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Јануари,2019  

Во ова издание на економскиот информатор 

Економикус ќе се презентираат податоците од 

истражувањето направено од Стопанска 

Комора на Северозападна Македонија во 

сооработка со: Стопанска Комора на 

Македонска, МАСИТ и Сојуз на стопански 

комори за бројот на извршени инспекции во 

последните пет години во Северна Македонија. 

Компании вклучени во истражување 

 

Во 2019 година примерокот на анкетирани компании е 596 компании. 55% од компаниите се од 

Скопскиот регион, додека 45% од другите региони. Што се однесува до индустрите, 14.6% се од 

секторот градежништво, 7.4% во земјоделството, 15% во секторот информации и технологија, 

9.9% во туризмот и 9.2% во текстилниот сектор учествуваа со 43,7%. 

42% се големи и средни компании, 38% мали компании и 16% микро компании. 

Ова истражување беше спроведено со цел да се види бројот на инспекции во последните пет 

години кај овие компании, во зависност од големината, секторот, регионот, главно за да се види 

како се премести нивниот број и кој е новиот пристап што сега се користи како метод од страна 

на инспекторатите. Врз основа на резултатите од истражувањето, во однос на претходната 

година, инспекциите во голема мерка паднаа од една страна, додека бројот на повлекувања е 

зголемен. Институциите кои извршиле најголем обем на инспекции се Дирекцијата за Јавни 

Приходи, Државниот инспекторат за труд и Државниот пазарен инспекторат. Подолу, ќе ги 

видиме деталните резултати од извршените инспекции. 

 



 

Инспекции 

Врз основа на спроведената анализа, голем број на инспекците се направени врз основа на 

компани кои никогаш не биле инспектирани, што опфаќа 89% од компаниите, додека 

компаниите кои претходно биле прегледани 10 пати, во 2019 година се намалил бројот на 

инспекции кај овие компании и опфаќа 54.2%, а истиот број на компании кои биле 

проверени 7-10 пати е намален на инсектициди од 30%. 

Анализирајќи ги 8 плански региони во Македонија, поретки инспекции беа спроведени во 

југо-западниот регион 55% и северо-исток 51%, додека најголем процент на инспекции 

има во Вардарскиот регион 54.8%. 

Toa што е важно да се напомене е пристапот на инспекторите, каде тие прво ги 

предупредуваат компаниите да внимаваат на потенцијална казна и потоа ако 

неправилноста не се исправи, тогаш тие се казнуваат, оваа практика се случи во 52.9% од 

случаите, додека во 27.16% од предметите се казнети со парична казна, 1.66% за 

привремена суспензија, 3.70% за прекршочен налог за плаќање и 11.52% за нешто друго. 

Во зависност од големината на компаниите, микро компаните  се најмалку осудени во 20% 

од случаите, додека кај средните претпријатија има 32.8%, другите категори се 

инспектирани помалку од 10%. 

Што се однесува до сите индустрии, текстилната индустрија е индустрија со најголем број 

на казни во 36.335% од случаите, туристичката индустрија 31.58%, градежната индустрија 

30.19%. Додека, најмалку казнет сектор е ИКТ секторот 17.25%. 

По регион, регион со најголем број предупредувања е Вардарскиот регион со 77.78%, а 

потоа следат Полошкиот регион и Југозападниот регион со 59% и 58.83%. Ако ги 

споредиме казните, компаниите од Југоисточниот регион се осудени повеќе во 50% од 

случаите, а потоа следува Полошкиот регион со 40.9% и Пелагонија 30%. 

Заклучоците од ова истражување се: 

- Главната цел на истражувањето за деловната регулатива е да се информираат засегнатите 

страни за резултатите од примерокот од истражувањето поврзани со деловната регулатива, 

со крајна цел да им се помогне на засегнатите страни да ги користат информациите за 

климатските бизнис промени во земјата и да се овозможи побрз развој на деловната 

заедница; 

- Освен природните ресурси, капацитетот на управување, технолошкиот развој и знаењето, 

деловното опкружување се смета за еден од најважните фактори за конкуренција и 

потенцијалот на земјата за одржлив економски развој; 

- Анализата покажува дека постои конзистентност во наодите од анкетата годинава 

споредено со претходните три години. Ова ја прави студијата порелевантна и корисна за 

читателите бидејќи покажува некои позитивни и некои негативни промени во 

перцепцијата на состојбата што треба да се решат од институциите и организациите. 


