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ЗАНАЕТЧИЈА

МАЈСТОРСКИ ИСПИТ
ОДРЖАН СОСТАНОК ВО ВЛАДАТА

НА РСМ И ОБРАЗЛОЖЕНИ
ПРЕДЛОГ МЕРКИТЕ ЗА
ЗАНАЕТЧИИТЕ ВО ЧЕТВРТИОТ
СЕТ МЕРКИ ЗА ЕКОНОМИЈАТА,
09.09.2020 ГОДИНА

ПОДГОТОВКА И
СПРОВЕДУВАЊЕ НА
МАТЕРСКИ ИСПИТИ
ПРЕКУ

ЕРАЗМУС
ПРОЕКТОТ
МАСТЕР 4.0

„ПОДОБРУВАЊЕ НА
КАПАЦИТЕТИТЕ ЗА
ЗГОЛЕМУВАЊЕ НА
ВРАБОТУВАЊЕТО ВО
ЗАНАЕТЧИСКИОТ СЕКТОР И
БИЗНИСИТЕ ВО РЕПУБЛИКА
СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА“

ЈАВЕН ПОВИК
ОДРЖАНО ИЗБОРНО СОБРАНИЕ ВО
ЗАНАЕТЧИСКА КОМОРА СКОПЈЕ

СУБВЕНЦИОНИРАЊЕ НА ЗА ЗАНАЕТИ ВО ИЗУМИРАЊЕ
ЗА 2020 ГОДИНА
ФИНАНСИСКА ПОДДРШКА НА ЗАНАЕТЧИИ ДЕЛОВНО
СЕДИШТЕ НА ТЕРИТОРИЈА НА ОПШТИНА ГАЗИ БАБА

ПРОЕКТ
“ЗАНАЕТЧИСТВОТО Е ВИСТИНСКИОТ ПАТ
КОН ИДНИНАТА”

КОВИД 19 - ПРЕДИЗВИК СО КОЈ СЕ
СООЧУВААТ ЗАНАЕТЧИИТЕ

ПОВИК ЗА ПРИЈАВУВАЊЕ ЗА ОБУКА ЗА МЕНТОРИ ЗА
ЗАНАЕТЧИИ

НАМАЛЕНИ ВИСИНИТЕ НА КОМУНАЛНИ ТАКСИ ЗА
ФИРМА ВО ГРАД СКОПЈЕ ЗА ЗАНАЕТЧИИ

Ве известуваме дека Управниот одбор на Занаетчиска комора Скопје
поради ситуацијата со пандемија на вирусот Covid -19 ги ослободи
занаетчиите од плаќање на коморски придонес за Занаетчиска комора
Скопје за период од 6 (шест) месеци од 01.03.2020 заклучно со 31.08.2020.

ОДРЖАНО ИЗБОРНО СОБРАНИЕ ВО

ЗАНАЕТЧИСКА КОМОРА СКОПЈЕ
Во просториите на Занаетчиска комора
Скопје на 01.07.2020 година се одржа
Изборно Собрание на кое се верифицираа
мандатите на новите членови во
органите и телата на ЗКСкопје.

Претседателот Никола

Петров беше Претседател на Управниот одбор на Занаетчиска комора
Скопје од Изборно
собрание одржано на 04.06.2004
година , заклучно со
01.07.2020 година.
Во времетраењето на мандатот беа формирани
филигрантско-златарската работилница во ЗКСкопје и мехатроничката работилница во АСУЦ
Боро Петрушевски со финансиска подршка од ЗК
Кобленц преку партнерскиот проект. Исто така се
опреми и Арт Базарот во Занаетчиска комора
Скопје преку финансиска подршка од ЗК
Кобленц-Германија.
Занаетчиската
комо-ра
Скопје е една од основачите на Балканската
канцеларија за занаетчиство и мало стопанство
со седиште во Софија. Никола Петров е претседател на Балканското биро за занаетчиство и
мало стопанство во која што членуваат земјите
од Западен Балкан.
Во текот на неговиот мандат како Претседател
на Занаетчиска комора Скопје се залагаше за
развој и подршка на занаетчиството преку развој на стручното образование, образованието на
возрасни со цел вклучување на младите луѓе во
занаетчиството.Преку реализација на проек-ти
финансиски подржани од Европската унија со
АВРМ, Црвен крст на Република Македонија,
EPTISA, IOM, и проекти финансиски подржани од
УСАИД и Еразмус програмата, Занаетчиската
комора Скопје се стекна со големи искуства од
своите партнери и оствари сорабока и вмрежување со многу организации.

На изборното
Собрание за Претседател на Управниот Одбор е
избран Ристовски
Горан , долгодишен активен
член на секцијата
машинобравари, кој
потекнува од занаетчиско семејство.
Горан Ристовски беше член во Надзорниот
одбор во ЗКСкопје со мандат од 2004-2008
година. Од 2008 до јули 2020 година е член во
Управниот одбор на Занаетчиската комо-ра
Скопје. Во текот на својата вклученост како
член во органите и телата на комората се залагал за намалување на сивата економија во
занаетчискиот сектор и за намалување на законските обврски за занаетчиите.

За Претседател на
Собранието на Занаетчиска комора Скопје
е избран Алберт
Укајдари, кој потекнува
од занаетчиско семејство, носител е на
трета генерација златари во своето
семејство.
Самостојно врши дејност со основање на сопствен бизнис од 2006 година.

ЗАНАЕТЧИИ И ВРШИТЕЛИ НА ЗАНАЕТЧИСКА
ДЕЈНОСТ (ТП И ДОО, ДООЕЛ)
Согласно член 91 од Законот за занаетчиство
кој гласи:
Занаетчиите кои се регистрирани во
регистарот на занаетчии и сите вршители
на занаетчиска дејност кои се евидентирани
во евиденција на вршители на занаетчиска
дејност кои до денот на влегување во сила на
овој закон вршат занаетчиска дејност, се
должни во рок од 24 месеци од денот на започнување на примената на вршењето на јавните овластувања од член 89 став 1 од овој
закон да го усогласат своето работење со одредбите од овој закон и да поднесат барање
да занаетчиската комора за издавање на решение за вршење на занаетчиска дејност и
занаетчиска дозвола.“

Доколку занаетчиите кои се регистрирани во
регистарот на занаетчии и сите вршители на занаетчиска дејност кои се евидентирани во евиденција на вршители на занаетчиска дејност не
го усогласат своето работење во рокот утврден
во ставот 1 ( 24 месеци) на овој член ќе се
бришат од регистарот и од евиденцијата на
вршители на занаетчиска дејност.
Сите вршители на занаетчиска дејност ТП и ДОО
или ДООЕЛ кои никогаш не се регистрирани во
Регистарот на занаетчии имаат обврска да се запишат во Регистарот на занаетчии и да добијат
занаетчиска дозвола, во спротивно Државниот
пазарен инспекторат согласно член 80 од Законот за занаетчиство ќе им изрече глоба.
Членот 80 од Законот за занаетчиство гласи:
Глоба во износ од 2.500 евра во денарска противвредност ќе му се изрече за прекршок на вршителот на занаетчиска дејност, ако:
1) врши занаетчиска дејност без да биде запишан во соодветниот регистар и без занаетчиска
дозвола
2) врши занаетчиска дејност и покрај отсуството
на носителот на занаетчиската дејност;

................

Глоба во износ од 30% од одмерената глоба ќе
му се изрече и на одговорното лице во
правното лице и на одговорното лице во трговец
поединец за дејствјата од ставот 1 на овој член.
За прекршоците од ставот 1 на овој член се изрекува и посебна прекршочна мерка одземање нма
предмети согласно со Законот за прекршоците.
За прекршокот утврден во овој член Државниот
пазарен инспектор е должен да му предложи на
сторителот на прекршокот постапка за порамнување со издавање на прекршочен платен налог.,,
За усогласување со Законот за занаетчиство и
добивање на занаетчиска дозвола во комората

е потребно :
» Последното решение или потврда за вршење
занаетчиска дејност ( во оригинал) издадени
од комората
» Печат од фирмата
» Тековна состојба за регистрација на ТП или
ДОО или ДООЕЛ од ЦРМ
» М1М2 образец за управителот и
» М1М2 од вработениот ако на него ке гласи занаетчиската дозвола
» Доказ за соодветна стручна оспособенот (диплома, државно признат сертификат)

За сите прашања обратете се во Занаетчиска
комора Скопје на следниот лица за контакт:

Елена Љамова,
078 31 21 41, contact@zkomora.com.mk
Анета Атанасовска,
078 31 21 34, info@zkкомора.com.mk

ЈАВЕН ПОВИК

СУБВЕНЦИОНИРАЊЕ НА ЗАНАЕТЧИИ ВО ГРАДОТ
СКОПЈЕ ЗА НАБАВКА НА ПОТРЕБНИ АЛАТИ
И РЕПРОМАТЕРИЈАЛИ ЗА ЗАНАЕТИ ВО ИЗУМИРАЊЕ

ЗА 2020 ГОДИНА
Градот Скопје со цел да го поттикне развојот
на традиционалните занаети во изумирање
објави јавен повик за субвенционирање занаетчии во градот Скопје за набавка на потребни алати и репроматеријали за занаети во
изумирање за 2020 година.

Средствата со кои Градот Скопје ќе ги субвенционира занаетчиите за набавка на потребни алати и
репроматеријали се во износ од 80% од нивната
вредност, но не повеќе од 50.000 денари по лице,
со вклучен персонален данок на доход.
Субвенциите
важат
и
за
алат
и
за
репроматеријал набавен од 01.01.2020 година, a
Јавниот повик трае заклучно со 15.12.2020
година, и ќе биде ре-ализиран по принципот „прв
дојден прв услужен“, односно до исцрпување на
средствата предви-дени за оваа намена со
Буџетот на Град Скопје за 2020 година. Во
Буџетот на Град Скопје за 2020 година за оваа
намена се предвидени милион де-нари. Едно
лице може да поднесе само едно ба-рање.
2. Право на учество на јавниот повик имаат:
) Занаетчии кои не добиле буџетски средства од
проекти за субвенционирање од други извори;
) Занаетчиите кои се регистрирани согласно
Законот за вршење на занаетчиска дејност
(„Службен весник на РМ“ бр. 15/2015) и обавуваат занаетчиски дејности во изумирање, кои
согласно обработените податоци бележат
намалување на активноста во континуитет, се
следните занаети: јорганџија, опинчар, ја-жар,
крзнар, грнчар, шапкар, ковач, лимар, ка-

занџија, копчар, свеќар, венци, сита, саатчија,
ракотворби-корпар, ракотворби-изработка на
сувенири, домашна ракотворба, производство
на музички инструменти и самарџија);
) Регистрирани занаетчии кои имаат сопствен
дуќан или под закуп лоциран во град Скопје, кои
при поднесување на барање до Град Скопје за
субвенции за набавка на потребни алати и репро
материјали на занаетчиите на подрачје-то во
градот Скопје за 2020 година, занаетчи-итеќе
поднесат фактура или фискална сметка за
набавените алати и репроматеријали;
) Намирени обврски кон државата и вработените;
) Започнале со работење најмалку 1 (една) година пред објавувањето на јавниот повик (регистрација/упис во Регистарот на занаетчии).
3. Потребни документи за пријавување:
) ПополнетoБарање (може да се подигне од веб
страната на Град Скопјеwww.skopje.gov.mk);
) Решение за упис во Регистар на занаетчии, занаетчиска дозвола;
) Тековна состојба од Централниот регистар на
РСМ не постарa од 6(шест) месеци;
) Уверение за платени даноци и придонеси од
Управата за јавни приходи на РСМ, не постаро
од 3 (три) месеци;
) Подмирени обврски кон Град Скопје (комунал-на
такса - фирмарина и данок на имот). Про-верка ќе
се врши по службен пат во Град Скопје;
) Изјава од апликантот дека досега не користел
средства од други извори за ниту една од намените;
) Оригинал фискална сметка или фактура и извод од деловна банка со датум во период од
01.01- 15.12.2020 година;

ЈАВЕН ПОВИК

ФИНАНСИСКА ПОДДРШКА НА МИКРО И МАЛИ
ПРЕТПРИЈАТИЈА, ЗАНАЕТЧИИ, САЕМСКО ПАРТНЕРСТВО
И СЕМЕЈНИ ЗЕМЈОДЕЛСКИ СТОПАНСТВА СО ДЕЛОВНО
СЕДИШТЕ НА ТЕРИТОРИЈА НА ОПШТИНА ГАЗИ БАБА
1. Предмет на јавниот повик е финансиска
поддршка до 60.000 денари на поединечно барање на микро и мали претпријатија, занаетчии, саемско партнерство и семејни земјоделски стопанства за следниве намени:
) Набавка на опрема и алати за микро и мали
претпријатија регистрирани не порано од
01.01.2017год,
) Дизајн на производ и изработка на визуелен идентитет на производот/услугата
– веб страна, дизајн на логотип, рекламен
материјал за микро и мали претпријатија
регистрирани не порано од 01.01.2017год,
) Учество на регионални саеми (Србија, Грција, Бугарија, Албанија), за микро и мали
претпријатија регистрирани не подоцна од
01.01.2015год,
) Набавка на опрема и системи за наводнување капка по капка и друга земјоделска
опрема, за семејни земјоделски стопанства
Согласно Програмата за локален економски
развој („Службен гласник на Општина Гази
Баба“ број 01/20), предвидени се вкупно
600.000 денари.
Финансирани ќе бидат докажани трошоци настанати од датата на објавување на јавниот повик,
за предвидените намени според овој јавен повик. Средствата од субвенциите не се наменети
за финансирање на следниве трошоци: - набавка на потрошен материјал, возила, компјутери и
компјутерска опрема - Износот платен за ДДВ за
намените/трошоците за кои се бара финан-

сирањето - Царина за намените/трошоците за кои
се бара финансирањето - Курсни разлики Закупнина за деловен простор - Трошоците чие
плаќање е направено со компензација
2.Право на учество на јавниот повик имаат: Микро и мали претпријатија регистрирани како ТП,
ДООЕЛ, ДОО, или регистрирани субјекти како ЗАНАЕТЧИИ и СЕМЕЈНО ЗЕМЈОДЕЛСКО СТОПАНСТВО од лица со адреса на живеење на територија на Општина Гази Баба или со регистрирано
седиште на фирма на територија на Општина
Гази Баба (предност ќе имаат оние со седиште
и адреса на живеење на територија на Општина
Гази Баба) кои ги исполнуваат следниве услови:
) Да се регистрирани не порано од 01.01.2017
год, за микро и мали претрпијатија за првите
две намени
) Да се регистрирани не подоцна од
01.01.2015
год,
за
микро
и
мали
претпријатија кои бара-ат финансиска
поддршка за саемско парт-нерство
) Носители
на
семејно
земјоделско
стопанство на возраст до 40 години - Да
имаат
минимум
еден
вработен
на
неопределено полно работ-но време
) Намирено даночни обврски кон општина
Гази Баба, државата и кон своите вработени
) Да немаат претходно користено финансиски
средства од истата програма (со изјавата се
потврдува оваа информација)

ПОВИК ЗА ПРИЈАВУВАЊЕ ЗА ОБУКА ЗА МЕНТОРИ ЗА ЗАНАЕТЧИИ
Еден од предизвиците на пазарот на труд е секако недостигот на квалификуван кадар со потребни
практични вештини и компетенции. Во насока да се обезбеди иден кадар за стопанството Занаетчиската комора Скопје се залага да се обезбедат услови за справување со овој проблем. Со вклучувањето на работодавачите доколку се вклучат во стручното образование и обука односно обучуваат
ученици на практична обука во текот на нивното образование ќе имаат можност да си креираат ка-дар
за своите потреби како и да учествуваат активно во процесот на средно стручно обраоование.
Работодавачите доколку сакаат да земат ученик на практична обука потребно е да исполнат одредени стандарди во однос на стручен и друг кадар-ментор, односно да имаат кадар кој е сертифициран
за работа со ученици. Согласно член 13 од Законот за стручно образование и обука надлежност на
комората е организирање и спроведување на обуките за ментори и издавање на сертификат.
Согласно стандардот за стручен и друг кадар право на учество имаат лица кои се или работодавачи или
вработени лица кај работодавачот, како и да има најмалку три години работно искуство во дејноста.

Подетални информации на 078 312134

РЕАЛИЗИРАН ПРОЕКТОТ

“ЗАНАЕТЧИСТВОТО Е ВИСТИНСКИОТ
ПАТ КОН ИДНИНАТА” ФИНАНСИРАН ОД
МИНИСТЕРСТВОТО ЗА ЕКОНОМИЈА НА
РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА

Занаетчиска Комора Скопје во рамките на
проектот “Занаетчиството е вистинскиот пат кон
иднината” финансиран од Министерство за
Економија реализираше информативни работилници со занаетчиите кои имаат деловно седиште во Општините Ѓорче Петров и Гази Баба
на 10.02.2020 година. Занаетчиите беа информирани за можности за користење на субвенции по
рамки на програмата за конкурентност,иновативност и претприемништво и им беше поделена
брошурата изработена во рамките на проектот
која ќе им биде водич во законската регулатива
за занаетчиство.

„СПРЕЧУВАЊЕ НА СИВАТА ЕКОНОМИЈА ВО ЗАНАЕТЧИСТВОТО“
Занаетчиите секојдневно се судруваат со
нелојална конкуренција, односно сивата
економија која негативно влијае на
функционирањето на бизнисите во
занаетчискиот сектор
Работејќи надвор од формалната економија,
поединците ги избегнуваат даноците, административните
постапки,
уплаќањето
на
социјални придонеси, даночните и трудовите
регулативи. Додаваат дека сивата економија
штетно влијае на занаетчиските бизниси затоа
што ја уништува нивната конкурентност.
сивата економија создава незадоволство во занаетчискиот сектор затоа што нелегалниот бизнис кој дејствува без никакви давачки делува
слободно без никакви контроли и надзори.
„Сивата економија е во сите занаетчиски гран-ки
особено во занаетчиските услужни дејности:
фризери, козметичари, декоративен маникир,
масери, градежништво(молери, фасадери, плочкари), електромашинство, преработка на дрво(столари, тапетари, паркетари), автомеханичари и
други. Проблемот со сивата економија постои,
има законска регулатива за спречување на нелегалното работење и тоа Законот за забрана

и спречување на вршење на нерегистрирана
дејност, во којшто се прецизирани казните за

нерегистрирано работење. Во Законот за занаетчиство исто така се прецизирани казните за
вршење занаетчиска дејност без да биде запи-шан
во соодветниот регистар и без занаетчиска дозвола
која за вршител на занаетчија изнесува 2.500 евра
во денарска противвредност и 30 от-сто од
одмерената глоба на одговорното лице во
правното лице . Глоба во износ од 250 до 375 евра
за нерегистрирано вршење на дејност се изреку-ва
на занаетчијата и посебна прекршочна мерка
одземање на предмети согласно закон за прекршоци. Но, сивата економија може да се намали

и со промоција на занаетчијата како форма на
регистрација согласно Законот за занаетчиство
и можноста лицето да се регистрира во занаетчискиот регистар како занаетчија со што ќе ста-

не легален бизнис“, вели Анета Атанасовска, од
Занаетчиска комора Скопје.
Атанасовска додава дека Занаетчиската комо-ра
Скопје делува на подобрување на законската
регулатива и подигнување на имиџот на занаетчиството и промовирање на можностите на оваа
стопанска гранка.
Oд инспекциските служби не дадоа детали, дали
и колку од ваквите занаетчии, кои немаат фирми
и работат по дома биле казнети.

ПОДГОТОВКА И
СПРОВЕДУВАЊЕ
НА МАТЕРСКИ
ИСПИТИ ПРЕКУ

ЕРАЗМУС
ПРОЕКТОТ
МАСТЕР 4.0

Мајсторските звања (квалификации) се ценети и
признаваат во Европската унија, како и во партнерските земји во проектот: Р. Хрватска, Р. Словенија,
Република Северна Македонија и Р. Црна Гора.
Мајс-торските испити ни овозможуваат унапредување
на занимањата, отворање на занаети, вклучување на
работодавачите во образовниот процес. Исто така,
стекнувањето на звањето мајстор е предност во однос на конкуренцијата затоа што мајсторскиот сте-пен
ја нагласува извонредноста и квалитетот на производот и услугата.

PЕЗУЛТАТИ
УНАПРЕДУВАЊЕ НА ИСПИТНИТЕ ПРАШАЊЕ И
ПРОГРАМИ ЗА МАЈСТОРСКИОТ ИСПИТ (2019-2020)

1. Подготовка на методолошка рамка со упатства за
изработка на мајсторски испит.
2. Подготовка на испитни прашања и програма за
мајсторски испити
• Р. Хрватска – испитни прашања за стручно теоретскиот дел за испити за занимањата фризер, ау-тосервисер и електроинсталатер.
• Р. Словенија – испитни прашања за стручно теоретскиот дел за испити за занимањата тесар , ѕидар и
електричар.
• Република Северна Македонија -испитни прашања
за стручно теоретскиот дел за испити за занимањатакозметичар, програма за испити за занимањата за
автомеханичар и пекар.
• Р. Црна Гора испитни прашања за стручно теоретскиот дел за испити за занимањата кројач за висока мода, програма за испити и испитни прашања за
стручно теоретскиот дел за занимање фотограф.

Р. Хрватска и Р. Словенија имаат долгогодишно искуство во спроведување на мајсторските испити, додека Република Северна Македонија и Р. Црна Гора се
движат во таа насока. Во сите земји, мајсторскиот РАЗВОЈ НА ИНТЕРНЕТ (ONLINE) ПЛАТФОРМА ЗА ПОДГОиспит има слична структура и се состои од 4 дела: ТОВКА И ПОЛАГАЊЕ НА МАЈСТОРСКИ ИСПИТ(2020-2021)
практичен дел, стручно-теоретски дел, дел од еконо1. Осмислување и изработка на интернет платформа
мијата и деловните активности и педагошкиот дел. Со
• 3 дела на платфомата- отворен дел, дел за подгооглед на сличностите во спроведувањето на мајстовка на испитот и дел за полагање на испитот.
торскиот испит, партнерите на овој проект ќе работат
заедно за подобрување на квалитетот на мајстор2. Изработка на прирачник за административна упоскиот испит во земјите партнери.
треба на платформата и едукација за употреба на
платформата за институции кои спроведуваатмајсторски испити
3. Локализација на платформата на партнерските јазици, внес на прашањата и подготовка за пилотирање.
4. Пилотирање на онлајн платформата
• Известување за спроведено пилотирање како почетна точка за понатамошно користење и унапредување на онлајн платформата.
ШТО ЌЕ СЕ ПОСТИГНЕ СО ПРОЕКТОТ?
Проектот Мастер 4.0 воведува нов пристап за подготовка и спроведување на мајсторски испит.
Цел-та на проектот е да се подобри подготовката и
спроведувањето на мајсторскиот испит преку подобрување на прашањата и програмите за испи-тот и
воведување на онлајн платформа за под-готовка и
спроведување на мајсторските испити. Координатор
на проектот е Хрватска занаетчиската комора на Р.
Хрватската, што го спроведува проектот со партнери
од Р. Хрватска (Универзитетски колеџ Алгебра),
Р.Словенија (Занаетчиска комора и мали бизниси на
Р. Словенија), Република Северна Македо-нија
(Занаетчиска комора Скопје, Здружение Среќен
живот) и Р. Црна Гора (Занаетчиско- претприемничка
комора и на Црна Гора)
Проектот трае 28 месеци, и започна со имплементација на 1 септември 2019 година

) Ќе се унапреди квалитетот на мајсторскиот испит
унапредување на програмите и прашања и усогласување со тековните трендови и технологии
) Преку отворениот дел на интернет платформата,
клучните информации за мајсторскиот испит ќе
станат лесно достапни за пошироката јавност,
особено за заинтересираните кандидати
) Организациите кои спроведуваат континуирано
стручно образование и обука ќе бидат едуцирани
во развојот на прашања и програми за мајсторски
испити, како и во спроведување на мајсторските
испити преку мрежна платформа, со што ќе се зголеми квалитетот, продуктивноста и иновативноста
при обезбедување услуги на нивните корисници
) Со унапредување на мајсторскиот испит дополнително ќе се промовира образование на возрасни и
доживотно учење.

МАЈСТОРСКИ ИСПИТ
Триесет лица стекнаа мајсторски дипломи, кои ќе им овозможат да учествуваат во
оспо-собување идни кадри фризери. Ќе можат да спроведуваат практична обука на
ученици од средните стручни училишта, да бидат обучувачи за возрасни во процеси на
доквалифика-ција и преквалификација.
Дипломите тие ги стекнаа во рамки на проектот „Подобрување на
капацитетите за зголемување на вработувањето
во
занаетчискиот сектор и бизнисите во Република
Северна Македонија“,
поддржан од Проект
на УСАИД за развој на
деловниот екосистем,
кои им беа врачени.

Целта е да ѝ се даде
значење на титулата
„мајстор“ во образовниот систем, која формално им овозможува
на фризерите да учествуваат во оспособување на идниот кадар
во струката.

Претседателот на За-

наетчиската
комора,
Никола Петров, нагласи дека визијата на комората е подобрување
на имиџот на занаетчиството и неговото
место во општеството
за да стане значаен
фактор за развој на
економијата во нашата

земја, како и подобрување на квалитетот на
занаетчиските производи и услуги.
„Мисијата ни е созда-

лен систем на образоиднина и можност за
вание или практична младите
генерации.
обука кај работодаваЗанаетчиството е вачи за која секогаш сме
жен фактор на екоинсистирале во разво- номскиот развој и како

дена на услови и рамки
за развој на занаетчиството и создавање
квалитетна
работна
сила за пазарот на трудот и занаетчиството
преку подобрување на
квалитетот на средно-то
стручно образова-

ен процес на работа и
применливи теоретски
знаења. Работна сила
која ќе се стекне со
знаења, компетенции

ние на возрасни. Дуа-

и вештини и ќе може
директно да се вклучи во процесот на работата. Образование
што ќе претставува

стопанска дејност има
потенцијал, но за жал,
морам да констатирам
дека тој потенцијал не
е доволно искористен“,
рече Петров.

Крешник Бектеши, министер за економија
информира декаопредределилилечетиричетирим ми-

нат на микро, малите и
средните
претпријатија да растат и да се
развиваат.

лиони денари, со цел
занаетчиите да набават опрема и алатки,
но истовремено, како
што рече, да ги уредуваат нивните објекти,
а и дополнителни над
милион денари се насочени кон коморите за
да организираат настани за промовирање
на занаетчиството во
нашата држава.
Арбер Адеми, министер за образование и
наука рече дека нивна
цел како влада, но и
како Министерство е
да вложат се повеќе за
професионално
надградување на младите
лица кои на професионален начин ќе ја из-

вршуваат нивната дејност.
„Министерството за
образование и наука
целосно го реформираше средното стручно образование
со
една единствена цел:
да имаме образование
што ќе одговара на барањата и потребите на
пазарот на трудот. Овој

кадар е дефицитарен и
е потребен во нашата
земја. Но, едно е вистина, бидејќи пазарот на
трудот има потреба од
ваков
кадар,
вакви
професионалци и не само
во оваа област туку и во
сите други об-

Директорката на УСАИД
на РСМ, Гречен Биркл нагласи дека од септември 2018 година, оваа
и други обуки од партнерските бизнис организации им помогнале
на над 1.000 поединци
да добијат вештини во
широк спектар на полиња, но и дека овие
програми, како
што
рече, помагаат да се
зголеми понудата на
квалификувани работници кои ќе им помог-

Во рамките на настанот фризерите – мајстори се
претставија
со фризерско шоу со
практична
работа на
модели, а благодарница за развој на занаетчиството од страна на
комората добија министрите Адеми и Бектеши, и директорката на
УСАИД Биркл.

ласти“, изјави Адеми.

ПОСЕТА НА УЧЕНИЦИ ОД СУГС ДИМИТАР ВЛАХОВ
ВО ЗАНАЕТЧИСКА КОМОРА СКОПЈЕ
Согласно
наставна-та
програма ученици-те во
средните
струч-ни
училишта имаат час кој
што го реализира-ат
надвор од просто-риите
на
училиштето.
Во
месец февруари 2020
професорите
по
практична настава на
учениците од профил козметички техничар и фризер реализираа часови во Занаетчиската комора
Скопје.Извршниот директор Анета Атанасовска им објасни на учениците за можностите за вработу-вање по
завршување на средното стручно образование и можностите за отварање на сопствен бизнис.

НАМАЛЕНИ ВИСИНИТЕ НА КОМУНАЛНИ ТАКСИ ЗА ФИРМА ВО ГРАД
СКОПЈЕ ЗА ЗАНАЕТЧИИ И ВРШИТЕЛИ НА ЗАНАЕТЧИСКА ДЕЈНОСТ
Занаетчиска комора Скопје поднесе иницијатива
за изменување и дополнување на Одлуката за
висината на комуналните такси во град Скопје.
Советот на Град Скопје на 15-та седница
одржана на 03.04.2020 ги намали комуналните
такси за фирма и тоа:
1) деловните простории на физички лица кои
вршат дејност-занаетчии кои се оданочени
по вистински доход -1.300,00 денари
2) деловни простории на физички лица кои
вршат дејност, а данокот го плаќаат во
паушален износ-350,00 денари
3) деловни простории на трговски друштва
и др. правни лица -ТП и ТД кои вршат
занаетчиска дејност-4.000,00 денари
На сите занаетчии на кои им стигна решение за
комунална такса за фирма по повисока сума, и
тоа за:

» Реално оданочените занаетчии на кои им
стигна решение на износ на 2400 денари
да платат 1.300,00 денари
» паушално оданочените занаетчии на кои
им стигна решение на износ 700 денари- да
платат 350,00 денари
» деловните простории на ТП и ТД кои вршат
занаетчиска дејност на кои им стигна
решение 7.000- да платат 4.000,00 денари
Oдлуката за намалување на комуналната такса
се применува од 01.01.2020 година согласно
Одлуката бр.27-3053/1 од 03.04.2020 година на
Советот на Град Скопје.
Во налогот за плаќање повикајте се на истиот
број на решението, нема потреба да одите во
барака 16 во Град Скопје со оглед на ситуацијата
со COVID 19, Град Скопје ќе ја сторнира
останатата сума содржана во решението.

ИЗМЕНИ И ДОПОЛНУВАЊА НА ЗАКОНОТ ЗА ДДВ
Во Службен Весник бр.275/19 е објавен законот
за изменување и дополнување на Законот за
данок на додадена вредност во кој се зголемува
прагот за влез во ддв на 2.000.000 денари.
Во чл. 12 од законот стои дека даночните
обврзници кои до денот на влегувањето на сила
на овој закон се регистрирани како ддв
обврзници и чиј промет во тековната 2019 година
не го надминал износот од 2.000.000 денари
можат да поднесат пријава за отповикување на
регистрација на данокот на додадена вредност
до надлежниот даночен орган најдоцна до
15.01.2020 година.

Сите даночни обврзници кои до денот на
влегувањето во сила на овој закон не се
регистрирани за ддв, а чиј вкупен промет во
календарската 2019 година не го надминал
износот од 2.000.000 денари, не се обврзани да
поднесат пријава за регистрација за данок на
додадена вредност до надлежниот даночен
орган. Иницијативата за измена и дополнување
на Законот за ДДВ беше поднесувана неколку
пати од страна на стручната служба на ЗКСкопје,
по неколку обиди беше позитивно прифатена од
страна на надлежните институции.

КОВИД 19 - ПРЕДИЗВИК СО КОЈ
СЕ СООЧУВААТ ЗАНАЕТЧИИТЕ
ЗА МЕРКИТЕ ЗА ПОДДРШКА НА БИЗНИС СЕКТОРОТ ДА
МОЖАТ ДА АПЛИЦИРААТ И ЗАНАЕТЧИТЕ. КРИЗА-ТА ВО
ОВОЈ СЕКТОР СЕ ЧУВСТВУВА ОД ПРВИОТ ДЕН. БЕЗ
ПОМОШ ОД ДРЖАВАТА ПОРАДИ НАМАЛЕНАТА
ПОБАРУВАЧКА НА УСЛУГИТЕ ОД ПАНДЕМИЈАТА СЕ
ДОВЕДУВА ВО ПРАШАЊЕ ОПСТОЈУВАЊЕТО НА БИЗНИСИТЕ И РАБОТНИТЕ МЕСТА НА 5 800 ЗАНАЕТЧИИ И
3300 ДРУГИ ВРАБОТЕНИ ВО ОВАА ДЕЈНОСТ, АПЕЛИРАШЕ ПРЕТСЕДАТЕЛОТ НА ЗАНАЕТЧИСКАТА КОМО-РА
НА СКОПЈЕ НИКОЛА ПЕТРОВ.

Предлагаат во мерката за субвенционирање на плати да бидат предвидени и занаетчиите,
а ослободувањето од аконтација на данок на личен доход
додека трае пандмијата да се
однесува и за занаетчиите кои
паушално плаќаат данок по
решение од Управата за јав-ни
приохди и занаетчиите кои
плаќаат данок од реално остварен приход се додека трае кризата со панедмијата во занетчискиот
сектор. Бараат да се најде можност и занетчиите
да аплицираат за кредити преку Развојната банка.
Тие кои ќе бидат во самоизолација, пак, да се третираат ако болни, трошокот да биде на товар на
Фондот за здраство.
Според Петров, занаетчиите не се опфатени во
ниту една мерка донесена од Владата и досега не
добиле одговор за предлозите што ги упатиле за
помош.
-Мерките кои се предлагаат деновиве, а кои се на
разгледување опфаќаат субвенција на минимална
плата за вработени, а придонесите остануват на
товар на работодавачот. Проблем се јавува кај занаетчиите кои вршат дејност самостојно, самовработени лица, затоа што немаат обврска да ислаќаат плата за себе туку да плаќаат придинес за задолжително пензиско и инвалидксо осигурување,
придонес за задолжително здравствено осигурување и дополнителен придонес за задолжително
осигурување. Доколку се донесе мерката за субвенција на плата, а обврската за исплата на придонеси додека трае пандемијата падне на товар на
работодавачот околу 5 800 занаетчии нема да
бидат оппафетни со мерката. Тие нема да бидат
субвенционирани ниту со плата, ниту со приоденси,
укажа Петров.
Доколку со мерката за субвенционирање на пла-ти
не се опфатат занаетчиите за време на кризни-от
период, предупредува Петров, постои голема

можност за затворање на бизнисите и отпуштање
на вработените.
-Во мерката за ослободување од аконтација на
данок на личен доход предлагаме додека трае
пандмијата да бидат опфатени и занаетчии кои
паушално плаќаат данок по решение од УЈП и занаетчии кои плаќаат данок од реално остварен
приход се додека трае кризата со панедмијата во
занетчискиот сектор. Да се најде можност и занетчиите да аплицираат за кредити преку Развојната
банка и да останат ликвидни
затоа што моментно занаетчиите регистрирани согласно
законот за занаетчиство не се
предвидено како организациска форма да аплицираат за
кредити, рече Петров.
Занаетчиската комора Скопје,
потсети, апелираше неколку
пати до Владата и надлежните
министерства за ситуацијата во секторот, затоа
што добиваме многу барања од занаетчии за помош во овие тешки денови.
– Владата мора да изнајде начин со финансиска
поддршка да им излезе во пресрет на занаетчиите. Во спротивно, бројот на занаетчии ќе опаѓа, ќе
престанат да вршат дејност многу бизниси и во
иднина се помал број на лица ќе се регистрираат
како занаетчии. Занаетчиството ќе биде на работ
на пропаста по оваа криза. Сега е моментот кога
Владата треба да му помогне на секторот затоа
што без финансиска помош многу бизниси нема да
издржат, рече Петров.
Како што нагласи, влијанието на кризата се чувствува од првиот ден.
-Човек не влегува во дуќан со месеци. И побарувачката и продажбата на занаетчиските услуги
е сведена на минимум. Тоа го чувствуваат занаетчиите од сите дејности: фризери, козметичари,
вратари, бравари, градежници столари, цвеќари,
пекари, слаткари, леблебеџии, чевлари… Апелираме до Владата да не изгубиме ниту еден занаетчија и ниту едно работно место во занаетчискиот
сектор затоа што секој занаетчија придонесува за
намалување на невработеноста и за егзистенција
на своето семејство и своите вработени, плаќа даноци, придонеси и е бизнис како и секој друг.Во
спротивно, тешко ќе ги вратиме, ќе одлетаат недаке каде што сега после ова многу ќе ги бараат. Ова
еднаш ќе заврши, а сите занаетчии ќе си го барат
чарето, предупреди Петров.

Известување за обврска за носење на лична заштитна
опрема заради спречување на ширење на COVID-19
Владата на РСМ, донесе Уредба со законска
сила за носење лична заштита на лицето заради спречување на ширењето, сузбивање на
заразната болест предизвикана од коронавирусот Covid-19 и заштита на населението за
време на вонредна состојба. Уредбата е објавена во “Службен весник на РСМ“, број 107/20
од 22.04.2020 година и ќе биде во сила од
22.04.2020 до завршување на вонредната состојба.
Со оваа Уредба е пропишано дека секое домашно или странско физичко лице на територија на РС Македонија е должно да носи лична
заштита на лицето:
) при излегување надвор од својот дом,
) при движење на јавни места и површини од
отворен и затворен тип, на пазари, во јавен
превоз и
) при влез во затворени простори на оператори кои поради нивната природа на дејност претставуваат место на собирање на

Финансиска поддршка за
исплата на финансиски
средства на физички лица
кои вршат самостојна
дејност за справување со
кризата од COVID-19
Согласно “Уредба со законска сила за финансиска поддршка на физички лица кои вршат
самостојна дејност погодени од здравстве-ноекономската криза предизвикана од коронавирусот COVID-19 за време на вондредна состојба” („Службен весник на РСМ“, бр.92/2020),
физичките лица кои вршат самостојна дејност
(трговец поединец,, лице кое врши земјодел-ска,
занаетчиска дејност и лице кое врши ус-луги,
кое остварува доход од вршење дејност
и е запишано во соодветен регистар) погоде-ни
од здравствено – економската криза, под
одредени услови , имаа можност да користат
финансиска поддршка за три месеци април, мај
и јуни, во износ од 14 500 денари месечно. За
остварување на правото, физичкото лице кое
врши самостојна дејност поднесу-ва Барање за
финансиска
поддршка
за
ис-плата
на
финансиски средства на физички лица кои
вршат самостојна дејност обра-зец БФС-СВД до
Управата за јавни приходи. Поднесувањето на
барањето се врши преку сис-темот еПерсонален данок - опција Доход од вр-шење
самостојна дејност до 5-ти во месецот за

повеќе лица (државни институции, маркети, продавници, банки, пошти, чекални,
здравствени институции и слично).
Сите домашни и странски правни лица на територијата на РС Македонија, се должни во
своите седишта, подружници и објекти во кои ја
обаву-ваат својата дејност:
) да обезбедат носење лична заштита на лицето од страна на сите физички лица кои
работат и
) да забранат влез и движење низ овие простории на секое физичко лица кое влегува
како посетител во овие простории, а кое
нема да носи лична заштитна
Пропишани се глоби за непочитување на оваа
одредба и тоа:
) за физичко лице 20 евра
) за правно лице 2.000 евра
) за одговорно лице во правното лице
500 евра

претходниот месец, а комплетноста на Барањето
го потврдува Управата за јавни приходи, во рок од
3 дена од денот на доставувањето на барањето.
Доколку барателот е физичко лице кое врши
самостојна дејност и се оданочува според ут-врден
годишен паушален нето доход и нема кориснички
профил во е-Даноци, за да може да го поднесе
барањето треба да се најави на системот еПерсонален данок со корисничко-то име и лозинка
кои ги користи како физичко лице. Доколку не е
корисник ниту на системот е-Персонален данок, за
да може да поднесе барање БФС-СВД треба да се
регистрира како корисник на системот еПерсонален данок. Со оглед на краткиот рок за
поднесување на барањето БФС-СВД, Управата за
јавни прихо-ди ги има во предвид ограничените
капацитети

и ресурси на обврзниците поради мерките за
справување со коронавирусот COVID-19, како и
целокупната состојба во стопанството, по однос
на крајниот рок за поднесување на образецот.
Стручната служба на Занаетчиска комора Скопје
во периодот од 01.04.2020 до 05.07.2020 година
за 300 (тристотини) членки поднесе ба-рања за
финансиска поддршка за исплата на финансиски
средства на физички лица кои вр-шат
самостојна дејност образец БФС-СВД до
Управата за јавни приходи за месеците април,
мај и јуни 2020 година.

на
дејност и вработените
во занаетчискиот сектор во
периодот на времетраење
на кризата од пандемијата
со COVID-19.
2.Занаетчиите
регистрирани согласно
Закон за
занаетчиство(Сл. Весник
бр.215/15) да бидат подобни апликанти за кредитните линии кои ќе се објават
преку
Развојна Банка на
Република Северна Македонија

Одржан состанок во Владата на РСМ
и образложени предлог мерките

за занаетчиите во четвртиот сет мерки
за економијата, 09.09.2020 година
Претседателот на Занаетчиската комора
Скопје, Ристовски Горан одржа работен состанок со Заменикот на Претседателот на Владата
задолжен за економски прашања и координација на економските ресори, Фатмир Битиќи и
министерот за економија Крешник Бектеши во
Владата на Република Северна Македонија. На
денешниот состанок детално беа образложени
мерките и потребата од финансиска подршка
во занаетчискиот сектор. Во продолжение се
дел од предлог мерките за занаетчиите креирани од Занаетчиската комора Скопје:

3.Предлагаме
занаетчиските бизниси кои имаат вработени да бидат ослободени од исплата на
регрес за годишен одмор .
4. Бараме подршка од Владата за намалување
на парафискалните давачки со кои се соочува
секој бизнис, со намалување на овие давачки
ќе се намалат и трошоците за вршење на занаетчиска дејност.
5. Да се креираат конкретни мерки за сузбивање на сивата економија која што во услови
на пандемија со COVID-19 се зголемува со зголемување на процентот на невработеност во
земјата.

1. Финансиската подршка во износ на мини- 6. Намалување на процентот на ДДВ од 18% на
мална бруто плата за самостојните вршители
5% во занаетчискиот сектор.

Известување за занаети во кои може
да се користи домашната платежна
картичка КУПУВАМ ДОМАШНО
Со уредбата бр. 137/2020 дејности кои се опфатени како можност граѓаните да ја користат
картичката Купувам домашно се следните дејности:
)

56.21-Услуги на доставување на храна и пијалоци за посебни прилики(кетеринг)

) 96.02-Фризерски салони и салони за разубавување
) 96.09-Останати лични услужни дејности, неспомнати на друго
место
Услов за да може да се користи картичката е занаетчијата со
горенаведените шифри на дејност да има воведено безготовинско плаќање или посттерминал.

по-

STOP
COVID-19

Најдете повеќе
информации на:
www.zkskopje.org.mk
Занаетчиска комора
Скопје

Базари во организација на Занаетчиска
комора Скопје (2019-2020)

Занаетчиска комора Скопје организира продажни базари за секцијата домашни ракотворби и уметнички занаети во Градски
Трговски Центар и Рамстор Мол.
Интересот за учество на базарите од страна на занаетчиите
се зголемува и е од особе-на
важност затоа што на тој начин
се врши и промоција на креативното и уметничкото
занаетчиство и се зго-лемува
продажбата на занаетчиските
производи од областа на
креативното занаетчиство.

УСЛУГИ КОИ ГИ НУДИ
ЗАНАЕТЧИСКА КОМОРА СКОПЈЕ
•
•

•
•

Регистрација на занаетчии преку едношалтерски систем
Упис на ТП, ТД (ДОО,ДООЕЛ) во евиденција на вршители на занаетчиска
дејност за добивање лиценца
Заверка на договори за практична
обука на ученици кај занаетчии
Спроведување на постапка за вработување 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

•

Изготвување на ЕПДД за закуп

•

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 возрасни на Занаетчиска комора Скопје
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