОТ

17.09.2019 година
9:30-15:00 часот

Стопанска комора на 
Македонија, сала 1 на 5-ти 

кат

Стопанската комора на Македонија, на 17 септември 2019 година, организира еднодневен 
семинар на тема: „Новиот закон за практикантство низ призмата на правата и обврските на 
практикантот и работодавачот и анализа и преглед на законот за работните односи од аспект на 
склучување на договорите за вработување и постпката за откажување на договорите за вработување“.

Примарна цел на семинарот е да се запознаат посетителите со сите актуелни одредби кои 
ги предвидува новиот Закон за практикантство („Службен весник на РСМ“ бр.98/19), а особено 
како точно е регулирана практикантската работа, колку таа може да трае и како се врши нејзина 
евиденција, како и каков надоместок треба да се предвиди за практикантите. Особено внимание 
ќе се посвети на важноста од составување добар договор во насока на максимална заштита на 
засегнатите страни. Ќе се направи осврт и на прекршочните одредби од законот поради подобро 
разбирање на обврските на работодавачите.

Дополнително, ќе се анализира и Законот за работни односи од аспект на неговите одредби 
за склучување на договорите за вработување, формата и содржината, условите за склучување, 
измените на договорот, престанување на важење на договорот за вработување и откажување на 
договорот за вработување.

Во рамките на семинарот ќе бидат опфатени сите специфични аспекти поврзани со темата 
и воедно, ќе се направи обид за практично расчистување на одредени дилеми кои се јавуваат во 
праксата, поврзани со предметната проблематика.  

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

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

Овој семинар пред се`, има за цел да го опфати работењето со благајната/ касата. Секој 
учесник ќе се сретне со документи кои го потенцираат сегментот од благајничкото работење на една 
компанија. Ова, од друга страна, ќе не` донесе до правилната примена на законската и даночната 
регулатива која го уредува готовинското денарско, девизно, благајничко работење и работењето со 
дневниот промет (малопродажбата).

На еднодневниот семинар ќе им се овозможи на присутните правилно да ја применуваат 
благајничката работа во делот на препознавање и откривање на евентуални лажни пари и бенефитот 
од користење на апоенски состав на парите.

Семинарот е наменет за секој кој сака да се здобие со подлабоко разбирање од областа на 
благајничкото работење - благајници во компании, сопственици на компании кои имаат благајничко 
работење, но и секој кој е во контакт со ефективни наши и странски пари.

Прашања кои ќе бидат одговорени за време на семинарот:
- Која е сметководствената разлика помеѓу денарската и девизната благајна и како истите 

функционираат?
- Кои се задолжителни благајнички обрасци за евиденција на влезот и излезот на парите?
- Што значи купување девизи на девизен пазар – откуп и подигање девизи за службен пат?
- Која е разликата помеѓу трошковна и уплатна благајна?
- Како да се заштитиме од евентуалните лажни пари?
- Како да ги препознаеме евентуалните лажни пари?
- Кои се заштитните елементи на книжните пари?
- Колку помага користењето на апоенскиот состав на парите во точноста на парите во каса?
- Што е Одлука за касов максимум и кој треба да ја има?
- Како да го изготвиме Правилникот за благајничко работење?

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

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

БЛАГАЈНИЧКО ДЕНАРСКО И 
ДЕВИЗНО РАБОТЕЊЕ

19.9.2019 година
10:00 – 15:00 часот

Стопанска комора на 
Македонија, сала 1 на 

5-ти кат

СЕМИНАРИ, ФОРУМИ, ПРЕЗЕНТАЦИИ

SMED (SINGLE MINUTE EXCHANGE OF 
DIES) МЕТОДОЛОГИЈА – ПРОМЕНА НА 

АЛАТКИТЕ ЗА ЕДНА МИНУТА

20.9.2019 година (петок)
9:30-15:00 часот

Стопанска комора на 
Македонија, сала 4 на 5-ти 

кат

    Стопанската комора на Македонија, на 20 септември 2019 година, организира еднодневен 
семинар на тема: SMED (SINGLE MINUTE EXCHANGE OF DIES) МЕТОДОЛОГИЈА – ПРОМЕНА НА 
АЛАТКИТЕ ЗА ЕДНА МИНУТА.

SMED (SINGLE MINUTE EXCHANGE OF DIES) МЕТОДОЛОГИЈА – ПРОМЕНА НА АЛАТКИТЕ ЗА 
ЕДНА МИНУТА е една од LEAN методите која драстично го намалува времето кое е потребно да се 
заврши промена на алатот како дел од машината. Во пракса под терминот „замена на алатот“ не се 
подразбира само замена на алатот како дел од машината, туку севкупното време кое ќе се потроши 
од моментот на завршување на производот А на една машина и отпочнувањето на производство 
на друг производ Б на истата машина. Ова време кое ќе се се потроши терминолошки се нарекува 
Changeover-Време на промена, во кое спаѓаат и сите подесувања на машината за производство на 
производот Б.

Суштината од примената на SMED методологијата е да го намалиме драстично времето за 
промена на алатот како дел од машината. Во пракса се покажало дека ако процесот за замена на 
алатот од машината не е детално анализиран, постои можност за замена на истиот да се смали 
времето на замена и до 80%. Постојат екстремни примери каде замената на алатот на големи преси 
која траела еден ден (и за тоа време пресата била нефункционална), се смалило на 30 минити. Секој 
чекор за замена на алатот детално се анализира како би се видело дали може да биде елиминиран, 
временски преместен и да се работи на истиот додека и машината работи), воедно да биде 
поедноставен и автоматизиран.

Клучната активност на SMED-методологијата е да се дефинираат интерните елементи 
(активностите за промена кои се извршуваат додека машината стои) и екстерните елементи 
(активности на промена кои се извршуваат додека машината работи), а потоа префрлување на 
интерните елементи во екстерни, како би се скратило времето на стоење на машината додека трае 
промената на алатот.

Творец на SMED-методологијата е Шингео Шинго, кој воедно е творец на TPS- Toyota Pro-
duction System кој успеал со првата примена на SMED-методологија, замената на алат како дел од 
пресата во Тојота да го смали од 4 часа на 3 минути.

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

Контакт лице:
Анита Митревска
Телефон: ++ 389 2 3244057
Факс: ++ 389 2 3244088
Е-адреса: anita@mchamber.mk
Контакт центар: (02) 15015
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 Со Законот за архивски материјал, се доуредуваат определени прашања кои се однесуваат 
на канцелариското работење, движењето на документите во институцијата, архивското работење, 
скенирање на документите директно во деловодникот, како и распределувањето на документите по 
вработени во институциите.
 Целта на обуката е да се разработат темите кои се однесуваат на:
 • Деловен асистент - Одговорности и овластувања и клучни функции;
 • Комуникациски вештини на деловниот асистент;
 • Управување (чување и складирање) на документацијата во својата канцеларија и во 
канцеларијата на врвното раководство;
 • Креирање дописи за потребите на компанијата пред проверката од врвното  раководство.

 Протокот на документи претставува една од клучните теми на овој семинар, во функција 
на реализација на вертикална и хоризонтална комуникација (интерно во компанијата), како и во 
рамките на реализацијата на главните процеси за реализација на производот/услугата, начинот на 
креирање на интерактивни планови за распределување и нивелација на ресурси, како и потребните 
вештини и техники во деловната администрација.
 Усогласеноста помеѓу рачното водење на деловодникот и е-деловодник, како и водење на 
останатата пропратна документација по однос на канцелариското и архивско работење е согласно 
Упатството за начинот на одбележување на документите со рокови на нивно чување, водењето на 
попис на документи, начинот на нивно водење и во кои случаи се применува водењето на интерна 
доставна книга и сите останати помошни книги.

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

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

ДЕЛОВНИ АСИСТЕНТИ 
(АРХИВСКО И КАНЦЕЛАРИСКО 

РАБОТЕЊЕ) 

23 - 24.9.2019 година 
(понеделник-вторник)

9:30 – 15:30 часот
Стопанска комора на 
Македонија, сала 3 на 

3-ти кат 

СЕМИНАРИ, ФОРУМИ, ПРЕЗЕНТАЦИИ

ПРОДАЖНИ МРЕЖИ ВО 
ОСИГУРИТЕЛНИ И ФИНАНСИСКИ 

ИНСТИТУЦИИ

25.9.2019 година (среда)
10:00 – 15:30 часот

Стопанска комора на 
Македонија, сала 4 на 5-ти 

кат

Анализите на пазарот на труд на ниво на ЕУ покажуваат дека до 2020 година петте 
најбарани професии се во областите: образование, трговија, здравје, финансии и осигурување. 
Банкарството, осигурувањето и општо финансискиот сектор се карактеризираат со 
турбулентност како последица на неодамнешната глобална криза, но од друга страна овие 
сектори нудат најширока палета на производи и услуги на пазарот. Глобализацијата ни 
овозможи пристап до голем број информации притоа затрупувајќи не со низа потребни и 
непотребни податоци. Просечен корисник поради големата количина на податоци тешко 
може да определи кои податоци ќе му бидат корисни, а уште поважно, кои извори се 
најрелевантни.

           Иднината припаѓа на осигурителните компании кои свесно ќе ја градат својата 
продажна мрежа. Преку едукација и градење на сопствена продажна мрежа компанијата ќе 
биде подготвена за промени, независно од брокерите и агентите. Во текот на изминатите 
години во осигурувањето важеше подеднаква примена на теоријата и праксата. За успех 
во продажбата потребни се најсовремени пристапи, стратегии и продажни техники при 
соочување со проблеми од типот на: 

• секогаш е тешко да се дојде до купувачот;
• тешко е да се добие и задржи вниманието на купувачот;
• конкуренцијата е секогаш силна;

Целта на обуката е пред се` на учесниците вработени во осигурителните компаниии 
и финасиските институции (банки, штедилници, брокерски куќи и сл.) да им се пружи 
дополнителна мотивација и да им се дадат нови идеи за раст на нивните продажните 
резултати. После оваа обука учесниците ќе стекнат со најнови вештини за преговарање 
и продажба, ќе го осознаат полесниот пат до нови клиенти, ќе научат како да ги зајакнат 
односите со постоечките клиенти, лесно да ги постигнат планираните цели, да ја зголемат 
самодовербата при комуникација со потенцијалните клиенти и ефикасно да ги решаваат 
евентуалните конфликти или рекламации.

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

Контакт лице:
Анита Митревска
Телефон: ++ 389 2 3244057
Факс: ++ 389 2 3244088
Е-адреса: anita@mchamber.mk
Контакт центар: (02) 15015
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Стопанската комора на Австрија заедно со Трговското одделение при Амбасадата на 
Република Австрија во Република Македонија и Стопанската комора на Македонија,  и оваа 
година организираат деловни средби меѓу австриски фирми-производители на прехранбени 
производи и интернационални увозници на прехранбени производи од целиот свет.

„MARKETPLACE AUSTRIA FOOD“ е настан со најголема посетеност и 14-годишна 
традиција, на којшто присуствуваат компании од целиот свет.

За таа цел, Ве покануваме на овој настан, со цел да реализирате соработка со австриските 
производители и со останатите учесници на деловните средби.

Настанот ќе се одржи на 1.10.2019 година (вторник), во Стопанската комора на Австрија 
во Виена.

„MARKETPLACE AUSTRIA FOOD“ нуди можност за компаниите увозници на прехранбени 
производи, храна и пијалаци од Македонија и од светот со цел да ја зголемат својата мрежа 
на контакти, да пробаат нови производи, да запознаат нови добавувачи, да разменат нови 
идеи и да остварат деловна соработка со познати компании и експерти за производство и 
трговија на големо и мало со храна и пијалаци од целиот свет.

Исто така Ве информираме дека дололку сакате да учествувате на овој настан како и 
на B2B средбите, задолжително треба да се регистрирате на следниот линк: https://food2019.
b2match.io, каде можете да ги видите сите фирми кои се пријавени досега, да ја видите 
програмата и сите останати релевантни информации во врска со настанот.

Рокот на пријавување е до 31.08.2019 година.

Контакт лице:
Ирена Мојсовска
Стопанска комора на Македонија
Телефон: ++ 389 2 3244 009
E-адреса: irena@mchamber.mk
http://www.mchamber.mk

„MARKETPLACE AUSTRIA FOOD 2019“

1 октомври 2019 
година

Стопанска комора на 
Австрија, Виена

https://food2019.
b2match.io

СЕМИНАРИ, ФОРУМИ, ПРЕЗЕНТАЦИИ

II. СВЕТСКИ КОНГРЕС 
НА ПРЕТПРИЕМАЧИ 

11.10.2019 година
 9:30-15:00 часот

Стопанска комора на 
Македонија, сала 1 на 5-ти 

кат

Почитувани претприемачи, работодавачи, економисти, претседатели на управни одбори, 
менаџери; претставници на државни институции, локални и регионални заедници; претставници на 
академската заедница, синдикати, развојни агенции, невладин сектор и медиуми! Ве повикуваме да 
учествувате на II . Светски конгрес на претприемачи во Северна Македонија – во Скопје, од 16. до 
19. X 2019. година.

Идеите и акциите на претприемачот претставуваат темелен генератор на секој економски 
развој, при што несебично и визионерски се создава рамка за севкупен општествен напредок 
и социјална стабилност. Претприемништвото е единствен познат пат за развој и просперитет. 
Неговиот дух го створил сè тоа што во овој свет го знаеме како добро и напредно. На раскрсницата 
меѓу световите и културите, во моментите на двојба и запрашаност како понатаму, секогаш треба да 
се потсетиме што е тоа што до сега вредело, која била заложбата за напредок? Претприемништво, 
претприемачки дух и лична иницијатива, постојаната посветеност кон работата и профитот, го 
создадоа нашето општество и цивилизација, овозможувајќи работа, прифаќање и интегритет за 
секој. Секогаш одново мораме да ја истакнеме важноста на ова, постојано да објаснуваме и да 
потсетуваме дека претприемништвото е единствената позната иднина.

Глобалните проблеми на денешницата: војни, сиромаштија,тероризам, загрозување на 
планетата, и залагање за рамномерен, рамноправен, одржлив и урамнотежен развој, се темелен 
лајтмотив за организирање на Светскиот конгрес на претприемачи. Сакаме, меѓу другото, да ја 
дефинираме важноста и улогата на претприемачот во давањето на допринос во решавањето на 
овие глобални проблеми на човештвото.

Светскиот конгрес на претприемачи нема намера да го прмени светот, но има намера и 
потреба да допринесе во менување на светот – на подобро! Светскиот конгрес на претприемачи 
сака да ја потикне заедницата на добри дела! Дозволете и вашата компанија / институција да биде 
дел од овој процес.

Општата цел на Светскиот конгрес на претприемачи е: промовирање на значењето, целта и 
културата на претприемништвото. Организаторите очекуваат дека на вториот СКП, во прекрасната 
Северна Македонија, ќе учествуваат 800+ учесници од 20+ земји. Главен покровител на Светскиот 
конгрес на претприемачи, покрај Владата на Република Северна Македонија, се владите и 
министерствата за економија/претприемништво како и национални деловни асоцијации и научни 
институции на земјите учесници на Конгресот. Поддршка на Конгресот се очекува и од ЕУ/Европска 
комисија и значајни глобални институции: Обединетите нации, Меѓународниот монетарен фонд, 
Светската банка, Европската банка за обнова и развој... 

Ве замолуваме, за сите потреби, контактирајте нè преку е-адресата: poduzetnistvo@promo-
perspektive.com
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Стопанската комора на Македонија, преку ЕЕН–Европската мрежа на претприемачи, ве покануваат 
да учествувате на Меѓународните деловни средби „Match4Industry“, што ќе се одржат на 6-7 ноември 2019 
година, во  САНТЕК саемот за индустрија и технологија, во Кочаели, Турција.

„Match4Industry“ е дел од “Doing Business Onsite”, единствен концепт на вмрежување на заинтересирани 
клиенти за директни средби во компаниите на водечките автомобилски компании, нудејќи им на учесниците 
можност од прва рака да го набљудуваат деловното опкружување на Кочаели.

 
Учесниците на „Match4Industry“, ќе имаат можност, да се запознаат со најновите технологии и идни 

трендови во следниве области:

- набавка на автомобили,
- метал и машини,
- пластика и гума,
- тир,
- хемиски производи за автомобили (бои, лакови и производи за нега),
- градежни и градежни материјали,
- енергија,
- животна средина,
- електроника,
- информациски и комуникациски технологии.

Како услуги вклучени се:
- локални трансфери до местото на одржување на состаноците,
- превод ( од англиски на турски и обратно),
- ручеци, освежување и вечера за добредојде,
- сместување.

Трошоците за сместување (3 ноќевања во хотел со 5 ѕвезди), ќе бидат покриени од страна на турското 
Министерство за трговија на само еден учесник од компанија. Учесниците своите барања ги поднесуваат до 
Стопанската комора на Македонија и до турскиот комерцијален аташе во нашата земја. 

 Во прилог се програмата и дополнителни информации за настанот, а следниот линк ве води директно 
на веб-страната на настанот каде можете електронски да се регистрирате: https://m4i2019.b2match.io/, 
најдоцна до 25.10.2019 година.

Меѓународни деловни средби „Match4Indus-
try“ 6-7 ноември 2019 година, Кочаели, Турција

12.7.2018 година (петок)
10:00-16:00 часот

Стопанска комора на 
Македонија, сала 1 на 5-ти 

кат

СТОПАНСКА КОМОРА 
НА МАКЕДОНИЈА  

ECONOMIC CHAMBER 
OF MACEDONIA

ISO
9001
Quality 
Management

bsi.

FS 549642

ИЗВЕШТАЈ 
ЗА БОНИТЕТ

Нарачајте

за унапредување
и заштита

на Вашиот бизнис!
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Потекло на понудата: Грција
Валидност на понудата: 07.08.2019
TSIRONIS WOODEN TOYS & LOGISTICS

Потекло на понудата: Македонија
Валидност на понудата: 05.08.2019
ДОО КТ Украина 1999

Потекло на понудата: Македонија
Валидност на понудата: 05.08.2019
Арјес Украина ДДО 2013

Потекло на понудата: Македонија
Валидност на понудата: 24.05.2019
Малешевска аронија

Потекло на понудата: Турција
Валидност на понудата: 18.07.2019

Декоративни и структурни бои за слики 
од марката АРТЕГО ЕКСЕЛАНС

Потекло на понудата: Украина
Валидност на понудата: 15.07.2019
- Заеднички инвестициски проект на 
локалната самоуправа на Керзон и ЈП 
„Компанијата Мастер Фиш“

Потекло на понудата: Украина
Валидност на понудата: 

15.07.2019
Кондиторски производи „СВИТ 
АРТЕ“ (шеќерни колачи и бисквити 
од путер)

Потекло на понудата: Украина
Валидност на понудата: 15.07.2019
Производител на метални мрежи и 
огради

Потекло на понудата: Македонија
Валидност на понудата: 23.10.2019
АКТИВА ИНЖЕНЕРИНГ e компанија од 
градежната и металната индустрија и 
опфаќа се на едно место: проектирање, 
изведба, надзор и ревизија на градби од 
прва категорија.

ПОНУДА - ПОБАРУВАЧКА

Контакт: Белинда Миновска
Тел: +389 2 3244-036
belinda@mchamber.mk

ISO  9001:2015
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СТОПАНСКА КОМОРА НА МАКЕДОНИЈА
Основана 1922

Founded 1922
ECONOMIC CHAMBER OF MACEDONIA

ECONOMIC CHAMBER OF MACEDONIA

Excellent
 Small & Medium Enterprises

M
A

C E D O N

I AM
A

C E D O N

I A

Веб-сертификат
EXCELLENT SME

Стопанска комора на Македонија
Excellent SME Македонија
„Димитрие Чуповски“ 13
1000 Скопје
Република Македонија

Контакт: Валентина Цветковска
T:  (02) 3244063, (02) 15015
Ф: (02) 3244071
E: excellent-sme@mchamber.mk
W:excellent-sme.mchamber.mk
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Ваш деловен соработник 
во светот на бизнисот

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

Ве очекуваме!

СТОПАНСКА  КОМОРА 
НА  МАКЕДОНИЈА ISO  9001:2015
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Уреднички одбор

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

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

Дизајн и графичка обработка

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

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

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

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

http://www.twitter.com/Chamber_MK

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

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

1922 - 2019

97
godini


