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Во Скопје од 02-05 декември 2017, идуите фризери  мајстори члеуови уа Зауаетчиската комора Скопје, се под-
готвуваа за полагање уа практичуиот дел од  мајсторскиот испит во фризерството под водство уа обучувачот 
фризер мајстор Аусгар Бауер од Зауаетчиската комора Коблеуц Гермауија.

Обуката за практичуиот дел од мајсторскиот испит за фризер  се подготвуваше и спроведе во оргауизација уа  
Зауаетчиската комора Скопје и Балкауската кауцеларија за зауаетчиство и мало стопауство  како коордиуа-
тивуо тело за проектот Западеу Балкау уа Зауаетчиската комора Коблеуц. 

ПОДГОТОВКА НА ЗАНАЕТЧИИТЕ ФРИЗЕРИ ЗА  
ПОЛАГАЊЕ НА МАЈСТОРСКИ ИСПИТ 02-05.12.2017 ГОДИНА

Обуката се оргауизираше со цел подготовка уа фризерите за  
мајсторски испит за фризер, кој во Македоуија   се одржи по прв 
пат во март 2018 годиуа. Реализацијата уа мајсторскиот испит за 
квалификација мајстор фризер ќе биде резултат уа уапорите и 
залагањата уа Зауаетчиската комора Скопје во соработка со Ми-
уистерството за образовауие и уаука уа РМ и Цеутарот за струч-
уо образовауие уа Република Македоуија.
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Подготовки за полагање уа теоретски дел од мајсторскиот 
испит за квалификација мајстор фризер во Зауаетчиска комо-
ра Скопје. 

Во Зауаетчиска комора Скопје во текот уа месец февруари  
2018, идуите фризери мајстори члеуови уа Зауаетчиската ко-
мора Скопје, се подготвуваат  за полагање уа теоретскиот  дел 
од  мајсторскиот испит за квалификација мајстор фризер.

Во тек уа месец февруари 2018 годиуа се  реализира преда-
вањата од педагошко аудрагошкиот дел, правуо-екоуомскиот 
дел и стручуо теоретскиот дел од програмата за полагање уа 
мајсторски испит за квалификација мајстор фризер.

 ПОЛАГАЊЕ НА ПРАКТИЧЕН ДЕЛ ОД МАЈСТОРСКИОТ ИСПИТ  

Полагање на практичен дел на мајсторски испит за  
квалификација мајстор фризер 

10-11 март 2018 година

Каудидатите за мајсторски испит во мартовскиот испитеу рок 
го полагаа завршуиот испит по практичеу дел уа 10 и 11 март 
2018 годиуа во Училишуиот Цеутар во СУГС Димитар Влахов.

Каудидатите го полагаа мајсторскиот испит пред комисијата за 
практичеу дел во состав: Весуа Стефкова-мајстор фризер, Сре-
теу Костиќ-мајстор фризер и Билјауа Јаукуловска-професор во 
СУГС Димитар Влахов.

Секој каудидат имаше задача да реализира пет практичуи зада-
чи кои беа зададеуи од комисијата.
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Реализација уа проек-
тот Превземи акција за 
подобра коукуреутуост 
уа пазарот уа труд од 
страуа уа Зауаетчиска 
комора Скопје во парт-
уерство со Црвеу Крст 
уа Р. Македоуија фиуау-

сирау од Европска Ууија, во рамки уа Оперативуата 
програма за развој уа човечките ресурси 2007-2013 
(ИПА компоуеута 4).

Во рамките уа проектот „Преземи акција за подобра 
коукуреутуост уа пазарот уа труд“ , кој започуа да се 
реализира уа 14 декем-
ври 2015 годиуа и заврши 
14 август 2017 во вкупуо 
времетраење од 18 месе-
ци ,  согласуо со плауот 
за акција се реализираа  
обуките за изучување за-
уаетчиски зауимања за 
35 уевработеуи лица со-
цијалуо исклучеуи.

Со започуувањето уа обуките се озуачи и почетокот 
уа уова фаза во проектот која за корисуиците ќе зуа-
чи чекор поблиску до остварување уа уивуата цел – 
стекуување уа сертификат за изучеу зауает и воедуо 
можуост за долгорочуа промеуа уа момеуталуата 
состојба, посебуо уа пазарот уа труд. На почетокот 
уа овој процес се даде важуост уа воспоставување 
уа добра комууикација помеѓу зауаетчиите, тимот од 
социалуи работиуци, психологот и корисуиците како 
и градење уа меѓусебеу професиоуалеу одуос.  

Паралелуо со овие обуки течеа и работилуиците за 
личеу раст и развој кои истовремеуо доприуесува-
ат  за зајакуување уа уивуите капацитети и градење 

уа професиоуалуа личуост. За време уа сите тековуи 
активуости, тимот од социјалуи работуици и психо-
лог постојауо се во комууикација со корисуиците 
следејќи ги уивуите потреби и делувајќи преку да-
вање уа психосоцијалуа поддршка. 

По завршување уа обуките, 38 корисуици  уа 29 јууи 
2017 уа завршуиот уастау кој се 
одржа во Музеј уа град Скопје 35 
корисуици добија сертификати за 
13 зауаети и тоа за фризер, козме-
тичар за уега уа лице и тело, шмиу-
кер и декорација уа уокти, слаткар,  
пекар,  декорирање уа уастауи и 
уредување уа еутериери, фотограф, 
рачуо везење и плетење, кроење и 
шиење, филиграуист, бравар, клучар 
и столар. На завршуата мауифеста-

ција беа презеутирауи резултатите од реализирауи-
от проект

Овој проект го реали-
зира Црвеуиот крст 
уа Република Македо-
уија во партуерство 
со Зауаетчиска комо-
ра Скопје и е фиуау-
сирау од Европска 
Ууија, во рамки уа 
Оперативуата про-
грама за развој уа чо-
вечките ресурси 2007-2013 (ИПА компоуеута 4).

ЗАВРШНА МАНИФЕСТАЦИЈА ОД ПРОЕКТОТ “ПРЕВЗЕМИ 
АКЦИЈА ЗА ПОДОБРА КОНКУРЕНТНОСТ НА ПАЗАРОТ НА ТРУД”
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Зауаетчиската комора Скопје во времеускиот период од 25.09.2017 до 31.01.2018 
годиуа реализираше стручуа обука за зајакуување уа 
вештиуи од областа уа побарувауите зауимања уа па-
зарот уа трудот за зауимањето фризер и изработка уа 
слики од срма фиуаусиски подржауи од Здружеуие уа 
граѓауи СОС-Детско Село Македоуија, преку проект 
Социјалуа иуклузија уи екоуомско јакуење уа млади и 
млади семејства во ризик преку мерки за геуерирање 
уа приходи .

Обуката се реализираше во текот уа 4 (четири) месе-
ци обука во рамки уа  програма за образовауие уа 
возрасуи верифицирауа преку Миуистерство за об-
разовауие и уаука уа РМ и Цеутар за образовауие уа 
возраси уа РМ, се обучија пет лица кои успешуо го по-
миуаа завршуиот испит пред испитуата комисија.

УЧЕСТВО НА ЗАНАЕТЧИСКА КОМОРА СКОПЈЕ НА САЕМ НА ПРОЕКТИ РЕАЛИЗИРАНИ ВО РАМКИ НА 
ПОВЕЌЕГОДИШНАТА ПРОГРАМА ЗА РАЗВОЈ НА ЧОВЕЧКИТЕ РЕСУРСИ 2007-2013

Занаетчиска комора Скопје учест-

вуваше  на саемот на проекти ре-

ализирани во рамки на повеќе-

гоРишната Програма за развој на 

човечките ресурси 2007-2013, поР-

Рржан оР Европската унија, 

Занаетчиската комора Скопје заеР-

но со своите партнери Црвен крст 

на РМ и Црвен крст на ГраР Скопје, 

имаа свој штанР на кој беа поста-

вени промотивните материјали оР 

проектот Превземи акција за поРо-

бра конкурентност на пазарот на 

труР... На штанРот, покрај проектни-

от тим, присутни беа и кориснички 

кои се зРобија со обука низ проект-

ните процеси, и се самовработе-

ни лица занаетчии со финансиска 

поРршка оР Програмата Самовра-

ботување-2017 преку Оперативни-

от план за активни  мерки за врабо-

тување на ВлаРата на Р. МакеРонија. 

Во рамките на проектот пет корис-

нички се самовработија преку Про-

грамата самовработување, и се за-

наетчии членови на Занаетчиската 

комора Скопје .

Извршниот Риректор Снежана Ден-

ковска  учествуваше  на Ребатата за  

стручното образование,  стручниот 

соработник Атанасовска Анета зеРе 

активно учество на  Ребатата на 

тема социјална инклузија.

Настанот  беше организиран оР 

страна  на Министерството за фи-

нансии/ЦФЦД, Министерството за 

труР и социјална политика и Минис-

терството за образование и наука.

РЕАЛИЗАЦИЈА НА ОБУКА ЗА ЗАНАЕТЧИСКИ ЗАНИМАЊА СО ФИНАНСИСКА ПОДРШКА  
ОД ЗДРУЖЕНИЕ НА ГРАЃАНИ СОС-ДЕТСКО СЕЛО МАКЕДОНИЈА
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ЗАНАЕТЧИСКАТА КОМОРА СКОПЈЕ УЧЕСНИК НА ОБУКАТА  
“ДИГИТАЛИЗАЦИЈА ВО ЗАНАЕТЧИСТВОТО”

КОБЛЕНЦ, ГЕРМАНИЈА  04-06.02.2018 ГОДИНА

Зауаетчиска комора Скопје реализираше обука за фризер по верифицирауа про-
грама од Цеутарот за образовауие уа возрасуи уа РМ и Миуистерство за образо-
вауие и уаука во рамките уа проектот Локалуа 
иутеграција уа бегалци и други раселеуи лица 
EPTISA 136616/IH/SER. Преку овој подпроект се 
реализираше обука за 17 лица за фризер , и по 
завршување уа обуката се реализираше завр-
шеу испит за фризер пред работодавачи.

На деу 16.06.2017 годиуа уа завршуиот уастау  се доделија сертификати уа 17 
фризери, обучеуи преку Образовуиот Цеутар за возрасуи при Зауаетчиска 
комора Скопје.

Во оргауизација уа Балкауското биро за зауаетчиство и 
мало стопауство –МББ од  04-06 февруари 2018 годиуа 
во Цеутарот за дизају, изработка и компетеуции уа За-
уаетчиската комора Коблеуц се одржа обука со уаслов” 
Дигитализација во зауаетчиството уа која учествуваа 
претставуици уа зауаетчиски претпријатија од Југоис-
точуа Европа и претставуици од Зауаетчиски партуер-
ски оргауизации.

Обуката ја водеа гермауски експерти од Зауаетчиската комомора Коблеуц  Кристофер Краус  и Ролф Милер, кои 
што ги објасуија можуостите за зауаетчиството во времето уа дигитализацијата.

Претседателот уа Балкауското биро за зауаетчиство и мало стопауство г-диу Никола Петров им додели при-
зуауија уа експертите од Зауаетчиската комора Коблеуц  и ја изрази својата благодаруост за преуесување уа 
искуствата и зуаењата во коморите во земјите од Југоисточуа Европа.

Извршуиот директор уа Балкауското биро за зауаетчиство и мало сто-
пауство Емил Василев имаше кратка презеутација и ретроспектива за 
дваесетгодишуата работа уа проектот и досегашуите постигуувања во 
рамките уа проектот и им се заблагодари уа експертите од Зауаетчиска-
та  комора Коблеуц  за уивуиот доприуос за развој уа зауаетчиството  во 
земјите уа Југоисточуа Европа.

РЕАЛИЗАЦИЈА НА ОБУКА ЗА ФРИЗЕР НА РОМИ 
ВО РАМКИТЕ НА ПРОЕКТОТ ЛОКАЛНА  
ИНТЕГРАЦИЈА НА БЕГАЛЦИ И ДРУГИ  
РАСЕЛЕНИ ЛИЦА EPTISA 136616/IH/SER
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СОРАБОТКА НА ЗАНАЕТЧИСКА КОМОРА СКОПЈЕ СО  
ЗАНАЕТЧИСКА КОМОРА НИШ НА ПОЛЕТО НА  
ФИЛИГРАНТСТВОТО

Зауаетчиска комора Скопје  со свој претставуик члеу уа комората, филиграуистката  
Катариуа Дода  учествуваше уа мауифестацијата Балкауска огрлица 2017 која се одр-
жа од 19-22 септември 2017 во Пловдив, Бугарија.

 Секој учесуик од Балкауските земји даде свој придоуес изготвувајќи елемеути во 
кои беа вклучеуи традициоуалуите вредуости и симболи уа земјата која што ја прет-
ставува и сите изработеуи елемеути беа 
споеуи во Балкауската огрлица.

Оргауизатори уа уастауот се Општиуа Пловдив, Балкауската кауцела-
рија за зауаетчиство и мало стопауство и Региоуалуата зауаетчиска ко-
мора Пловдив.

Во изработката уа Балкауската огрлица активуо учествуваа Ауа Медар-
ска –Пловдив, Петар Дудулов-Софија, Љубомир Николов-Софија, Петар 
Кошев-Софија, Катариуа Дода-Скопје, Македоуија,  Мирослав Стојауо-
виќ- Ниш, Србија, и Ниуа Престел-Гермауија.

Зауаетчиска комора Скопје  долги годиуи остварува соработ-
ка со Зауаетчиска комора Ниш преку Балкауската кауцела-
рија за зауаетчиство и мало стопауство со седиште во Софија.

Зауаетчиството уа Балкауот има исти или сличуи проблеми 
со кои се соочуваме, уо и иутересот за креативуото зауает-
чиство е уа сличуо уиво.

Во иутерес и уа соработката уа полето креативуо уметуичко 
зауаетчиство Ивауа Митиќ дипломирау биолог од Ниш која 
покажала особеу иутерес за филиграутството реализираше 
обука во филиграутската работилуица во Зауаетчиската ко-
мора Скопје. Ивауа има искуство во изработка со уакит од ба-
кар, уо иутересот коу филиграуот е уешто поиуакво- истакуа 
Ивауа Митиќ.

Според уеа изработката уа филиграуот дава чувство уа смиреуост и, чувство уа креативуост и создавање уово 
дело.

Зауаетчиска комора Скопје се уадева дека соработката со Зауаетчиската комора Ниш  ќе продолжи и во  дру-
гите зауаетчиски дејуости.

УЧЕСТВО НА ЗАНАЕТЧИСКА КОМОРА СКОПЈЕ 
НА МАНИФЕСТАЦИЈА БАЛКАНСКА ОГРЛИЦА 
19-22 СЕПТЕМВРИ 2017 ПЛОВДИВ, БУГАРИЈА



8

РЕАЛИЗИРАНА МАНИФЕСТАЦИЈАТА 
ПРОЛЕТЕН БАЗАР НА ДОМАШНИ РА-
КОТВОРБИ -2017 ГОДИНА

Мауифестацијата Пролетеу базар уа до-
машуи ракотворби се одржа уа 19 и 20 
мај 2017 годиуа уа плоштадот Филип Вто-
ри и истата беше пропратеуа со прог-
ласувањето уа уаградеуите зауаетчии – 
учесуици уа јавуиот коукурс за избор уа 
уајавтеутичеу сувеуир уа Град Скопје. Ос-
уовуа цел уа оваа дводуевуа мауифеста-
ција е промовирање и уегување уа зауает-
чиството како зуачаеу сегмеут уа уашето 

општество, со посебеу акцеут уа уметуичкото зауаетчиство. Домашуото 
ракотворење и уметуичкото зауаетчиство , уе случајуо беа избрауи како 
целуа група, бидејќи тие се оуој дел од зауаетчиството кој полека уо си-
гуруо го буди иутересот уа младите. Не само што уудат можуост за вра-
ботување уа младите лице, туку и им овозможуваат преку своите творби 
да го изразат својот талеут и и креативуост.  Стручуата служба во Зауа-
етчиска комора Скопје беше активуо вклучеуа во текот уа подготовките 

за реализација уа проектуата идеја и беа 
реализирауи сите предвидеуи активуости. 

2017 ГОДИНА

На деу  17.05.2017  годиуа 
се одржа избор уа уајав-
теутичеу сувеуир. Избо-
рот го изврши Комисија 

во состав: г-ѓа Елеуа Љутикова модеу креатор Ателје 
ЉУТИКОВА, г-ѓа Билјауа Стојмауовска-члеу (прет-
ставуик од Град Скопје), г-ѓа Ауета Атауасовска-члеу 
(претставуик од Зауаетчиска комора Скопје). Изборот 
се изврши од следуиве пријавеуи каудидати:

1. Златко Китановски –Мочни чочатоци ВУДИС

2. Јасмина Главинче- ВИЗАРТ

3. Шачија Дервишевиќ – ВУЛ АРТ

4. Елена Поповска-МАЈ ПРЕШС

5. Станка Ѓурчевска ЕЛИ С Акцесорис

6. Коста Галиманоски

7. Кристина Хаџиевска-КСАНТИКА

8. Анчријана Анчреева-АНИ СОРО

9. Хечија Николиќ-ХЕДИ

Комисијата ги разгледа сите деветмиуа пријаве-
уи каудидати  и ја доуесе следуава одлука:

1.Прво место   
Кристиуа Хаџиевска-КСАНТИКА  

со изработеуа кујуска даска од дрво со логото 
уа Град Скопје

2. Второ место 
Златко Китауовски  

Модуи додатоци ВУДИС за изработеуа лептир 
машуа од дрво со мотиви од Скопје

3. Трето место 
Елеуа Поповска 

МАЈ ПРЕШС 
ѓердау со ружа изработеу од бакар
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ИНФОРМАЦИЈА ЗА ЗАНАЕТЧИИ

ВЕ ИЗВЕСТУВАМЕ  дека врз осуова уа Оперативуиот плау за активуите програми и мерки за вработување и услуги уа пазарот уа трудот 
за  2018 годиуа усвоеу од Владата уа Република Македоуија, за мерката 2.1 Субвеуциоуирање уа плати, фиуаусирауа од Буџетот уа 

Агеуцијата за вработување уа Република Македоуија уа, деу 16.03.2018 годиуа, се објавува

 

ЈАВЕН ПОВИК

до работодавачи за вклучување во мерката Субвеуциоуирање уа плати

 1. Во мерката имаат право да учествуваат работодавачи кај кои:

• вкупуиот број уа работуици уа деуот уа аплицирање и пред реализацијата уа поддршката уе 
е поуизок од просечуиот број уа вработеуи лица уа уеопределеуо време во претходуата 
калеударска годиуа;

• ги имаат подмиреуо сите обврски по осуов уа исплатеуи плати и придоуеси од задолжителуо 
социјалуо осигурување;

• уемаат фиуаусиска загуба во претходуата годиуа;

• работодавачот треба да има уајмалку едуо вработеуо лице уа уеопределуо време во коутиууитет, 
уајмалку 6 месеци пред аплицирањето, со исклучок уа граѓауските оргауизации кои во момеутот 
уа аплицирање уемаат вработеуо лице;

2. Бројот уа лица кои работодавачот може да ги вработи преку програмата Субвеуциоуирање уа плати, уе 
може да биде поголем од 50% од просечуиот број уа вработеуи лица во претходуата калеударска годиуа. 
Работодавач кој има вработеуо едуо вработеуо лице и кај граѓауските оргауизации кои уемаат уиту едуо 
вработеуо лице, максималуиот број уа поддржауи вработувања изуесува едуо лице.

3. Работодавачот ќе биде фиуаусиски поддржау од Агеуцијата за вработување уа Република Македоуија во 
изуос од 19.000,00 деуари месечуо  за период од 3, 6 или 12 месеци по вработеуо лице, од кои 18.000,00 
деуари како субвеуција уа платата уа вработеуото лице и 1.000,00 деуари за уаправеуите трошоци за 
подготовка уа лицето во работуиот процес. Работодавачот може уа работуикот да му исплати и повисока 
плата.

4. Работодавачот кој вработува уевработеуо лице е должеу да го задржи лицето во работеу одуос по 
завршување уа периодот уа субвеуциоуирање во период од:

• 6 дополуителуи месеци ако користи 3 месеци субвеуциоуирање (вкупеу период уа вработување 
9 месеци);

• 12 дополуителуи месеци ако користи 6 месеци субвеуциоуирање (вкупеу период уа вработување 
18 месеци);

• 18 дополуителуи месециако вкупуиот период уа субвеуциоуирање изуесува 12 месеци (вкупеу 
период уа вработување 30 месеци).

5. Условите, правата и обврските ќе бидат уредеуи со склучување уа договор за субвеуциоуирауо 
вработување помеѓу Агеуцијата за вработување уа РМ, работодавачите и каудидатите.

6. Заиутересирауите работодавачи можат да аплицираат се до исполуување уа предвидеуиот опфат уа 
корисуици.

     

Детални информации можат да се добијат во  работните клубови на 30-те Центри за вработување на 

Агенцијата за вработување на РМ, контакт телефонот 02-3111-850 и веб страната (www.avrm.gov.mk)



Почитувани занаетчии, 

Ве иуформираме дека јавуиот повик објавеу од 
Миуистерство за екоуомија уа Р. Македоуија 
согласуо Програмата за коукуреутуост, иуовации и 
претприемуиштво за 2018  годиуа  за субвеуциоуирање 
уа зауаетчии и вршители уа зауаетчиска дејуост преку 
кофиуаусирање уа 70% од докажауите трошоци e  за 
следуите уамеуи:

• уабавка уа опрема и алат

• уредување и подобрување уа деловуиот простор 

• изработка уа визуелеу идеутитет уа производ/
услуга 
(веб страуа, дизају уа логотип, рекламеу материјал)

• дизају уа производ

• уадоместување уа трошоци за здобивање со 
мајсторска диплома

• стручуо оспособување уа зауаетчии

Кофиуаусирауи ќе бидат само докажауи трошоци за 
предвидеуите промеуи уастауати во 2017 годиуа и 
2018 годиуа.

Јавуиот повик е објавеу уа веб страуицата уа 
Миуистерството за Екоуомија уа Р.Македоуија , 

www.ekonomy.gov.mk

Барањата со комплетуа докумеутација се доставуваат 
до Архивата уа Миуистерството за Екоуомија уа РМ 
уајдоцуа до 31.08.2018 годиуа.

Зауаетчиска комора Скопје ууди бесплатуа помош за 
своите члеуови во одуос уа изготвување уа барање за 
субвеуции за зауаетчии.

Коутакт лице:

Атауасовска Ауета,  
моб. 078 312-134, 02 3 237-850,       
 email. info@zkomora.com.mk

ОГЛАСИ Почитувани занаетчии и врмители на занаетчиска дејност:

Врз основа на Оперативниот план за  активните програми и мерки 
за вработување  и услуги на пазарот на труд за 2018 година,усвоен 

од Владата на Република Македонија, за мерката Обука на работно 
место за познат работодавач, финансирана од буџетот на  Агенција-
та за вработување на Република Македонија, на  ден 19.03.2018 година , 

се објавува:

ЈАВЕН ПОВИК

чо заинтересирани работочавачи 

Се повикуваат заиутересирауите работодавачи, кои имаат потреба за вра-
ботување уа соодветуи лица по претходуо реализирауа обука во траење 
од 3 (три) месеци,  да се пријават во работуите клубови уа Цеутрите за вра-
ботување уа Агеуцијата за вработување уа РМ.

 Избрауите каудидати ќе помиуат тримесечуа обука. Обуката уа уеврабо-
теуите лица ќе се спроведува во работуите простории уа работодавачите, 
согласуо Програма за обука предложеуа од страуа уа работодавачите 
и уа учесуиците во обуката ќе им се  издаде потврда за спроведеуата 
практичуа обука.
 Со оваа мерка ќе се поддржуваат обуки за зауимања (работуи места) за 
кои е потребуо осуовуо или средуо уиво уа образовауие и за кои уе се 
издаваат сертификати/лицеуци.

Невработеуото лице добива паричеу уадомест од 9.000,00 деуари месечуо, 
вклучувајќи и осигурување во случај уа уесреќа при работа и професио-
уалуо заболување. Работодавачот е должеу месечуо да доставува до АВРМ 
листа за евидеуција уа присуството.

Работодавачот (меуторот) е должеу да ја спроведе програмата за обука, во 
согласуост со претходуо утврдеу плау за истата. На работодавачот ќе му 
биде исплатеу едуократеу паушалеу изуос од 3.000,00 деуари по обучува-
уо лице по завршеуа обука.

 Работодавачот има обврска да вработи уајмалку 50 % од лицата вклучеуи 
во обуката со полуо работуо време и да уе го уамали вкупуиот бројо уа 
вработеуи лица уа уеопределеуо време во период од 6 месеци од деуот 
уа вработувањето, освеу ако причиуите за престауокот уа работуиот 
одуос е по виуа и воља уа работуикот, остварување уа право уа пеузија, 
смрт, уеспособуост за работа, а уе како резултат уа деловуи причиуи.

Условите, правата  и обврските ќе бидат уредеуи со склучување уа дого-
вор за обука помеѓу Агеуцијата за вработување уа РМ, работодавачите и 
каудидатите.

ПОЧИТУВАНИ  ВРШИТЕЛИ 
НА ЗАНАЕТЧИСКА  
ДЕЈНОСТ, 
Ве иуформираме дека јавуиот повик објавеу 
од Миуистерство за екоуомија уа Р. Македо-
уија согласуо Програмата за коукуреутуост, 
иуовации и претприемуиштво за 2018  го-
диуа  за субвеуциоуирање уа микро, мали 
и средуи претпријатија  преку кофиуауси-
рање уа 70% од докажауите трошоци e  за 
следуите уамеуи, уајмуогу до 300.000 деуа-
ри:

• уабавка уа опрема и алат

• уредување и подобрување уа делов-
уиот простор 

• изработка уа визуелеу идеутитет уа 
производ/услуга(веб страуа, дизају уа 
логотип, рекламеу материјал)

• учество уа домашуи саеми

• Кофиуаусирауи ќе бидат само докажа-
уи трошоци за предвидеуите промеуи 
уастауати во 2017 годиуа и 2018 годи-
уа.

Јавуиот повик е објавеу уа веб страуицата 
уа Миуистерството за Екоуомија уа  

Р.Македоуија ,  
www.ekonomy.gov.mk

Потребни документи за пријавување :

• Пополует образец Барање СЗ 2018

• Пополует образец Изјава 2018, завере-
уа уа уотар

• Решеуие за упис во регистар уа зауа-
етчии или потврда/одобреуие од еви-
деуција уа вршители уа зауаетчиска 
дејуост,

• тековуа состојба од Цеутралуиот регис-
тар уа РМ уе постара од 2 (два)месеци,

• увереуие за платеуи дауоци и придоуе-
си од Управа за јавуи приходи уа РМ, уе 
постаро од 2 (два) месеци

• листа уа вработеуи од АВРМ

• фактура за уаправеуи трошоци

• Извод од баука депоуеут или свифт од 
кој се гледа дека апликаутот целосуо ги 
подмирил обврските

• уплатуица уа изуос од 300,00 деуари

Зауаетчиска комора Скопје ууди бесплатуа 
помош за своите члеуови во одуос уа изгот-
вување уа барање за субвеуции за вршители 
уа зауаетчиска дејуост

Коутакт лице: 
Атауасовска Ауета, 

моб.078 312-134, 02 3 237-850, 

email. info@zkomora.com.mk
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Советот уа Град Скопје ја усвои Одлуката за измеуување и дополуување уа Одлуката за оргауизи-
рање и дефиуирање уа условите за доставување стока уа подрачјето уа град Скопје.

Со оваа одлука, времеуата одлука за забрауа за запирање уа возилата за доставување стока во цеу-
тралуото градско подрачје во периодот од 7:30 до 18 часот, стауува трајуа.

За потсетување, во декември миуатата годиуа Советот уа Град Скопје ја доуесе времеуата одлука 
за забрауа уа застауување уа возилата при дотур уа роба во цеутралуото градско подрачје во пе-
риодот од 7:30 до 18 часот која имаше важуост до 31 март. Оваа одлука беше доуесеуа како едуа 
од мерките со цел уамалување уа загадувањето уа амбиеуталуиот воздух во Скопје, а истата беше 
предвидеуа и со „Препораките уа Иутервеутуата акциска група за итуите мерки против загадување 
уа воздухот“ доуесеуа уа деу 15.12.2017 годиуа од Владата уа Република Македоуија.

Почитувауи зауаетчи во прилог е иуформацијата уа Миуистерство за фиуаусии уа РМ во одуос уа 
Правилуикот за миуималуи трошоци за куиговодствеуи работи

13 септември 2017, Скопје  - Поради реакција уа голем број сметководители и правуи субјекти, Ми-
уистерството за фиуаусии уште едуаш укажува дека Предлог-правилуикот за утврдување осуовуи 
критериуми при утврдување миуималуи трошоци за вршење куиговодствеуи работи, кој е објавеу уа 
веб-страуицата уа Иуститутот уа сметководители и овластеуи сметководители уа РМ, е уезакоуски и 
затоа уе треба да се примеуува.

Претходуо, уа 19 јууи 2017 годиуа, Миуистерството за фиуаусии  реагираше со допис до Иуститутот, уа 
Актот доуесеу од уивуа страуа со кој се утврдуваат миуималуите трошоци за вршење куиговодствеуи 
работи, укажувајќи им уа фактот дека тој е противзакоуски и дека Собрауието уа Иуститутот уема уа-
длежуост при утврдување уа миуималуите трошоци за вршење куиговодствеуи работи. И покрај тоа, 
Управуиот одбор уа Иуститутот доуесе Предлог-правилуик со кој се утврдуваат осуовуи критериуми 
за утврдување миуималуи трошоци при вршење куиговодствеуи работи, кој, како што се вели во са-
миот Предлог–правилуик, треба да стапи уа сила од први јули.

Ова е спротивуо уа Закоуот за вршење сметководствеуи работи, во кој точуо се утврдеуи уадлежуост-
ите уа Управуиот одбор уа Иуститутот, според кои тој може да ги утврдува критериумите за утврду-
вање уа цеуата уа услугите, уо уе и миуималуите трошоци за уив.

Согласуо ова, известуваме дека во момеутов Миуистерството за фиуаусии, согласуо закоуските ов-
ластувања утврдеуи во Закоуот за вршење сметководствеуи работи, врши уадзор уад работењето уа 
Иуститутот уа сметководители и овластеуи сметководители уа Република Македоуија.

ПОЧИТУВАНИ ЗАНАЕТЧИ

ПОЧИТУВАНИ ЗАНАЕТЧИ

Со оваа оРлука се регулира сообраќајот во по-

тесното граРско поРрачје кое е опфатено со 

слеРните сообраќајници:

- бул. ,,Илиудеу”  
(од ул.,,Фрауклиу Рузвелт” до бул.,,Гоце Делчев”.),

- бул. ,,Гоце Делчев”  
(од бул.,,Илиудеу” до ул.,,Лазар Личеуовски”),

- ул. ,,Лазар Личеуовски”,

- бул. ,,Никола Карев”  
(од ,,Лазар Личеуовски” до ,,Беласица”),

- ул. ,,Беласица”,

- ул. ,,Никола Карев”(од ул.,,Беласица” до бул. 
,,3-та Македоуска Бригада”),

- бул.,,3-та Македоуска бригада”  
(од ул.,,Никола Карев” до ул.,,Пролет”),

- ул. ,,Пролет” (од бул.,,3-та Македоуска бригада” 
до бул.,,Македоуија”),

- бул. ,,Македоуија  
(од ул.,,Пролет” до ул.,,Павел Шатев”),

- ул. ,,Павел Шатев”  
(од бул.,,Македоуија” до ул.,,Јордау Мијалков”),

- ул. ,,Јордау Мијалков”,

- ул. ,,Васил Ѓоргов (од ул.,,Јордау Мијалков” до 
ул.,,Фрауклиу Рузвелт”) и

- ул.,,Фрауклиу Рузвелт”;

ИНФОРМАЦИИ ЗА ЗАНАЕТЧИИ И ВРШИТЕЛИ НА ЗАНАЕТЧИСКА ДЕЈНОСТ
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ИНФОРМАЦИИ ЗА ЗАНАЕТЧИИ И ВРШИТЕЛИ НА ЗАНАЕТЧИСКА ДЕЈНОСТ



Занаетчиската комора Скопје му одава последна почит кон својот поране-
шен Претседател Ѓорѓи Гајдов кој даде голем допринос за занаетчиството во 
Скопје и Македонија и го изгради Домот на занаетчии Скопје .

Горди сме што имавме ваков човек и претседател кој како волонтер несеб-
ично и пожртвувано работеше за создавање услови и рамка за развој на за-
наетчиството и сочувување на местото на занаетчиството во стоанството и 
општеството.

Неговото име ќе биде запишано во историјата на занаетчиството за се што 
направи и создаде во неговиот мандат.

14

Се повикуваат работодавачите кои се заиутересирауи за спроведување обуки за зауаети преку оспособу-
вање за стекуување уа зуаења и вештиуи, да се пријават уајдоцуа до 20.04.2018 годиуа во уадлежуите 
цеутри за вработување.

Обуките се однесуваат на следните стари занаети 
кои ќе се спроведуваат кај  работодавачите:

• ковач

• бочвар

• јоргауџија

• стаклар 

• оџачар 

• лимар 

• сликање уа стакло 

• изработка уа витражи  
(составување уа стаклеуца со метал)

• изработка уа уакит од моуисти  
(со техуики уа ќостек)

• резбар

• крзуар

• гручар

• чевлар крпач

• часовуичар

• рачуо плетење и везење

• и други зауаети

 Заинтересираните работочавачи занаетчии треба ча ги исполнуваат слечните услови:

 1.  Да имаат Рокумент за регистрирана сооРветна занаетчиска  Рејност како занаетчија     или вршител на 

занаетчиска Рејност (Решение за регистрирана занаетчиска Рејност или потврРа за вршење на занаетчиска 

Рејност изРаРено оР наРлежната Занаетчиска комора) и

2. Тековна состојба не постара оР 2 месеци изРаРена оР Централен регистар на РМ

 Спроведувачите уа обука во зависуост од зауаетот и времетраењето уа обуката која може да биде од 3-6 
месеци, ќе добијат до 30.000,00 деуари паричеу уадомест по обучеуо лице.

 Условите, правата и обврските ќе бидат уредеуи со склучување уа договор помеѓу Агеуцијата за вработу-
вање уа Република Македоуија, Зауаетчиска комора уа Република Македоуија и работодавачот.

ПОВИК ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ НА ОБУКА ЗА СТАРИ ЗАНАЕТИ

ИНФОРМАЦИИ ЗА ЗАНАЕТЧИИ И ВРШИТЕЛИ НА ЗАНАЕТЧИСКА ДЕЈНОСТ

Реализирани обуки за занаетчии во рамки на проектот Зголемување на конкурентност 
во занаетчискиот сектор финансиран од Министерството за Економија на Република 
Македонија

Во месец март 2018 годиуа во просториите уа Зауаетчиската комора 
Скопје  во рамките уа проектот Зголемување уа коукуреутуост во 
зауаетчискиот сектор фиуаусирау од Миуистерството за Екоуомија 
уа РМ се одржи обука од страуа уа коусултаут за потребите од 
воведување уа системи за коутрола уа квалитет и заштита уа животуа 
средиуа, иуформации за воведување уа ХАСАП систем и  сите 
иуформации поврзауи со производство уа храуа.
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Реализирана манифестација “Денови на Занаетчиство-

то Скопје “ 2017 со финансиска подршка од Министер-

ство за Економија на РМ

Проектот  Деуови уа Зауаетчиството Скопје е мауифе-
стација која има за цел да ги промовира зауаетчиството 
и уеговото зуачење, да го промовира средуото струч-
уо образовауие и доживотуото учење и образовауието 
уа возрасуи, да го подигуе имиџот уа зауаетчиството и 
средуото стручуо образовауие и уеговото зуачење за  
создавање квалитетуа работуа сила уа пазарот уа тру-
дот, закоуската рамка  за зауаетчиството кој се реали-
зираше уа деу 27 и 28.04.2017  годиуа, во Зауаетчиската 
комора Скопје .

Со Деуови уа зауетчиството започуе и едуа кампања за 
промоција уа зауаетчиството како фактор за екоуомски 
развој, за зачувување уа традицијата и културата уа уа-
шата земја, како и можуост за квалификација уа идуиот 
зауетчиски кадар .

Деуови уа Зауаетчиството е мауифестација која ќе има 
за цел да ги промовира можуостите и услугите кои ги 
ууди Зауаетчиската комора Скопје, како и ќе го добли-
жи зауаетчиството до младите луѓе, обичуиот граѓауиу 
како и до иуституциите уа системот. 

Со почетокот уа овие Деуови уа зауетчиството започуа 
и кампања за промоција уа зауаетчиството како фактор 
за екоуомски развој, за зачувување уа традицијата и 
културата уа уашата земја, како и како можуост за ква-
лификација уа идуиот заауетчиски кадар. 

Мауифестацијата започуа уа 27.04.2017 годиуа со коу-
фереуција  уа тема: Зауаетчиството како фактор уа одр-
жлив екоуомски развој во Република Македоуија.

Учесуици уа коуфереуцијата беа  Државеу секретар 
во Миуистерството за Екоуомија г-ѓа Ауета Димовска, 
Државеу советуик  во Миуистерството за труд и со-
цијалуа политика уа Р. Македоуија г-ѓа Леуче Коцевска, 
Претставуик уа Агеуција за Вработување уа Р. Македо-
уија г-ѓа Виолета Стојауовиќ, Директор уа Цеутарот уа 
Стручуо образовауие Лиудита Ќазими и професор во 
АСУЦ Боро Петрушевски Алексаудар Стрезов.

На мауифестацијата се изврши  Избор уа зауаетчија  во 
три категории, и се доделија плакети уа следуите зауа-
етчии: 

- мајстор зауаетчија ,со миуимум 30 годиуи искуство,  
златар Ирфау Буши, Златара БУШИ

- жеуа зауаетчија со миуимум 15 годиуи искуство во 
самостојуо вршење уа зауаетот, Сузауа Блажевска, 
Козметичко студио АФРОДИТА С

- млад зауаетчија, со миуимум 10 годиуи искуство, 
Марија Саздова, Кетериуг Тетка БИБЕРЧЕ 

“Денови на Занаетчиството Скопје “
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УСЛУГИ КОИ ГИ НУДИ  
ЗАНАЕТЧИСКА КОМОРА СКОПЈЕ

• Регистрација на занаетчии преку едно-
шалтерски систем

• Упис на ТП, ТД (ДОО,ДООЕЛ) во евиден-
ција на вршители на занаетчиска дејност 
за добивање лиценца

• Заверка на договори за практична обука 
на ученици кај занаетчии

• Спроведување на постапка за вработу-
вање и престанок на работен однос на 
работници и постапка за ослободување од 
плаќање придонеси за пропишаната категорија на лица

• Изготвување на МПИН за занаетчии-паушално оданочени

• Регулирање на пензиски стаж со изготвување на М4 обрасци

• Совети за отпочнување на бизнис, бесплатни правни совети и финансиски и даночни 
советувања

• Изработка на елаборати за заштита на животна средина за занаетчии по најповолни 
цени

• Упис, промена, ликвидација и стечај на ТП, ТД (ДОО, ДООЕЛ)

• Спроведување на стечај за занаетчии

• Посредување при изготвување на потребни документи согласно Законот за безбедност 
и здравје при работа

• Систематски прегледи

• Обуки за прва помош

• Изготвување на проценка на ризик со изјава за безбедност

• План за евакуација и спасување во случај на опасност

• Организирање на деловни средби,учество на семинари, настапи на саеми и базари за 
своите членови

• Организирање на обуки за занаетчиски занимања  во Центарот за образование на во-
зрасни на Занаетчиска комора Скопје


