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

со новиот стандард ISO 9001:2015

Виктор Мизо, претседател на Асоцијацијата на странски компании со технолошки 
напредно производство во рамките на Советот на странски инвеститори, на прес 
конференцијата одржана во Комората, истакна дека тоа што се случува во автомобилската 
индустрија на глобално ниво е тренд започнат пред една година, при што проекциите 
покажуваат дека во 2019 година ќе се произведат 4,3 милиони патнички возила помалку 
во споредба со претходната година, како резултат на намалената побарувачка.

„Најголем пад се очекува на пазарите во Кина, Европа и САД, а според прогнозите 
првото закрепнување во овој сектор се очекува најрано во 2022 година, но уште 
поверојатно во 2023 година, кога се очекува да се остварат слични резултати како оние 
во 2018 година.  Во Кина, после 28 годишен раст, евидентиран е значителен пад од 12-
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13% на продадени возила, додека во Индија тоа е уште подрастично со пад од 25% на 
месечно ниво, како и кај БРИКС земјите, со исклучок на Бразил каде што има пораст.
Она што е специфично во оваа ситуација е дека не се исто погодени од рецесијата 
сите поголеми играчи во автоиндустријата,  производителите од премиум класата 
како Јагуар, Ленд Ривер, Ауди, Фолцваген и други трпат најголеми последици, како и 
неколку кинески производители кои работат на глобалниот пазар“ – потенцира Мизо.

„Причините за овие негативни трендови можат да се лоцираат пред се кај 
глобалната трговска војна помеѓу САД и Кина, несигурноста и нејасната слика што ќе 
се случи со Брегзит, заострените прописи во врска со користењето на дизел возилата, 
како и имплементацијата на регулативата за електрификација која не е иста на секој 
континент. На крајот, тука е и економското успорување на глобалните економии како 
САД, Кина, Германија, Италија, Велика Британија не го постигнаа очекуваат раст како 
и во изминатите години. Иако веќе е најавено скратено работно време и масовни 
отпуштања на работници кај европските гиганти,  сепак првите знаци на рецесијата 
не се толку драстично изразени како тие во 2008 година во времето на глобалната 
рецесија.  Од друга страна, автомобилските добавувачи не се директно погодени 
од глобалната рецесија и  продолжуваат со производствените планови без некакви 
поголеми промени во нарачките од странските партнери, со проекции на пад на 
побарувачката од 3-5%.“ – изјави претседателот на Асоцијацијата

Боријан Борозанов, потпретседател на Асоцијацијата напомена дека на локално 
ниво, со цел амортизирање на ефектите од глобалната рецесија, компаниите ќе треба да 
се фокусираат на рационализација на трошоците, имплементација на нови технологии 
и иновативни решенија, како и на зголемување продуктивноста во работењето.

„Во наредниот период странските инвеститори кои оперираат во земјава нема да 
можат да се натпреваруваат со цена на работна сила, туку многу повеќе со квалитет, 
навремена испорака и напредни иновации“ – поентираше Борозанов.

На крајот на прес конференцијата беше најавена и втората работна средба на 
компаниите-членки на Асоцијацијата со премиерот Заев и неговиот економски тим 
на која ќе се дискутира за барањата за подобрување на условите за водење бизнис во 
земјава и олеснување на работењето во специфични области со цел да се стимулира 
подинамично инвестирање на странскиот капитал во земјата, проширување на 
постоечките капацитети и дополнителни работни места.

Влатко Стојановски

ПРЕС КОНФЕРЕНЦИЈА ЗДРУЖЕНИЈА И РК

Иако Законот за градежни производи 
е во примена подолг период, и во 
однос на градежните производи од 
хармонизираното подрачје се усвоени 
најголем дел од европските како 
национални (македонски) стандарди, а 
во однос на градежните производи од 
нехрамонизирано подрачје активно се 
работи на подготовка и веќе има донесено 
одредени национални (македонски) 
стандарди, практиката покажува дека сė уште е потребна поголема информираност и 
респонзивност на компаниите во имплементацијата на Законот и стандардите – беше 
констатирано на денешната седница на Групацијата за агрегати, бетони и асфалти при 
Стопанската комора на Македонија.

Во таа насока, Групацијата во соработка со членките – именуваните тела за оцена и потврда 
на постојаност на својства и Институтот за стандардизација на РСМ во следниот период 
ќе продолжи со одржувањето на едукативни настани во врска со барањата и обврските 
на производителите во процесот на сертифицирање на градежните производи заради 
обезбедување доследна примена на Законот за градежните производи. Досега, во низата 
активности беа одржани повеќе едукативни состаноци за компаниите кои експлоатираат 
варовници, кварц, песок и чакал, односно агрегати, било од каменоломи или од речните 
корита во сите региони од земјата, како и едукативни настани за производителите на бетон 
и за производителите на битуменски мешавини (асфалти).

На седницата се дискутираше и за потребата за доуредувањето на материјата од областа 
на асфалтите што е од особен интерес за градежните компании, со цел подигнување на 
квалитетот во инфраструктурата и градежништвото, како за тековните и планираните 
активности на Групацијата во следниот период.

 м-р Нена Николовска

ДОСЛЕДНА ПРИМЕНА НА ЗАКОНОТ ЗА 
ГРАДЕЖНИТЕ ПРОИЗВОДИ
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ЗДРУЖЕНИЈА И РК ЗДРУЖЕНИЈА И РК

Претставници од Владата на РСМ и Министерството за надворешни работи, пред 
компаниите-  членки на Стопанската комора 
на Македонија ги презентираа можностите 
и поволностите за учество на македонските 
компании на претстојниот Дубаи Експо 2020 
кој ќе се одвива во периодот од 20 октомври 
2020 година до 10 април 2021 година во Дубаи, 
Обединети Арапски Емирати.

Значаен бенефит за компаниите коишто се 
заинтересирани за учество на манифестацијата 
покрај можноста за претставување на своите производи, услуги и проекти пред компаниите 
од целиот свет, ќе биде овозможено и учество на конференции и билатерални средби со 
потенцијални партнери.

За времетраење на шестмесечната манифестација, Владата на РСМ на компаниите 
заинтересирани за учество ќе им овозможи бесплатно користење на просторот (павилјон) 
за презентација на своите производи и услуги, поволни цени за дополнителни услуги како 
што се кетеринг, изнајмување на дополнителна опрема и сл., како и промоција на настаните 
организирани од компаниите во јавниот календар на веб страната на Дубаи Експо 2020, 
официјалната апликација или други потенцијални канали.  

Заинтересираните компании потребно е до крајот на месец февруари 2020 година, да 
го искажат својот интерес за учество преку доставување на листа со артикли и промотивни 
материјали со детален опис и слика на истите. Посебно треба да се обрне внимание на 
рокот на траење на производите кои ќе се праќаат имајќи предвид дека истите ќе стигнат 
летно време. Не е дозволено да се праќа алкохол и други производи кои не се наменети за 
павилјонот.

Повеќе имформации за организација на манифестацијата на официјалната веб страната на 
Дубаи Експо 2020: https://www.expo2020dubai.com/ или кај лицата задолжени за организацијата. 
 Ивана Крстевска

ПРЕЗЕНТИРАНИ МОЖНОСТИТЕ И 
ПОВОЛНОСТИТЕ ЗА УЧЕСТВО НА ДУБАИ 

ЕКСПО 2020

Во присуство на голем број истакнати 
експерти од градежната фела во патната 
инфраструктура, претставници на 
научната и стручната јавност, претставници 
од бизнис заедницата и државните органи 
на 7 – 8 ноември 2019 година во Скопје, 
се одржа Првиот Македонски Конгрес за 
патишта.

Учество на Конгресот земаа над 300 
учесници од 15 земји, кои претходно 
доставија и голем број стручни трудови 
за научни сознанија од областа на патната 
инфраструктура. На Конгресот беа 
обработени повеќе актуелни теми, меѓу 
кои темите планирање и проектирање, управување, изградба, и одржување, безбедност на 
сообраќајот на патиштата, заштита на животната средина и одржлив развој, инфраструктурни 
објекти, транспортна политика и финансирање, ITS и нови технологии во сообраќајот и 
слободни и сродни теми од областа на патиштата.

Учесници, а воедно и поддржувачи на Конгресот беа реномирани компании - членки на 
Здружението на градежништвото, индустријата на градежни материјали и неметалите при 
Стопанската комора на Македонија, кои повеќе децении се предводници на градежната 
оператива и располагаат со висококвалификуван и стручен инженерски кадар. Претставници 
на компаниите земаа учество со свои научни трудови, а во рамки на втората сесија од 
програмата на Конгресот дел од нив имаа можност и да го презентираат деловното работење 
пред присутните и стекнатите референци на своите компании низ историјата.

Се очекува Првиот Македонски конгрес за патишта да претставува успешен почеток на 
една традиција за организирање на вакви научно – стручни собири, каде градежната фела 
ќе се обединува на едно место со цел размена на искуства и знаење во насока на натамошен 
развој на дејноста и патната инфраструктура.

Државата во моментот располага со патна мрежа во вкупна должина од 14.182 km, 
вклучувајќи автопатишта, магистрални, регионални и локални патишта. Главни оски на 
државната патна мрежа претставуваат двата Пан-европски коридори, Коридор VIII (исток – 
запад) и Коридор X (север – југ).

ГРАДЕЖНИТЕ КОМПАНИИ УЧЕСНИЦИ 
НА ПРВИОТ МАКЕДОНСКИ КОНГРЕС ЗА 

ПАТИШТА
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ПОСЕТИ ПОСЕТИ

Во насока на продолжување на добрата соработката со Обединетото Кралство, како 
втор партнер во вкупната надворешно-трговска размена на Република Северна Македонија 
со светот и најголем странски инвеститор во земјата, денес во Стопанската комора на 
Македонија се реализираше работна средба на претседателот на Комората на Македонија, 
Бранко Азески, со Амбасадорката на Обединетото Кралство во земјата Н.Е. Рејчел Галовеј.

На состанокот беа дискутирани можностите за продлабочување на соработката во 
бизнис секторот и новите инвестиции, но и во делот на едукацијата, дуалното образование и 
постдипломските студии.

Претседателот на Стопанската Комора на Македонија, Бранко Азески истакна дека 
е многу задоволен што земја како Велика Британија, со којашто низ годините бележиме 
одлична соработка на економско но и на политичко ниво, во Македонија гледа сериозен 
партнер за што говорат и бројките. Во периодот од 1997 до 2019 година Велика Британија 
има инвестирано повеќе од 900 милиони САД долари во Р.С. Македонија, што ја издигнува на 
првото место на листата на странски инвеститори во земјата.

Од друга страна пак, трговската размена меѓу двете земји исто така бележи раст во 
изминатите години. За периодот I-VIII-2019 година вкупната трговска размена на Република 
Северна Македонија со Велика Британија достигна вредност од 880,9 милиони САД$, со раст 
од 38% во однос на истиот период од 2018 година. При тоа, остварен е извоз во вредност 
од 108,6 милиони САД$ со зголемување од 33,6%, додека увозот изнесува 772,3 милиони 
САД$ кој исто така бележи зголемување од 38,6% споредено со периодот јануари-август 
2018 година. Според статистичките податоци, Велика Британија е втор трговски партнер на 
Република Северна Македонија во периодот јануари-август 2019 година, искачувајќи се за 
едно место погоре во однос на истиот период од 2018 година кога се наоѓала на 3-тото место. 
Најголемите странски инвестиции од Велика Британија, како што се Џонсон Мети, Комфи 
Ангел, САСА и др., се исто така членки и на Советот на странски инвеститори при Комората, 
што уште еднаш ја потврдува одличната соработка којашто низ годините континуирано расте.

Со цел продлабочување на посотечката и иницирање на нови форми на соработка 
меѓу двете земји, претседателот Азески истакна дека е потребно да се олесни процесот на 
добивање виза за македонските граѓани. Со олеснување на визниот процес, движењето на 
луѓето ќе се зголеми и ќе се отворат можности за креирање нови бизнис партнерства меѓу 
компаниите од двете земји.

Во однос на олеснувањето на визниот режим, амбасадорката Галовеј истакна дека 
амбасадата е свесна за долгите процедури при вадење на виза за Велика Британија, што е 
случај не само за  Р.С. Македонија туку и за останатите земји од регионот. За ова прашање, 
амбасадорите на Велика Британија во земјите од регионот, веќе ги имаат информирано 
надлежните институции во Велика Британија, но се надеваат дека со рекациите од Комората 
и бизнис секторот, ќе можат полесно да влијаат на носење одлука за олеснување на процесот 
во блиска иднина.

Амбасадорката исто така информираше дека  во соработка со Владата на РС Македонија, 
во процес е подготовка на билатерлани договори за олеснување на трговијата и соработката 
меѓу двете земји, кои би стапиле во сила со официјализирањето на БРЕГЗИТ. Договорите се 
очекува да бидат изготвени и потпишани од двете страни до крај на годината.

Со цел продолжување на соработката меѓу двете институции и продлабочување на 
деловниот однос меѓу компаниите,  двете страни едногласно се договорија дека во наредниот 
период ќе работат на организирање бизнис форум и  билатерални среби меѓу претставници 
на бизнис секторот од Велика Британија и РС Македонија. Исто така, со цел поттикнување 
на младите, двете страни ќе работата на активна промоција за поволностите коишто ги нуди 
Чивнинг програмата, финансирана од владата на Велика Британија, којашто им овозможува 
на младите од РС Македонија, да ги продолжат своите  мастер студии  и да се едуцираат во 
Велика Британија.

М-р Сања Николова

АМБАСАДОРКАТА ГАЛОВЕЈ ВО ПОСЕТА НА 
СТОПАНСКАТА КОМОРА НА МАКЕДОНИЈА
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Една од главните активности на Клубот на менаџери - претприемачи, покрај организирање 
едукативни настани преку кои менаџерите се стекнуваат со нови информации и пренос на 
добри практики, е и вмрежувањето во насока на креирање можности за бизнис соработка 
и размена на контакти. Следејќи ја својата Годишна програма за 2019 година  и со цел 
обезбедување сe` поголеми предности и бенефиции за своите членови, беше реализирано 
предавањето на тема: „На патот кон успехот -Идентификување и ослободување на блокади“, 
во соработка со предавачот Катерина Ангеловска, прв сертифициран тренер на Балканот за 
принципи за успех по методот на Џек Канфилд (Jack Canfield). Катерина Ангеловска е тренер 
за личен развој, мотивациски говорник и автор на книгите „333 афирмации“ и „Будење на 
свеста“

Ангеловска пред присутните на денешната средба, преку презентирање на методот за 
успех, потенцираше дека, ако сакаме да бидеме успешни на секое поле, потребно е да го 
задржиме внатрешниот позитивен став. На многу интересен и сликовит начин успеа да го 
прилиближи овој модул кој покажува дека ако се движиме напред на нашиот пат од таму каде 
што сме до таму каде што сакаме да бидеме, потребно е да ги идентификуваме и отстраниме 
блокадите. Успешните луѓе, ги чувствуваат, ги препознаваат, ги искусуваат и се соочуваат со 
блокадите. Не дозволуваат да бидат пречка во остварување на нивната мисија. 

Валентина Цветковска

НА ПАТОТ КОН УСПЕХОТ - ИДЕНТИФИКУВАЊЕ 
И ОСЛОБОДУВАЊЕ НА БЛОКАДИ

КЛУБ НА МЕНАЏЕРИ

ISO  9001:2015
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Примената на прогресивниот данок 
замрзна, а дебатата се вжешти. Но, ова не 
е текст за предностите и слабостите на 
прогресивниот или рамниот данок. Ова е 
текст за нешто што треба да ги обединува 
сите системи на оданочување – начинот на 
кој тие се воведуваат!

Истиот ден кога министерката за 
финансии на прес конференција објавуваше дека се замрзнува примената на прогресивниот 
данок, во Министерството за финансии се одвиваше презентација на две анализи. Една 
за ефектите од прогресивното оданочување и една за аспекти на ДДВ (прагот за физички 
лица, итн.), направени од двајца надворешни советници на министерката. На презентацијата 
присуствуваше прилично репрезентативна група, вклучително академик, претставници на 
неколку стопански комори, претставници на меѓународната заедница и на меѓународни 
финансиски организации во земјава, индивидуални експерти, итн. Покрај другите работи, една 
од констатациите кај двете анализи беше дека начинот на кој своевремено биле воведувани 
конкретните даночни измени не бил најсоодветен. Тука се мисли на елементи како што се 
отсуство на навремена и опфатна комуникација со јавноста за намерите и очекуваните ефекти 
од измените, многу краток период на располагање на фирмите и граѓаните да се подготват за 
измените и да ги вградат очекуваните ефекти во своите планови, многу краткиот период до 
почетокот на примена на новата даночна регулатива, итн. Ова не значи дека сите елементи 
задолжително отсуствувале кај двете разгледувани даночни измени.

Имајќи го сето ова предвид добро е повторно да се навратиме на една многу важна идеја 
што Стопанската Комора на Македонија во континуитет ја промовира уште од почетокот на 
годинава. Кога започна редовната рубрика Неделен коментар на веб страната на Комората 
на средината од февруари, мојот прв текст беше насловен „Даночен календар“.

Да се потсетиме дека станува збор за предлог-системска мерка што е многу едноставна. 
Како би функционирал Даночниот календар? Најдоцна до 30 јуни во текот на календарската 
година би биле донесени и објавени во Службен весник даночните прописи со кои се 

утврдуваат нови одредби или се менуваат и дополнуваат постојните одредби поврзани со 
даноците што ги управува Управата за јавни приходи. Примената на вакви даночни измени би 
започнала на почетокот од наредната календарска година. И, изменетите даночните прописи 
што се во сила на почетокот на годината не би можеле да се менуваат најмалку една година 
од денот на започнување на нивната примена, освен во случаите кога се прават промени 
во даночниот систем што се поповолни за даночните обврзници и значат намалување на 
даночните обврски. 

Ова значи дека на крајот од првата половина од тековната календарска година ќе се 
спушти рампата за промени во даночната регулатива. Фирмите ќе имаат половина година да 
се подготват за промените пред да започне нивната примена и патем ќе можат квалитетно да 
ги направат своите финансиски планови за наредната календарска година. И, кога ќе почне 
наредната календарска година, фирмите ќе знаат дека ништо нема да се менува цела година. 
Потоа, циклусот ќе се повторува доколку има нови даночни промени. Во една реченица 
кажано, даночниот календар ја дефинира временската рамка за промена и примена на било 
каква измена кај даноците.

Се разбира, воведувањето на даночниот календар не ја елиминира потребата од 
квалитетна и навремена комуникација за даночната проблематика помеѓу фискалните власти 
и бизнис заедницата. Таа треба да постои во секоја варијанта и доследно да се почитува, 
без оглед на можните разлики во гледиштата, бидејќи така ќе бидат слушнати разновидните 
погледи и сé ќе може навремено да се земе во разгледување и да се анализира од страна на 
дизајнерите на економските политики за да на крајот се добие најдоброто решение околу 
даноците. 

За да не остане ова само посакуван концепт и ништо повеќе од тоа, на 01 ноември, 
Стопанската комора на Македонија формално ја достави до Министерството за финансии 
Иницијативата за воведување на даночен календар. Во Иницијативата е вградено и комплетно 
правно решение за формално-правно вградување на даночниот календар во постојната 
законска регулатива.

Претходно, во октомври, на средба со бизнисмени во полна сала во Стопанската комора на 
Македонија, министерката за финансии искажа подготвеност за прифаќање и имплементирање 
на даночниот календар. Прифаќањето на Иницијативата и нејзината промптна примена ќе 
значи воведување на систем што ќе го направи економскиот амбиент многу попредвидлив 
и приватниот сектор многу полесно ќе може да носи одлуки за инвестиции и отворање на 
нови работни места. Иницијативата е доставена, ја чекаме реакцијата.

КАКО ТРЕБА ДА СЕ 
МЕНУВААТ ДАНОЦИТЕ?

ПОСЕТИНеделен коментарНеделен коментар
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Минатиот месец, меѓу трите држави од Западен Балкан 
(Република Северна Македонија, Република Србија и 
Република Албанија) во Нови Сад се потпиша Заедничката 
декларација за спроведување на четирите темелни „слободи“ 
на ЕУ во земјите од регионот на Западен Балкан. Со тоа беа 
ставени темелите на т.н. „Мал Шенген“, со тенденција во овој 
проект да се интегрираат и останатите земји од Западен Балкан (Косово, Босна и Херцеговина и 
Црна Гора).

Факт е дека на овие простори „рак-рана“ за бизнисот се бавниот проток на стоки и услуги 
преку границите, административните бариери за трговска размена кои, и покрај постојаните 
напори, сеуште постојат, недостатокот на работна сила по мерка на бизнисот, и уште многу други 
предизвици поврзани со потребата од унапредување на граничната инфраструктура, признавање 
на пропратната документација за производите, взаемно признавање на професионалните 
квалификации, поедноставени постапки за работни и дозоли за престој....

Во таа насока, логично и очекувано е бизнисот да ги поддржи сите иницијативи од овој тип. 
Зошто?

Прво, затоа што се во насока на решавање на наведените проблеми и затоа што се очекува 
дека со унапредување на регионалната соработка ќе дојде до намалување на невработеноста, 
зголемување на конкурентноста, па дури и раст на странските инвестиции.

Второ, од аспект на бизнисот, навистина звучи мошне атрактивно просторот на Западниот 
Балкан да се уреди како заеднички пазар и единствена инвестициска дестинација, со хармонизирани 
прописи и поедноставени процедури.

Трето, проценките на Светската банка и на ММФ укажуваат дека регионалната интеграција ќе 
доведе до економски развој, кој може да изнесува најмалку три до четири проценти повеќе следната 
година. Според Светската банка, камионите поминуваат приближно 26 милиони часови годишно 
на граничните премини на Западен Балкан. Ова покажува простор за значително подобрување на 
тековните пристапи, што ги прави економиите на ЗБ 6 побавни и поскапи од потребното за да се 
натпреваруваат во глобалната економија.

Четврто, ако навистина профункционира, преку економската соработка во регионот, 
истовремено ќе се „релаксираат“ и политичките односи меѓу одделни држави во регионот, а 
отворените прашања брзо и поефикасно би можеле да се решат.

Петто, целосното и слободно движење на стоки, услуги, капитал и работна сила низ целиот 
регион е најдобриот начин за мал регион како ЗБ 6 да генерира раст во брзодвижечката, глобална 
економија. Овој подвиг ќе собере приближно 20 милиони луѓе на заеднички и обединет пазар, 
преку подобрување на животниот стандард низ целиот регион, обезбедување можности за 
граѓаните и подготовка на целиот регион за членство во ЕУ и за подобро утре. И, како што се вели 

во потпишаната Декларација, овој проект е инспирација од другите постојни и успешни модели на 
отворени региони како што се Бенелукс или Нордискиот регион.

Но, прашањето кое го поставува бизнисот е дали навистина постои политичка волја, па и 
можност ова да се спроведе во практиката и дали овој политички консензус за уредување на „чисто 
економски прашања“ за регионот е доволно ветувачки и предизвикувачки? Околу овие прашања, 
се отвораат неколку дилеми.

Прво, во услови кога Црна Гора е прилично понапред во делот на отворени поглавја и 
усогласување на правната рамка во претпристапните преговори со ЕУ, заради што побрзо 
интегрирање во Европската унија, од една страна, а пак Албанија е чекор зад нас на тој план, од друга 
страна, се поставува дилемата дали за нас, и како бизнис заедница, но и како држава, е вистинско 
решение проектот „Мал Шенген“, ако на него се гледа како еден „пакет аранжман за земјите од 
Западен Балкан“ кој заеднички треба да продолжи на патот кон ЕУ?

Второ, дилемата е дали и останатите земји од Западен Балкан и нивните лидери се подготвени, со 
сиот свој потенцијал и капацитет, да влезат во овој проект, без било какви политички калкулации колку 
се тие понапред или поназад во преговорите со ЕУ, дали се тие со исти или различни определби во 
однос  на прашањето за евроатланските интеграции, или е ова само едно „замаглување на видиците“ 
заради да се создаде впечаток дека сите ние овде не седиме со скрстени раце, туку работиме на 
економска интеграција на регионот и веруваме дека тоа ќе биде и финансиски поддржано од Запад, 
како еден вид предворје пред пристапувањето во ЕУ?

Трето, во услови кога ја имаме ЦЕФТА спогодбата, за чие (не)функционирање сме сведоци сите 
ние, се поставува прашањето дали реално можеме да очекуваме „Мал Шенген“, кој во суштина е 
истата иницијатива, но во помал формат, да биде успешен и функционален концепт? Дополнително, 
можеби и логично, се поставува прашањето зошто не се работи на примена на спогодбата ЦЕФТА, 
туку во игра се воведува „мал Шенген“?

Четврто, има и размислувања дека, по иницијатива на западноевропските земји, во позадина на 
оваа идеја е создавањето нова Југославија, како еден вид „утеха“ за неуспехот на интеграциите на 
овие земји на европски план во овој момент, зад која, можеби постојат и други политички мотиви, а 
не само економски бенефит за земјите од Западен Балкан...

И така, напред-назад, состојбата е следна:

Вкупната трговска размена на РСМ за периодот I-VIII-2019 со останатите земји од ЗБ-6 во вредност 
од 1,1 милијарда САД$ структурно учествува со 10,02% наспроти вкупната размена со светот. И 
податоците од 2018 покажуваат дека трговската размена на РСМ со земјите од Западен Балкан 
учествува со 9,77%  од вкупната трговска размена  на земјата со светот, и податоците се движат во 
овие рамки последните неколку години. Ако на тоа се додаде и фактот што сите земји од Западен 
Балкан заедно ни приближно не произведуваат колку само една од развиените западноевропски 
држави (Германија, Франција), јасно е дека треба да работиме на подобрување на состојбите на 
економски план.

Во таа насока, иницијативите од типот на „Мал Шенген“ можеби е добро да се перцепираат како 
корисни алатки кои ќе докажат дека и даваме приоритет на економијата, наспроти политиката, како 
единствен кохезионен фактор на овие простори. Ќе видиме што ќе донесе средбата во Охрид!

„МАЛ ШЕНГЕН“ – 
ЗА И ПРОТИВ?

ПОСЕТИНеделен коментарНеделен коментар
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ПОСЕТИОБРАЗОВАНИЕ

Проблемот за недостиг од стручен 
кадар со пониско ниво на квалификации 
и неусогласеност на вештините со 
потребите на пазарот на труд, не е 
само проблем во нашата земја, туку 
е присутен во сите земји од Европа 
пред сé како резултат на процесот на 
менување на демографијата во земјите 
и промена на потребите на пазарот на 
труд за нови вештини и квалификации 
поттикнати од развојот на технологијата, 
автоматизацијата на процесите, 
дигитализацијата, компјутеризацијата и 
глобализацијата.

Според истражувањето за потребните вештини, направено од ГАК, Глобал, европската 
економија секоја година губи 2% од продуктивноста поради неусогласеност на вештините 
со реалните потреби. Во истата анализа повеќе од 7 фирми, на секои 10 фирми во Европа, 
неусогласеноста на вештините со потребите на пазарот на труд ја гледаат како пречка за 
инвестиции, додека 39% од возрасните работат на работно место со ниско ниво на вештини 
иако поседуваат повисоко ниво на вештини. Тоа долгорочно може да поттикне дополнителни 
проблеми. Истражувањата на ЦЕДЕФОП потврдуват дека постарите невработени лица се 
посебен ризик за вработување, бидејќи поседуваат ниско ниво на квалификации, а иста е 
состојбата и со жените во некои земји во ЕУ, бидејќи поседуваат ниско ниво на дигитални 
вештини како постарите лица, дури и кога се вработени.

За излез од ваквата состојба во Европа, Европската комисија фокусот го става на 
различните патишта на учење, без разлика на местото и годините. Неформалното образование 
станува важен сегмент за обезбедување инклузивност на поединците од различни возрасти 
и стекнување и унапредување практичните вештини за полесен пристап до вработување. 
Процесот нуди поддршка за 128 милиони лица (околу 46% од вкупната возрасна популација) 
во ЕУ кои имаат ниско ниво на квалификација и недоволно стручни вештини. Во земјите во 
Европската Унија, најмалку една третина од активната работна сила, е предмет на која било 
форма на неформално образование преку која ги унапредуваат своите вештини и компетенции. 

Тоа значи одговорност на поединецот во стекнување на знаење и дополнителни вештини за 
да ги постигнат работните задачи на работно место, но и одговорност на понудувачите на 
обуки за квалитетна испорака на обуката. Улогата на бизнис секторот и во овој систем на 
образование е значајна во насока на дизајнирање на програми за обука според потребите и 
специфичностите на секторите и компаниите.

Покрај обуките за стекнување и унапредување на стручните вештини во кои практичната 
обука во компанија е дел од процесот на учење, за Европската комисија значаен процес 
на кој треба да се даде значење во неформалното образование е процесот на валидација 
на неформалното образование . Тоа е процес што подразбира признавање на знаењето, 
вештините и комптенциите што ги стекнал поединецот во текот на своето искуство во животот, 
независно од условите во кои се стекнати. Препознавањето оди во прилог да се искористи 
искуственото знаење и вештини за работните процеси, потврдени од легално тело.

Ако отворено гледаме на овој глобален проблем од недостиг на стручен кадар, 
неформалното образование е најбрзиот пристап за решавање на проблемот, иако постои 
разлика помеѓу учењето преку работа или практиканството кај учениците и кај возрасните 
во однос на мотивацијата, искуството, флексибилноста на програмите, педагогијата, 
пристапот и времето на учење, широчината на учење, адаптацијата, преквалификацијата и 
доквалификацијата, платата.

Но сепак крајната цел е иста – стекнување на квалификации и стручни знаења и вештини 
за потребите на реалниот сектор. 

НЕФОРМАЛНО ОБРАЗОВАНИЕ КАКО 
ПОТРЕБА ЗА ДОПОЛНИТЕЛНИ ВЕШТИНИ ЗА 

ВРАБОТУВАЊЕ

ОБРАЗОВАНИЕ
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услуги не само на овој, туку и на пазарите на Блискиот исток, Африка и Индија. Обединетите 
Арапски Емирати се глобален центар за бизнис и логистика, кој овозможува полесно 
работење на пазарите кои опфаќаат 4,5 милијарди потрошувачи.

Особено е значајно дека компаниите ќе имаат поддршка од слободните зони при брза 
реализација на карго и логистичките процедури. Покрај тоа, компаниите можат да станат дел 
од специјализираните кластери или да користат услуги на инкубатори и центри за развој во 
слободните зони, со кои се склучени договорите. Некои од овие центри, особено во областа 
на информатичката технологија, авијацијата и производството и преработката на храна, се 
меѓу водечките во светот.

Во текот на изминатата недела, претседателот на Управниот одбор на Коморскиот 
инвестициски форум - КИФ, којшто е воедно и претседател на Стопанската комора на Србија,  
Марко Чадеж, потпиша договори за соработка со Советот за слободни зони во Дубаи и 
Индустриската зона Калифа во Абу Даби, што обезбедува платформа за компаниите од 
Западен Балкан за нивен понатамошен развој и инвестиции кон глобалните пазари. За време 
на неговата посета, меѓу другото, реализираше средби и со претседателот на Стопанската 
комора на Дубаи, г-дин Хамад Бујамим, шефот на Стратешкиот комитет на Советот за слободни 
зони во Дубаи, г-дин Џум Ал Матруши, директорот на пристаништата во Абу Даби –“Abu Dhabi 
Ports Group”, г-дин Мохамед Ал Шамиси, како и со бројни претставници од бизнис секторот.

КОМОРСКИ ИНВЕСТИЦИСКИ ФОРУМ (КИФ)

Компании од машинската индустрија, земјоделството, соларната енергија, отпадните 
води и информатичка технологија од регионот на Западен Балкан, веќе преговараат со 
претставници од слободните зони на Дубаи и Абу Даби за отпочнување со деловни активности 
во Обединетите Арапски Емирати. Раководителот на канцеларијата на Стопанската комора 
на Србија, во Дубаи, Марко Селаковиќ, информира дека првите регионални центри може да 
се очекува да бидат отворени до крајот на годината.

Неодамна потпишаните договори меѓу Стопанската комора на Србија и слободните 
зони на Обединетите Арапски Емирати им овозможуваат на компаниите и бизнисмените од 
регионот на Западен Балкан, под повластени услови индивидуално да основаат филијали на 
своите компании во слободните зони. Со овие договори ОАЕ на компаниите им обезбедуваат 
брзи процедури при постапките за основање компанија, со минимални и значително 
намалени трошоци, како и дополнителна поддршка при воспоставување контакти со банки, 
експерти и целосна логистика за започнување бизнис што е можно поефикасно.

Канцеларијата на Стопанската комора на Србија во Дубаи, која започна со работа пред 
два месеци, им овозможува на бизнисмените од регионот на Западен Балкна директно да 
се поврзат со конкретни деловни партнери, и ги поддржува во добивање информации за 
пазарот и условите за работа во Емиратите, како и во пласирањето на нивните производи и 

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

Регионални Центри за 
компании од Западен Балкан во 
Обединетите Арапски Емирати 

КОМОРСКИ ИНВЕСТИЦИСКИ ФОРУМ (КИФ)
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да ги пријават планираните месечни количини 
на акцизни марки во периодот од 1 декември 
до 10 декември 2019 година, да ги подигнат 
акцизните марки и да ги обележат производи 
согласно новиот Закон за акцизите, по што 
ќе бидат во состојба да ги започнат своите 
планирани активности со новите тутунски 
производи.

Имајќи го предвид претходното може да 
се заклучи дека новиот Закон за акцизите 
веќе претрпе две измени и дополнувања пред неговата примена, што во исто време 
наметнува и прашање дали истиот нема да „доживее“ уште едно одложување на примената, 
особено ако се има предвид дека на Електронскиот систем за јавни набавки на 22.10.2019 
година објавен е оглас за „Изработка на физибилити студија за воспоставување на Јавно 
приватно партнерство за електронски систем за следење на акцизни добра“. Во Тендерската 
документација е предвидено носителот на набвавката да го изврши предметот на договорот 
во делот на изработка и предавање на физибилити студија во рок од 50 работни дена, од 
денот на склучување на договорот за јавна набавка.

Компјутерскиот  систем за следење и контролирање на движењето на акцизни стоки 
(EMCS) е една од клучните новини на конкретниот Закон, истиот предвидува следење 
и контрола на акцизни добра со компјутерски систем кој треба да се воспостави, а кој 
всушност претставува уште една алатка за усогласување со системот на Европската унија. 
При изработката на физибилити студија за воспоставување на Јавно приватно партнерство 
за електронски систем за следење на акцизни добра, треба да се има предвид и искуството 
од другите европски држави, во смисол дали во истите приватен партнер е вклучен во 
следењето и контролирањето на движењето на акцизните добра и дали тоа е од јавен интерес. 

Од аспект на компаниите укажуваме дека неопходно е законодавецот и надлежните 
органи да го подобрат системот на планирање на своите активностите, со цел да се зголеми 
предвидливоста. На економските субјекти им е потребно време за усогласување со одредени 
обврски и приспособување на новите решенија кои се предвидени во Закон за акцизи, чија 
примена се одлага. Но, од новото законско решение економските субјекти  очекуваат и 
одредени погодности.

Со честото менување, но и со одложувањето на примената на законите поради 
несоодветната процена од надлежните државни органи на можностите за нивната примена 
се создава правна несигурност кај даночните обврзници, во прв ред кај компаниите и истото 
негативно влијае на деловното окружување. Затоа оваа практика мора да се напушти. 

ДАНОЦИ И ЦАРИНИДАНОЦИ И ЦАРИНИ

Кон крајот на мај оваа година Собранието донесе нов Закон за акцизите („Службен весник 
на РСМ“, бр. 108/19) и истиот требаше да започне да се применува од 15 јули 2019 година. Во 
јули се донесоа измени и дополнувања на Законот за акцизите (Службен весник на РСМ, бр. 
143 од 12.7.2019 година) со кои се одложи примената на Законот за 1 ноември 2019 година. 
Дополнително, со овие измени и дополнувања во Законот се интервенираше во членот 58 
кој се однесува на акцизата за етил алкохол и питки жестоки алкохолни пијалаци. Клучното 
образложение за измените и дополнувањата на Законот беше дека е потребен дополонителен 
временски период за да се обезбеди целосна функционалност на Компјутерскиот  систем 
за следење и контролирање на движењето на акцизни стоки (Excise Movement and Control 
System - EMCS) со кој ќе управува Царинската управа. Истовремено се образлагаше дека ќе 
биде потребно дополнително време за да се овозможи економските субјекти да се усогласат 
со одредени обврски и да се приспособат на новите решенија кои се предвидени во новиот 
Закон за акцизи.

Бидејќи, во меѓувреме Компјутерскиот  систем за следење и контролирање на движењето 
на акцизни стоки не е воспоставен, минатата недела Собранието донесе нови измени и 
дополнувања на Законот за акцизите (,,Службен весник на РСМ,, број 108/19 и 143/19), со кои 
повторно се одложува отпочнувањето на примената на Законот за акцизите и наместо од 01 
ноември 2019 година истиот ќе отпочне да се применува од 01 јануари 2020 година. Повторно 
образложението за предложеното одлагање на примената на Законот за акцизите е поврзано 
со завршните процеси на техничките аспекти кои треба да го овозможат функционирањето 
на Компјутерскиот  систем за следење и контролирање на движењето на акцизни стоки 
(EMCS) кој е неопходен заради спроведување на новиот Закон за акцизите. Исто така, со 
последните измени и дополнувања на Закон за акцизите се вршат и одредени доуредувања 
кои треба да овозможат на економските оператори кои работат со нови тутунски производи 

Анета Димовска, самостоен советник
во Стопанската комора на Македонија

 ПОВТОРНO ОДЛОЖЕНА 
ПРИМЕНАTA НА НОВИОТ 

ЗАКОН ЗА АКЦИЗИТЕ
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06.11.2019
ЗАКОН ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА АКЦИЗИТЕ
Со измените и дополнувањата на Законот за акцизите се доуредува обврската за 

користење на мерните уреди пропишана во член 64 став (2). Имено, мерните уреди 
покрај мерењето на количината го мерат и процентот на алкохол. В ...

06.11.2019
ДОНЕСЕНИ ПОДЗАКОНСКИ АКТИ НА ЗАКОНОТ ЗА ЈАВНИТЕ НАБАВКИ*, ОБЈАВЕНИ 

ВО („СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РСМ“, БР. 225 ОД 31 ОКТОМВРИ 2019 ГОДИНА
I. Врз основа на член 109 став (11) од Законот за јавните набавки (*) („Службен 

весник на Република Македонија“ бр. 24/19), министерот за финансии, донесе- 
Правилник за начинот на исправка на аритметичка грешка во фазата ...

08.11.2019
НОВА ОДЛУКА ЗА НАЧИНОТ И ПОСТАПКАТА ПРИ РАСПРЕДЕЛБА НА СТОКИ ВО 

РАМКИ НА ТАРИФНИ КВОТИ, објавена во „Службен весник на РСМ“, бр. 228 од 5 
ноември 2019 година

Врз основа на Договорот за слободна трговија меѓу Република Македонија и 
Република Турција, Договорот за слободна трговија меѓу Република Македонија и 
Украина, Договорот за слободна трговија меѓу Република Македонија и Е ... 

05.11.2019
ПРЕДЛОГ – ЗАКОН ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА 

ПАСИШТАТА
Предлог измените и дополнувањата на Законот за пасишта содржат шест члена 

чија цел еда се доуредат постапките за давање на користење на пасиштата, со што ќе 
се овозможи подобра сигурност во давањето на услугите, контину ...

05.11.2019
ПРЕДЛОГ – ЗАКОН ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА 

ТРГОВСКИТЕ ДРУШТВА
Во Предлог – законот за изменување и дополнување на Законот за трговските 

друштва се додава нов наслов и нов член 172-а, со кој се уредува Поедноставено 
друштво со ограничена одговорност и се предвидува следното:Најмалио ...

05.11.2019
ИЗВЕСТУВАЊЕ ЗА ПОЧЕТОК НА ПРОЦЕСОТ НА ПОДГОТОВКА НА ПРЕДЛОГ – 

ЗАКОНИ ВО НАДЛЕЖНОСТ НА МИНИСТЕРСТВОТО ЗА ЕКОНОМИЈА
Според Известувањето на Министерството за економија отпочнат е процесот 

на подготовка на следните предлог – закони:- Предлог-закон за изменување и 
дополнување на Законот за индустриски и зелени зони;- Предлог-закон за из ...

07.11.2019
ПРЕДЛОГ – ЗАКОН ЗА МЛАДИНСКИ ДОДАТОК
Со членот 1 се предвидува дека со предложениот закон ќе се уреди висината, 

условите и постапката на исплата на младински додаток. Членот 2 ја утврдува целта 
на законот, а тоа е поттикнување на младите лица да се вклучат ...

08.11.2019
ИЗВЕСТУВАЊЕ ЗА ПОЧЕТОК НА ПРОЦЕСОТ НА ПОДГОТОВКА НА ПРЕДЛОГ – 

ЗАКОНИ ВО НАДЛЕЖНОСТ НА МИНИСТЕРСТВОТО ЗА ЕКОНОМИЈА
Според Известувањето на Министерството за економија отпочнат е процесот 

на подготовка на следните предлог – закони:- Предлог – закон за изменување и 
дополнување на Законот за туристичката дејност;- Предлог – закон за изм ..

НОВИ ПРОПИСИНОВИ ПРОПИСИ
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САЕМИ, СЕМИНАРИ, ФОРУМИ И ПРЕЗЕНТАЦИИ ВО 
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СЕМИНАРИ, ФОРУМИ, ПРЕЗЕНТАЦИИ

 Во насока на продлабочување и интензивирање на соработката меѓу Република 
Северна Македонија и Руската Федерација, Стопанската комора на Македонија во 
соработка со Владата на Република Северна Македонија и Амбасадата на Руската 
Федерација во Република Северна Македонија, организираат бизнис форум и 
билатерлани средби меѓу компании од двете земји
 Македонско – Рускиот Бизнис форум и билатерални средби ќе се одржат на 14 
ноември 2019 година, во хотел  “Double tree” Хилтон, Скопје, со почеток во 09:30 часот.
 Го покануваме сите заинтересирани компании да го пријават своето учество кај 
лицето за контакт, најдоцна до 12 ноември 2019 година (вторник), со пополнување на 
пријавниот лист во прилог.

 Контакт лице: Белинда Миновска, тел: 02/3244-036, е-адреса: belinda@mchamber.
mk 

МАКЕДОНСКО-РУСКИ 
БИЗНИС ФОРУМ

Хотел “Double tree” 
Хилтон, Македонија 

14.11.2019

СЕМИНАРИ, ФОРУМИ, ПРЕЗЕНТАЦИИ

КАНЦЕЛАРИСКО РАБОТЕЊЕ 
ВО ПРОГРАМА ЗА ТАБЕЛАРНИ 

ПРЕСМЕТКИ (EXCEL 2016)

15.11. 2019 година (петок)
10:00 – 15:30 часот

Стопанска комора на 
Македонија, сала 1 на 5-ти 

кат

Во деловното опкружување во кое голем дел од успехот зависи од способноста за 
управување со информациите и податоците, Microsoft Excel се смета за еден од најкорисните 
деловни програми за општа употреба. Наменет за систематизација, уредување и чување 
податоци, но и за нивна визуелизација и анализирање, ова програма овозможува не само 
зголемена продуктивност туку и значителна заштеда во време. Во деловниот свет, користењето 
на Excel се смета за знаење кое едноставно е неопходно – без оглед дали станува збор за 
банкарство, трговија, индустрија, услужна дејност...водењето евиденција, сметководство, 
табеларните прикази, различните пресметки во оваа програма се работи кои се очекува да 
се знаат од страна на вработените.

Еднодневниот семинар посветен на програмата за табеларно пресметување овозможува 
за најкратко време, стекнување на неопходното знаење за работа во Excel како ефикасно и 
со леснотија би се решавале различни задачи од работното секојдневие. Резултатот ќе бидат 
фактури, пресметки, табели и графикони кои резултатите од работата ќе ги прикажат на еден 
модерен и разбирлив начин.

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 опции кои ги нуди оваа програма, а потоа и стекнатите знаење да ги 
применат на своето работно место. Основен услов е учесникот да има познавања од работа 
со компјутер.

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

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

 Во насока на обезбедување 
соодветна подготовка за 
исполнување на законската 
обврска за извршување на попис, 
а во пресрет на законскиот рок 
кој истекува согласно 31.12.2019 
година, Стопанската комора 
на Македонија, на 18 ноември 
2019 година, организира 
еднодневна работилница 
на тема: „Усогласување на 
сметководствената состојба на 
средствата и обврските со фактичката состојба утврдена со попис-подговителни активности, 
процедури и даночен третман-“. 
 Работилницата има за цел навремено да ги информира и подготви слушателите за сите елементи 
на постапката за спроведување попис и усогласување на сметководствената со фактичката состојба 
на средствата, како начин за обезбедување точни податоци врз основа на кои ќе се креираат услови 
за составување објективни финансиски извештаи и годишна сметка. Во текот на работилницата, ќе 
се направи преглед на правната регулатива која го засегнува пописот, со детално објаснување на 
сите потребни дејствија и процедури, користејќи се со практични примери на одлуки, решенија и 
извештаи, но и со дискусија во врска со најчестите прашања и дилеми кои се сретнуваат во текот на 
спроведувањето на пописот.
 При разработката на темата, ќе се образложат подробностите на пописот кај профитните 
субјекти, како и кај буџетските корисници. Конечно, ќе се анализира и даночниот третман на 
разликите по спроведениот попис.

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

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

УСОГЛАСУВАЊЕ НА СМЕТКОВОДСТВЕНАТА 
СОСТОЈБА НА СРЕДСТВАТА И ОБВРСКИТЕ 
СО ФАКТИЧКАТА СОСТОЈБА УТВРДЕНА СО 

ПОПИС

18.11.2019 година 
(понеделник)

10:00-16:00 часот
Стопанска комора на 
Македонија, сала 3 на 

3-ти кат

СЕМИНАРИ, ФОРУМИ, ПРЕЗЕНТАЦИИ

ЕЛЕКТРОНСКА ТРГОВИЈА И ИНТЕРНЕТ 
ПРОДАЖБА ОД ОТВОРАЊЕ Е-ПРОДАВНИЦА, 

РАЗВОЈ И МАРКЕТИНГ ДО ПРОДАЖБА

19.11.2019 година 
(вторник)

10:00 – 15:00 часот
Стопанска комора на 

Македонија, сала 4 на 5-ти 
кат

Во ера на дигитализација, 
присуството на брендовите 
на Интернет е важно за секој 
бизнис кој сака поголема 
видливост на своите производи 
и услуги, а секој бизнис кој сака 
да го зголеми уделот на својот 
пазар неминовно треба да се 
определи кон унапредување 
на дигитализацијата во своето 
работење преку отворање на 
е-продавница.

За таа цел, Стопанската 
комора на Македонија на 19 
ноември 2019 година организира еднодневен семинар на тема: „ЕЛЕКТРОНСКА ТРГОВИЈА И 
ИНТЕРНЕТ ПРОДАЖБА - ОД ОТВОРАЊЕ Е-ПРОДАВНИЦА, РАЗВОЈ И МАРКЕТИНГ ДО ПРОДАЖБА“ 
каде глевен фокус ќе биде ставен на запознавање со сите потребни процедури, законски 
барања и прописи за отворање и успешно водење на своја електронска продавница. 

Независно дали веќе поседувате продажно место или пак сакате да ги пласирате 
Вашите производи единствено за интернет-продажба, овој семинар ќе Ви помогне успешно 
да се позиционирате на интернет пазарот и да ги стекнете основните вештини за управување 
со е-продавницата. Продажбата преку интернет како нов канал на продажба отвора нови 
можности за подобро позиционирање на пазарот, пристап до нови клиенти кои физички се 
оддалечени од продажното место, поголем удел на пазарот, а сето тоа води до зголемување 
на Вашите приходи.

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

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

Грижата за потрошувачите 
и корисниците на услугите е 
постојан и бескраен процес.

Со промените на 
потрошувачките навики и 
напливот на лесно достапни 
информации, компаниите се 
судираат не само со борба за 
стекнување на нови клиенти, 
туку и со постојана потреба 
од задржување на постојните 
клиенти, зголемување на  нивното задоволство и класифицирање во најпосакуваната 
категорија клиенти – лојални.

Учениците на оваа работилница активно ќе учествуваат во идентификација на сите 
клучни фактори кои ја прават услугата една од клучните продажни, односно деловни алатки 
и во таа интеракција ќе добиваат тековна повратна информација за своите знаења, ставови, 
идеи и следни чекори во нивната работна пракса.

За таа цел, Стопанската комора на Македонија, на 21 ноември 2019 година, организира 
еднодневна работилница на тема: „CUSTOMER SERVICE EXCELLENCE – КАКО ДА СЕ ПРУЖИ 
ИЗВОНРЕДНА УСЛУГА“.

Предавач:
Митко Керамитчиев, 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

CUSTOMER SERVICE EXCELLENCE – КАКО 
ДА СЕ ПРУЖИ ИЗВОНРЕДНА УСЛУГА

21 ноември 2019 
година (четврток)

9:50-15:00 часот
Стопанска комора на 
Македонија, сала 1 на 

5-ти кат

СЕМИНАРИ, ФОРУМИ, ПРЕЗЕНТАЦИИ

УСПЕШНО СПРОВЕДУВАЊЕ НА ПОСТАПКИТЕ 
И УЧЕСТВО НА ТЕНДЕРИ ПО НОВИ ПРАВИЛА – 

ПРВИЧНИ ИСКУСТВА, ПРЕДИЗВИЦИ И НАЈЧЕСТИ 
ГРЕШКИ

21.11.2019
Стопанска комора на 

Македонија, сала 4, 5-ти 
кат

Имајќи предвид дека 
со Законот за јавни набавки 
се воведоа некои суштински 
измени кои во значителна 
мера влијаат врз процесот 
на спроведување на јавните 
набавки, Стопанската комора 
на Македонија, поради огромен 
интерес за оваа секогаш 
актуелна тема, организира 
еднодневен семинар на 21 
ноември 2019 година и истиот 
е наменет за сите договорни органи (набавувачи) и економски оператори (понудувачи) 
како неминовни учесници на пазарот за јавните набавки.

Целта на овој семинар е набавувачите и понудувачите детално да се запознаат со 
измените да ги увидат најчестите грешки и предизвици што ги нуди новото законско 
решение, да се запознаат со новините и предностите со цел правилно спроведување 
на постапките за јавни набавки како и подготовка на успешни и квалитетни понуди и 
учество на тендери според новите правила.

Поедноставени, побрзи и потранспарентни постапки за јавни набавки, избор на 
стоки, услуги и работи според критериум најдобра вредност за парите, поттикнување 
на поголемо учество на малите и средните претпријатија на пазарот на јавни набавки, 
намалени трошоци за учество и надоместоци за жалба, поголема информираност и 
увид во целокупната документација на постапката, помалку ризици и стабилна законска 
рамка се  само мал дел од новините кои се имплементирани во актуелното законско 
решение.

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

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

Во животот и на работното 
место секојдневно се соочуваме со 
препреки, загуби, негативни луѓе и 
разочарувања кои влијаат на нашето 
ниво на мотивација и позитивна 
енергија. На овој тренинг ќе разберете 
како генијалните и најмотивираните 
луѓе во светот се справуваат со овие 
предизвици и кој е природниот 
начин да останеме мотивирани и со 
позитивна енергија. Предавањето се базира на откритијата на д-р Алфред Бариос, клинички 
психолог на УКЛА (UCLA), САД, кој има откриено дека сите успешни, високо мотивирани луѓе 
или генијалци имаат 24 заеднички карактеристики кои секој еден од нас може да ги вгради 
во својот карактер.    

За таа цел, Стопанската комора на Македонија, на 22 ноември 2019 година организира 
еднодневна тренинг обука на тема: „МОТИВИРАЊЕ И ПОТТИКНУВАЊЕ НА ГЕНИЈАЛНОСТА 
КАЈ ВРАБОТЕНИТЕ“.

Тренинг обуката е приспособена за претставници на бизнис заедницата од линиски, 
среден и врвен менаџмент кои сакаат да развијат вештини за тоа како да се мотивираат себеси 
и луѓето во својот тим. На обуката присутните ќе научат како да прекинат да се саботираат 
самите себе и својот успех со тоа што ќе научат како да го искористат сиот свој потенцијал. 
Тренинг обуката се базира на откритието на д-р Бариос дека генијалноста не е генетски 
предодредена, туку може да се развие кај секој поединец кој е подготвен да се подобри.  

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

МОТИВИРАЊЕ И ПОТТИКНУВАЊЕ НА 
ГЕНИЈАЛНОСТА КАЈ ВРАБОТЕНИТЕ

22.11.2019 година (петок)
10:00-16:00 часот

Стопанска комора на 
Македонија, сала 1 на 5-ти 

кат 

СТОПАНСКА КОМОРА 
НА МАКЕДОНИЈА  
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за унапредување
и заштита

на Вашиот бизнис!
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Ваш деловен соработник 
во светот на бизнисот

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

Ве очекуваме!

СТОПАНСКА  КОМОРА 
НА  МАКЕДОНИЈА ISO  9001:2015

 

T

Уреднички одбор

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

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

Дизајн и графичка обработка

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

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

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

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

http://www.twitter.com/Chamber_MK

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

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

1922 - 2019
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