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CHANGES IN THE STRUCTURE OF EMPLOYEES  
IN THE REPUBLIC OF MACEDONIA IN THE PERIOD  

2004 - 2016, CONDITION AND IMPLICATIONS

ABSTRACT: Unemployment is one of the biggest problems facing the Republic 
of Macedonia since its independence. Thus, within a certain period of time the 
unemployment reached an incredible 39%, but according to data from the State Statistical 
Office (SSO) published in February 2017, the unemployment has fallen to 22,6%. However, 
according to the data from the SSO, which in the calculations of the employment and 
unemployment rates uses a Labor Force Survey, a number of illogicalities can be noticed. 
Also, again according to the SSO data, it can be noted that in the period under review 
not only the total number of employees  significantly increases, , but also the structure of 
the total number of employees is significantly changed. Hence the need for a thorough 
and impartial analysis of unemployment and changes in the structure of employees in 
the reference period, in order to consider the possible implications for future economic 
development. These issues are the subject of elaboration in this paper.

KEYWORDS: Key words. Unemployment, Employees, Labor market
JEL CODES. J01, J08, J44, J60

1. INTRODUCTION
The labor market and its changes are indicators that should be used to plan a 

number of segments in society, such as education, health, social protection, etc.Hence 
the need for a comprehensive and unbiased monitoring of it.In addition, it is important 
not only to calculate the employment and unemployment rates, but to continuously 
have full knowledge of the changes in the number of employment by sectors and de-
partments of activity, as well as the structure of the workforce according to outcomes 
of secondary vocational education (school preparation). In this direction, the SSO uses 
the Labor Force Survey as the source of information on the basic categories of the 
workforce - employed, unemployed and inactive population, as well as  for the struc-
ture of these categories and their developmental tendencies, which is implemented 
in accordance with the methodological recommendations of the International Labor 
Organization (ILO) and the recommendations of the European Statistical Bureau (Eu-
rostat), taking into account the specificities of the Republic of Macedonia in this area.

Since 2004, the Labor Force Survey has been carried out quarterly by a sample of 
5,000 households throughout the country.In our considerations, we will not detail the 
methodology used in the implementation of the Labor Force Survey, but we will note 
that the outcome results from the same are:

 » working age population by economic activity (total and by age)
 » workforce (employed and unemployed) according to school preparation,
 » activity rates of the population aged 15 years and over,
 » employees by occupation,
 » employees by status of employment, and unemployed according to the 

length of unemployment.

331.52(497.7)“2004/2016“
331.56(497.7)“2004/2016“
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2. ANALYSIS OF SOME INDICATORS OBTAINED WITH THE LABOR FORCE SURVEY
In calculating the employment and unemployment rates, the SSO from the Labor 

Force Survey uses the data for the working age population according to the economic 
activity. As we have stated, we will not analyze in more detail the methodology used 
by the SSO in the implementation of the Labor Force Survey, but we will try to analyze 
some of the data obtained from the Labor Force Survey.

Table 1. Labor Force Survey - unemployed and employed by employment status in the period 2004 - 2016

Year Unemployed
Total 

employed
Employee Employer Self- employed

Unpaid 
family 
worker

2004 309286 522995 394345 30798 53252 44600

2005 323934 545253 391651 31276 65487 56840

2006 321274 570404 403564 33853 70789 62199

2007 316905 590234 426662 32655 71245 59672

2008 310409 609015 437475 30084 78824 62632

2009 298873 629901 453031 32469 80053 64349

2010 300439 637855 456037 34395 83312 64111

2011 294963 645085 463075 36754 83551 61705

2012 292502 650554 475909 31147 88162 55336

2013 277217 678838 488110 31656 98182 60889

2014 268809 690188 506126 26914 96401 60747

2015 248933 705991 521536 30408 98016 56032

2016 225049 723550 548973 32003 95364 47211

Source. Statistical Yearbook of the Republic of Macedonia

Table 1 shows the number of unemployed, the total number of employees and 
the structure of employees according to the status of employment in the period 2004-
2016. These data, as well as that the unemployment rate, equals the percentage share 
of the number of unemployed in the total workforce, in the past period, the SSO calcu-
lated that the unemployment rate decreased from 37.16% in 2004 to 34.93% in 2007, 
so in 2010 it was 32.02%, in 2013 it was 28.99%, in 2016 23.72% and finally according 
to the announcement of the SSO in February 2017, the number of employees in the 
state was 739892, the number of unemployed was 215807 and the unemployment 
rate was 22.6%.At first glance there is nothing controversial in these data, but taking 
into account the situation in the country remains unclear how from December 2016 to 
February 2017 the number of employees has increased by a whopping 16342 people. 
In addition,  it can be noticed from the data in Table 1 that in the analyzed period we 
have illogical changes in the number of employers. Thus, for example, this number of 
32655 in 2007 has decreased to 30084 in 2008, then steadily increased and in 2011 it 
reached a figure of 36754 people, to 26914 in 2013, an incredible decrease of 9840 em-
ployers, while at the same time the number of employees increased by 45103 people. 
We will not comment in particular whether this is possible or not, , but we will seek the 
answer in the data from Table 2, which, according to the Labor Force Survey, the data 
presented on the employees are accordant to educational status.
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From the presented data on the number of employees without education and 
incompleted primary education, it can be concluded that in the first category we 
have atypical changes in the numbers from year to year and they are varying to up 
to 3000, in the second category this number grows until 2006, and then with insigni-
ficant oscillations it is constantly decreasing. However, this is not the occasion with 
employees with primary education. According to the data in Table 2 in 2005, com-
pared to 2004, this number increased by 14979, so the following year it decreased 
by 8679 employees, in 2007 compared to 2008 year increased by a significant 14155 
people. In this category, there are such oscillations in the number of employees in 
other years, and the same happens with the number of employees with three-year 
secondary education.On the other hand, according to the Labor Force Survey, the 
number of employees with four-year secondary education is on a steady increase, 
with a slight decrease in 2011 compared to 2010, while the number of employees 
with higher education is constantly decreasing, and we can notify that the increase 
is only in 2013 compared to 2012.

Table 2. Labor Force Survey - employees according to education in the period 2004 - 2016
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2004 522995 4626 23405 109440 58252 220015 29034 78224

2005 545253 3570 31932 115645 58636 227908 30593 76970

2006 570404 3331 32067 130624 64410 232521 26559 80893

2007 590234 6287 25054 121945 71478 248412 25862 91197

2008 609015 4014 26243 136100 74991 256349 24630 86688

2009 629901 2701 26186 135371 71168 267401 23662 103411

2010 637855 3764 24490 130115 74959 267477 24656 112395

2011 645085 3082 22812 130551 73853 264780 20751 129256

2012 650554 3044 21088 120579 72661 276297 19903 136982

2013 678838 3579 20873 130166 78352 296484 21411 127974

2014 690188 2800 17470 140296 63043 313005 19471 134103

2015 705991 1969 17669 136320 51209 327947 18770 152108

2016 723550 3266 14076 121990 65097 329168 16853 173099

Source. Statistical Yearbook of the Republic of Macedonia

Table 3. Labor Force Survey - employed and unemployed with higher education 
in the period 2004-2016

Year Employed Unemployed Total

2004 78224 17920 96144

2005 76970 19892 96862

2006 80893 21910 102803
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2007 91197 23550 114747

2008 86688 24077 110765

2009 103411 29376 132787

2010 112395 32973 145368

2011 129256 39473 168729

2012 136982 41614 178596

2013 127974 41666 169640

2014 134103 40389 174492

2015 152108 41424 193532

2016 173099 43092 216191

Source. Statistical Yearbook of the Republic of Macedonia

As can be seen from the data in Table 2, according to the Labor Force Survey, the 
number of employees with university level education is on a steady increase, and in 
the period 2004-2016 it has increased by 94875, an increase of unbelievable 121.29%.
This increase directly affects the educational structure of the employees, so the partici-
pation of employees with higher education of 14.35% in 2004 increased to an incredi-
ble 23.92% in 2016.Clearly, if this is indeed true, it can be taken as an argument of some 
claims that the Republic of Macedonia is taking a big step toward  the economically 
developed countries. However, taking into account that according to the undisputed 
data of the SSO in the part ofhigher education, in the period 2005-2016 there was a 
total of 102577 employees  in the Republic of Macedonia with a diploma of higher 
education (Table 8), therefore the change in the total number of unemployed and 
employees with University education in 2016 in relation to 2004 can not be 120047 
employees, as it is stated in Labor Force Survey. Also, from the data in Table 3, it can 
be seen that according to the Labor Force Survey, the total number of unemployed 
and unemployed persons with higher education in 2015 compared to 2014 increased 
by 19040, and the increase in 2016 compared to 2015 is for 22659 persons.The last is 
absurd data, since the corresponding increases in the number of persons who have 
obtained a higher education diploma are 8315 and 8100. This means that even if we 
neglected the mortality and mass emigration of this category of citizens (immigrants 
are not recorded) in 2016, compared to 2014, we have an increase of 41669 people, 
and that number could have been increased by up to 16415 people.Such a difference 
of 25284 persons, that is, 154,29% more than the maximum possible increase, is suffi-
cient argument that Labor Force Survey conducted in the past ten years should not 
be considered relevant when calculating the employment and unemployment rates.

3. EMPLOYEES BY SECTORS AND DEPARTMENTS OF ACTIVITY IN THE PERIOD 
2004 - 2016

In the previous considerations, we have seen why the Labor Force Survey can 
not be taken as a metric indicator of the number of employees and the unemployed, 
as well as for calculating the employment and unemployment rates.Hence, taking into 
account that data on employees by sectors and departments of activity involves all 
employees who have a working relationship with a business entity, regardless of whe-
ther they are engaged permanently or part time , whether they work full or shorter 
than full time, as well as the fact that when calculating the average net salary,the SSO  
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is using the data for the employees by sectors and departments of activity . In the fur-
ther considerations, in order to see the changes in the number of employees, as well 
as the changes in the structure of the total number of employees we will use exactly 
these data.We will confine ourselves to the period from 2004 to 2016, because: 

 » in 2004,  for the first time are included employees of the Ministry of Defense 
and the Ministry of the Interior in the number of employees, so the data 
from the previous period are incompatible with the data starting from 2004 
onwards, and

 » from 2011, the SSO applies a new National Classification of Activities (NKD 
Rev.2) for collecting and processing data for employees and salaries, but 
for our consideration the data given in Tables 4 and 5 are comparable, as 
it can be seen in 2010 year that is processed according to the old and the 
new classification, the differences in the sectors that are of interest are 
insignificant. 

According to the data given in Tables 4 and 5, the total number of employees in 
the period under review increased from 411723 in 2004 to 534200 in 2016, an increase 
of 29.75%.Furthermore, it can be noticed that at the same time the total number of 
employees in the sectors Agriculture, Forestry and Fisheries, Mining and Quarrying, 
Construction and Manufacturing Industry decreased from 161888 in 2004 to 157165 
employees in 2016, which means that the share of these sectors in the total number of 
employees decreased from 39.32% in 2004 to 29.42% in 2016.Furthermore, the total 
number of employees in the wholesale and retail trade, repair of motor vehicles, mo-
torcycles and personal and household goods increased from 66624 people in 2004 to 
an incredible 98527 in 2016, which means that its participation in the total number of 
employees grew from 16.18% in 2004 to 18.84% in 2016.

On the other side, the total number of employees in the sectors activities rela-
ted to real estate, professional, scientific and technical activities, administrative and 
support services, education, health and social work and public administration and 
defense, compulsory social security  increased from 11571 employees in 2004 to an 
incredible 16471 employees in 2016, which means that the percentage share of these 
sectors in the total number of employees increased from 27,60% in 2004 to 30,79% in 
2016. What this means is not to comment in particular, but we can notice that accor-
ding to the data of the SSO in this period, the number of employed in the scientific 
research and development department has fallen from 768 in 2004 to 648 in 2016.

Table 4. Employees by sectors and departments of activity in the period 2004-2010

Year Total A B C D E G G

2004 411723 15404 170 1880 113639 14175 30795 66624

2005 411031 12115 112 2099 110129 13493 28731 71860

2006 418192 11864 147 2731 108994 13626 27546 72576

2007 434041 12568 135 2751 113088 13516 26307 76750

2008 434858 12568 120 3373 107706 13939 25333 75855

2009 426252 13716 132 3420 104751 12965 24574 73234

2010 435524 12989 110 3702 102474 13342 22850 78230
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Year H I J K L M N O

2004 11905 26449 6765 13075 36244 30391 30861 13346

2005 12892 26449 6458 14553 37206 30690 30373 12608

2006 13040 27255 6479 17960 38526 31559 33235 12654

2007 13040 29683 7110 21677 39053 32134 31809 14420

2008 13371 27446 8413 24176 41377 33548 32788 14667

2009 13371 26881 8229 21950 42328 34085 32058 14261

2010 13371 26580 8405 26628 42478 35169 32122 17074

Source. Statistical Yearbook of the Republic of Macedonia

Legend. A – agriculture, hunting and forestry, B – fisheries, C – mining and quarrying,  D – manu-
facturing industry, E – electricity, gas and water supply, F – construction, G – wholesale and retail 

trade, repair of motor vehicles and personal and household goods, H – hotels and restaurants, I 
– traffic, storage and communications, J – financial intermediation, K – real estate activities, infor-
ming and business activities, L – public administration and defense, compulsory social security, M 

– education, N – health and social work, O – other communal, cultural, general and personal service 
activities and activities

Table 5. Employees by sectors and departments of activity in the period2010-2016

Year Total А B C D E F G H I

2010 435078 12176 3697 101093 7716 8392 23340 77010 22696 13988

2011 458873 12394 3989 100878 7711 8555 26106 83679 26453 16267

2012 474398 12348 4382 101132 7833 9024 27575 87064 28441 18359

2013 483447 11665 4146 104214 8389 9575 26266 88213 28536 18225

2014 501788 11665 4164 111559 8072 9859 28640 90877 29529 20076

2015 519031 11665 4393 111208 7974 10055 29264 93868 31188 21468

2016 534200 11665 3548 111402 8286 9787 30550 98527 32841 23050

Year J K L M N O P Q R S

2010 8523 8404 1566 12036 12552 42474 35193 31200 7648 5374

2011 9823 8513 1714 13783 13319 43258 36099 32505 7375 6452

2012 9972 8843 2000 15692 14610 44006 36002 32775 7986 6354

2013 10087 9266 2135 16074 16269 44102 36637 33360 8806 6594

2014 10744 9391 2135 16661 18996 44262 36996 34214 9543 6701

2015 12388 9150 2334 18687 18996 46774 37319 36253 10362 7154

2016 13401 9421 2442 19200 18996 47364 38210 38259 11110 6141

Source. Statistical Yearbook of the Republic of Macedonia

Legend. A – agriculture, forestry and fisheries, B – mining and quarrying, C – manufacturing industry, 
D – electricity, gas, steam and air conditioning supply, E – water supply, sewerage, waste management 
andremediation activities, F – construction, G – wholesale and retail trade, repair of motor vehiclesand 

motorcycle, H – transportation and storage, I – accommodation and food service activities, J – infor-
mation and communication, K – financial and insurance activities, L– real estatе activities, M – pro-

fessional, scientific and technical activities, N – administrative and support service activities, O–public 
administration and defence, compulsory social security, P – education, Q – human health and social 

work activities, R – arts, entertainment and recreation, S – other service activities
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As for the Education sector, the number of employees increased from 30391 
in 2004 to 38210 in 2016, which means that its participation in the total number of 
employees decreased from 7,38% in 2004 to 7,15% in 2016 year, so it is clear that in 
this case we have no negative tendencies, as the previous considerations indicate.This 
conclusion is also indicated by the fact that in the past period, a large number of high 
schools and faculties have been opened, therefore this sector will be observed in more 
details. Similarly with the Sector for Health and Social Care, the share of the number of 
employees in the total number of employees decreased from 7.5% in 2004 to 7.15% 
in 2016, so we can conclude that in this sector we do not have negative trends, which 
justifies the present  public opinion that the number of healthcare workers has signifi-
cantly decreased in the area of health care, at the expense of the increased number of 
administrative and technical personnel.That is why in the following considerations we 
will deal more closely with this sector of activities.

At the end of this section we can note that on the negative tendencies in the 
structure of the employees by sectors and departments of activity also indicate the to-
tal number of employees in the departments of protective and investigative activities 
and activities of gambling and betting which has increased from 5447 employees in 
2010 of 9109 employees in 2016, which is certainly the result of the economic policies 
that were conducted in this period, but also of the overall social life.

4. SOME INDICATORS FOR THE EDUCATION SECTOR
Earlier we saw that the share of the number of employees in the education sec-

tor in the total number of employees decreased from 7.5% in 2004 to 7.15% in 2016. 
Considering that during this period a nine-year elementary education was introduced 
and several high schools and higher education institutions were opened, it is logical to 
assume that in the past period the education sector has adapted to the needs of the 
society. However, only this data can not confirm or deny the stated assumption, which 
is continuously placed by institutions, so we will look in more detail on some indicators 
related to this sector.

From the data given in Table 6 it can be seen that in the considered period, except 
for the school year 2005/06 when the nine-year education was introduced, the num-
ber of schools decreased from 1005 in 2005/06 to 990 in 2015/16 with a continuous 
decrease of the number of students, from 235185 in 2005/06 to 185119 in 2015/16, a 
decrease of 21.23%.However, during this period, except for the introduction of three 
elective courses and the change of mathematics and natural sciences programs, there 
were no significant changes. This means that we have a slight change in the number 
of classes, ie. however, the number of primary school teachers increased from 14917 in 
2005/06 to 17791 in 2015/16, an increase of 19.27%.
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As for the number of students in secondary education, it was relatively constant 
in the period 2003/04 to 2009/10, but then decreased from 94248 to 77625 in 2015/16.
However, during this period the number of schools increased from 96 in 2003/04 to a 
staggering 121 schools in 2015/16, and the number of teachers increased from 5863 
in 2003/04 to 7289 in 2015/16.The latter is at least illogical, as given the same curricula 
and a decrease in the number of students by 20.83% in 2015/16 compared to 2003/04 
we have an increase in the number of schools by 26% and an increase in the number 
of teachers for 24.32%.

Further, according to SSO data, the number of students increased from 46637 in 
2003/04 to 59865 in 2015/16, who in 2003/04 studied at 30 faculties, and in 2015 they 
studied at 3 colleges and 126 faculties.This means that 95 new faculties have been 
opened in the past period, the opening of which is more a result of political decisions 
than the real needs and opportunities for society. In support of this statement, there 
are also data that the number of teachers in higher education institutions -  1568 in 
2003/04 - who have been teaching at 30 higher education institutions, has increased 
to 2801 teachers, who have been teaching at 129 higher education institutions.Here, 
the competent state authorities should explain how is it  possible for the newly ope-
ned 99 higher education institutions, the teaching process to be delivered with an 
increase of only 1231 teachers and what this means for the quality of the staff that 
these faculties and colleges produce.The latter is of particular importance because ac-
cording to available data almost all newly opened colleges and faculties are accredited 
for first and second cycle studies.

It is clearfrom previous considerations that the increase from 7819 persons in 
the number of employees in the education sector is not due to the massive opening 
of higher education institutions, but that this increase is largely due to employment in 
primary and secondary education subsystem.There is a paradoxical situation in which 
the number of students in primary and secondary education in 2015/16 compared to 
2003/04 decreased by 60611 students, i.e. by 18.74%, and in the same period the num-
ber of teachers increased by 5426 persons, i.e. by 21.64%.

How did this happen?
Simply by abusing the existing positive legal regulations.According to the Law 

on Primary Education, classes in primary education can have 20-30 students, and  the 
formation of classes with less than 20 students must be approved by the minister of 
education and science.There is an analogous solution in the Law on Secondary Educa-
tion, but there should be 25-35 students in the class.However, from the data in Table 
7 it can be seen that the average number of pupils in primary education classes is 
constantly decreasing and that from 23.2 students in 2003/04 dropped to 17.43 stu-
dents in 2015/16.The situation is similar in secondary education, where the average 
number of students dropped from 30.43 to 22.52 in the same period.  This could be 
explained merely by stating that, according to the positive legislation in 2015/16, the 
number of classes should be in range from 5445 to 7713, which means that by using 
the discretion to approve classes with a smaller number of students than legally requi-
red, the Minister approved funding for 2908 classes more than the maximum number 
provided by the law, an increase of a whopping 27.38%.Furthermore, this percentage 
in secondary education is 11.10%, while increases in the number of classes from the 
minimum number of allowed classes in primary and secondary education are 95.07% 
and 55.42%, respectively.
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Table 7. Number of classes and average number of students per class in primary and secondary 
education in the period 2004-2016

Classes Students in classes Classes by law

Primary Secondary Primary
Secon-

dary
Primary-

max
Primary 

min
Secon-

dary max
Secon-

dary min

2003/04 9964 3082 23,2 30,43 9565 6752 3752 2680

2004/05 9920 3134 22,57 29,93 9329 6585 3762 2678

2005/06 10823 3184 21,73 29,46 9800 6918 3756 2683

2006/07 10775 3219 21,18 29,14 9509 6712 3751 2679

2007/08 10713 3237 20,61 28,65 9201 6495 3711 2651

2008/09 10713 3295 20,08 28,27 8962 6326 3722 2662

2009/10 10622 3398 19,67 27,74 8708 6147 3772 2694

2010/11 10567 3441 19,11 26,98 8413 5939 3714 2653

2011/12 10685 3465 18,52 26,31 8244 5820 3647 2601

2012/13 10657 3467 18,21 25,55 8086 5708 3544 2531

2013/14 10664 3457 17,87 24,54 7939 5605 3394 2424

2014/15 10689 3494 17,62 23,41 7848 5541 3272 2337

2015/16 10621 3447 17,43 22,52 7713 5445 3105 2218

Source. Statistical Yearbook of the Republic of Macedoniaand own calculations

Another parameter that has a long term affect on the labor market  are the ou-
tputs of the educational system, both the quality and the structure of the graduates.
In the first two columns of Table 8  are given the numbers of graduated students in 
primary and secondary education for the considered period, which should be the ba-
sis for planning of secondary and higher education, or the network of the educational 
system.But it seems that in the past no one has taken into account these indicators, so 
in this sector the daily politics, rather than the educational policy, has been primary. .

We will not comment separately on the outputs of higher education, as it is sub-
ject to separate analysis, but we will note that such a higher education output is not 
in the function of the development of the state, and can even be said to slow it down.
Namely, from the data in Table 8 it can be seen that in the considered period, 69.69% of 
the graduates were from the social sciences, while in certain years this percentage was 
higher than 73%. Here we should also note that the number of medical science gra-
duates in the considered period is 6.70%, and the social sciences and medical sciences 
account for a whopping 76.39% the total number of graduates.

Table 8. Students who have completed their education in the period 2004-2016

Higher education

A B C D E F G H I J K

2003/04 29039 23621 285 4725 304 651 385 213 3135 67 110

2004/05 28816 24225 265 5132 370 659 353 301 3449 92 189

2005/06 28993 25588 336 5847 356 804 417 347 3923 85 203

2006/07 27747 25629 406 7954 415 972 460 374 5733 82 277

2007/08 27046 24700 811 10027 594 1209 564 297 7363 87 272

2008/09 26915 24210 662 9570 525 1556 558 378 6553 119 425
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2009/10 25730 25345 914 9030 340 1346 447 303 6594 157 691

2010/11 24512 24846 367 9435 340 1691 448 233 6624 197 1294

2011/12 23786 25758 215 10177 476 1523 557 325 7296 146 1568

2012/13 22955 25546 140 9340 543 1533 700 416 6119 219 1664

2013/14 21355 23936 213 9650 393 1695 726 396 6417 206 2038

2014/15 21641 23516 143 8315 366 1010 791 398 5893 246 2440

2015/16 16710 21957 147 8100 405 1152 847 317 5526 197 2021

Source. Statistical Yearbook of the Republic of Macedonia

Legend. A – regular primary education, B – regular secondary education, C – higher vocational 
education, D – total higher education, E – natural sciences and mathematics, F – technical and 

technological sciences, G – medical sciences, H– biotechnology science, I – social sciences, J – Ph.D., 
K – masters and specialists

5. SOME INDICATORS FOR THE HEALTH AND SOCIAL CARE ACTIVITIES SECTOR
In the previous reviews we saw that in the period 2004-2016 the number of em-

ployees in the sector of Health and Social Care Activities sector increased from 30861 
to 38259 employees, ie by 23.92%.There is a widespread opinion that there is a drastic 
increase in administrative and technical staff in this sector, so we will briefly look at the 
situation by analyzing the health protection data published by the SSO (Table 9).

From data in Table 9 it can be seen that in 2004, thehealth care sector emplo-
yed 22877 people, i.e. 74.13% of the total number of employees in the Health and 
Social Care sector, while in 2015 it was 30467 employees, which is 84.04% of the to-
tal number of employees in the relevant sector.Given the increase in the number of 
employees in the health sector and their percentage share in the relevant sector, it 
can be said that the allegations of lack of health care workers are disputed.However, 
besides healthcare professionals, there is also a significant number of administrative 
and technical staff in healthcare, so we will analyze in more details the structure of 
health system employees.

From the data in Table 9 it can be seen that the number of doctors increased 
from 4490 in 2004 to 5975 employees in 2015, an increase of 33.07%.At the same time, 
the number of dentists increased by 60.85%, the number of pharmacists increased by 
219.57%, and the number of healthcare workers increased by a whopping 335.57%.
When it comes to nurses, the corresponding increase is 34.31%, while the number of 
administrative-technical staff has increased by only 3.75%, whereby this increase is 
due to employment in 2015, as the number of administrative-technical staff in 2014  
was lower by 11.38% than in 2004.

Table 9. Health and administrative-technical workers in the period 2004-2015

Total Doctors Dentists
Pharma-

cists
Healthcare 

workers
Nurses

Admin.-te-
chnical p.

2004 22877 4490 1134 322 447 5870 5528

2005 21189 4392 706 205 456 5697 5286

2006 22970 5134 1175 187 467 6119 5210

2007 23974 5052 1310 571 582 5751 4840

2008 25749 5364 1381 649 736 7033 5038
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2009 25885 5364 1435 680 899 7249 5052

2010 26985 5541 1599 692 1045 7463 4980

2011 27462 5649 1622 782 1104 7488 5199

2012 27890 5755 1652 888 1502 7421 4894

2013 28664 5804 1705 930 1888 7587 4816

2014 28318 6035 1762 1002 1908 7749 4899

2015 30467 5975 1824 1029 1947 7884 5736

Source. Statistical Yearbook of the Republic of Macedonia

Given the above mentioned , it can be said that the claims of mass recruitment 
of administrative and technical staff in the health care system at the expense of heal-
th workersis exaggerated.In addition to this statement is the fact that according to 
the SSO data, the percentage of doctors, dentists, pharmacists and healthcare wor-
kers in the total number of health workers increased from 27.95% in 2004 to 35.37% 
in 2015.At the same time the number of health workers with higher and secondary 
education increased from 10529 in 2004 to 13518 in 2015, which means that its per-
centage share has dropped from 46.20% to 44.37%, which is not the case for nurses 
where the percentage share from 25.65% in 2004 decreased to 23.99% in 2007 and 
then increased to 28% in 2009 to decrease to 26.61% in 2012 and 25, 88% in 2015, 
which is at the level of 2004.

When it comes to the health care system, let’s say that according to the SSO data, 
the share of health care workers in the total number of employees in the health care 
system increased from 73.97% in 2004 to 79.74% in 2015, therefore it can be conclu-
ded that the negative situation in health is not caused by the alleged excessive emplo-
yment of administrative and technical staff as it is marketed to the public, but rather 
bypoor management of the health system.

At the end of this section we will consider the change in the number of pen-
sion beneficiaries and the ratio of the total number of employees and the number 
of employees in certain sectors.According to the data from Table 10 in the period 
2004-2016 the number of pension beneficiaries is constantly increasing and it has 
increased from 260075 in 2004 to 307610 pension beneficiaries in 2016, which is an 
increase of 18.28%.

Table 10. Beneficiaries of pensions in the period 2004-2016

Disability 
pensions

Personal 
retirement 

pensions

Family pen-
sions

Agricultural 
pensions

Military 
pensions

Total

2004 51589 137840 70646 0 0 260075

2005 50180 142827 72145 0 0 265152

2006 49364 146852 73465 0 0 269681

2007 48054 150075 74257 3300 2563 278249

2008 48562 149682 75037 2672 2420 278373

2009 47948 150092 75937 2209 2277 278463

2010 46118 151894 75739 1817 2161 277729

2011 44895 156016 76530 1443 2007 280891
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2012 43658 162086 76660 1124 1953 285481

2013 42471 169362 77011 880 1827 291551

2014 41245 176157 76458 645 1710 296215

2015 39814 182954 76872 483 1605 301728

2016 38343 190633 76790 357 1487 307610

Source. Statistical Yearbook of the Republic of Macedonia

This tendency has reduced the ratio of the number of pension beneficiaries 
to the total number of employees, from 0.63 per employee in 2004 to 0.58 per em-
ployee in 2016, so we can say that according to this indicator we have a positive 
trend.However, if we look at the ratio of the number of pension beneficiaries and the 
number of employees in the Manufacturing sector, we notice that it has increased 
from 2.29 pensions per employee in 2004 to 2.76 pensions per employee in 2016, 
which is an extremely negative indicator.Similarly, in 2004 we have 1.61 pensioners 
per employee in the sectors of Agriculture, Forestry and Fisheries, Mining and Qua-
rrying, Manufacturing and Construction, and in 2016 this ratio is even 1.96.The full 
answer to the question of what these changes mean is subject to a more detailed 
and comprehensive analysis, but it can safely be said that such changes do not serve 
the purpose of stable economic development of the Republic of Macedonia.

6. COMMENTS ON THE RESULTS AND CONCLUSIONS
The analysis of some indicators obtained using the LFS shows that some of 

the data obtained are extremely illogical.To see if the illogicalities of the data ge-
nerated are due to the adaptation of the LFS methodology or its incompatible 
implementation requires a detailed analysis of the LFS methodology and how it is 
implemented, but it can be said with certainty that LFS should not be used to de-
termine the active population, as well as to calculate employment and unemploy-
ment rates.In order to obtain indicators that will determine the active population 
and calculate the real employment and unemployment rates it is desirable to carry 
out the following activities:

 » to conduct a census of the population and households, whereby the pro-
cess of implementation will be free of daily politics and issues affecting the 
Framework Agreement, 

 » after the census is conducted, in order to continuously monitor the number 
of real population present in the Republic of Macedonia (according to all 
indicators), to use the integrated border system, which with a slight adjust-
ment can give an indication whether a citizen of Republic of Macedonia 
who exits and enters the state is absent from it for a longer or shorter period 
of time, i.e. whether his absence is of a business, tourist or expatriate nature, 

 » to increase the coverage of business entities in tracking the number of em-
ployees by sector and departments of businesses.The received data should 
be continuously compared with the data from Public Revenue Office, Heal-
th Insurance Fund and the Pension Fund, 

 » to reorganize the work of the Employment Service Agency in order to get a 
realistic picture of the unemployed. 
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The analysis of employees by sectors and sectors of activity showed that the 
structure of employees has significantly changed in the period under review.As we 
have seen, the change in structure is at the expense of the sectors of Agriculture, Fo-
restry and Fisheries, Mining and Stone, Construction and Manufacturing, where we 
have an incredible decline of 9.9% in their share of total employees.Such a decline 
points to the misguided economic policies pursued in the period under review, and 
to the fact that continued campaigns to attract foreign investment have not only fai-
led to yield the expected results, but can be said to have been subsidized  for some 
other, primarily internal political and propaganda purposes, as well as taking care of 
many people as economic promoters and officials in relevant agencies and dozens 
of free economic development zones.

Although at first glance it seems that the negative trends in the structure of 
employees does not affect the education sector, a brief analysis of the situation in 
this sector shows that in the period considered: 

 » the number of students in primary education decreased by 24.01%, so in 
the school year 2015/16 the average number of participants per class is 
17.43, which is 27.38% below the legally allowed minimum, and the num-
ber of teachers increased for 29.01%, 

 » the number of students in secondary education decreased by 20.83%, but 
25 new secondary schools were opened, so in the 2015/16 school year the 
average number of students per class 22.52, which is 9.92% below the le-
gally allowed minimum , and the number of teachers increased by 24.32%, 

 » the number of higher education institutions has increased by an incredible 
99 high schools and faculties, which is an incredible 330% increase, but the 
number of teachers has increased by only 76.59%, so it makes sense to ask 
who is conducting the teaching at higher education institutions, and what 
is the quality of the staff that is produced by them, and

 » the production of an average of 69.69% of highly educated staff in the field 
of social sciences and 6.38% in the medical field continuously disrupts the 
labor market, which has lasting effects on the overall development of the 
Republic of Macedonia. 

In view of the above, we believe that in the past period there has been a con-
tinued mismanagement of the overall education system, leading to the present 
situation and irrational spending of taxpayers’ money, which could be partially im-
proved if:

 » concerning the number of students per class, harmonization of the work 
of the schools in primary education with the existing legislation, which will 
certainly result in reorganization of the primary education network, becau-
se as we could see in the observed period there is a trend of decrease in the 
number of students in primary education, which in view of the demogra-
phic movement will continue in the future;

 » with regard to the number of students per class, harmonization of the work 
of the schools in secondary education with the existing legislation, which 
will certainly lead to the reorganization of the network of secondary edu-
cation, as it is illogical to constantly reduce the number of students, which 
taking into account the fact that in the 2015/16 school year compared to 
the 2014/15 school year the number of students who have completed pri-
mary education has decreased by 22.78%, this trend will continue and in 
the future;
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 » A new approach to the reorganization of higher education and changing 
curriculas, whereas this segment of the education system, in line with the 
European Union’s recommendations in the future, should produce staff 
that will develop a knowledge-based economy, which certainly cannot be 
achieved with the staff currently being produced;

In the relevant Health and Social Care sector, in order to realistically see the 
consequences and provide recommendations and guidance for future actions, it is 
necessary:

 » conduct a census of the population and households, so that the network of 
health institutions and  the need for staff should be effectively planned, and 
to see if the current situation corresponds to world standards; 

 » It is necessary to involve doctors and experts in health management in the 
process, so they could clearly make a distinction between primary, secon-
dary and tertiary health care, which should be dimensioned according to 
real needs, the result should be improved health care and rational spending 
of available funds.
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Проф. д-р Самоил Малчески
Факултет за економија и организација на претприемништво
МСУ „Г. Р. Державин“ Свети Николе – Битола
Р. Северна Македонија

КОМПАРАТИВНА АНАЛИЗА НА ПОЛИТИКИТЕ 
ЗА ПРЕТПРИЕМАЧКОТО УЧЕЊЕ ВО РЕПУБЛИКА 

МАКЕДОНИЈА И ЕВРОПСКАТА УНИЈА

АПСТРАКТ: Во последните две декади претприемништвото се повеќе завзема 
замав, како во рамки на ЕУ, така и во Република Македонија. Воглавно пецепцијата 
е дека претприемништвото е двигател во процесот на основање на микро, мали 
и средни претпријатија, кои се крвотокот на секоја национална економија. 
Оттука, се наметнува потребата преку сет на мерки и активности да се стимулира 
развојот на претприемнишптвото и да се поддржуваат претприемачките потфати. 
Националните влади на ниво на ЕУ се повеќе се посветуваат на формулирањето 
на правилни политики за развој на претприемништвото и поддршка на 
претприемачкото учење. Во однос на Република Македонија, треба да се напомене 
дека како земја аспирант за членство во Европската Унија во континуитет треба 
да ги усогласува своите политики и стратешки документи со оние на Европската 
Унија. Во самиот процес на усогласување на политиките мора да се изготвуваат 
и анализи на постојните состојби кои ќе имаат за цел да се утврди моменталната 
состојба и да се дадат насоки за понатамошни постапување во процесот на 
хармонизација на евроспските практики, акти и политики со оние во Република 
Македонија. Главен фокус на овој труд е претприемачкото учење, т.е. политиките 
и стратегиите за претприемачко учење на ниво на ЕУ и Република Македонија.

КЛУЧНИ ЗБОРОВИ: претприемништво, претприемачко учење

ВОВЕД
Република Македонија како земја која има аспирации за членство во 

Европската Унија во континуитет мора да ги усогласува сите свои политики 
со оние на Европската Унија. Во економската теорија познато е дека малите 
и средни претпријатија се крвоток на секоја национална економија. Оттука 
претприемништвото и претрпиемачкиот потфат како зачеток на секоја 
компанија треба да биде од посебен интерес на секоја национална Влада, како и 
промовирањето на претприемнипштвото и изготвување на соодветни политики 
и мерки за развој на истото. 

Претприемачко учење е во главниот фокус на Европската комисија бидејќи 
преку истото Комисијата сака да ja зголеми самодовербата за претприемачките 
потфати кај луѓето, со особен фокус на младите, создавајќи генерации кои ќе имаат 
водечка улога во развој на економијата и ќе бидат двигатели на општествените 
процеси. Притоа претприемаштвото се наметнува како начин на размислување 
и однесување, нешто што може да се научи и да се развива како вештина кај 
потенцијалните претприемачи.

Според професорот Томас Куни од Даблинскиот институт за технологија 
„Примарната цел на претприемачкото образование не е едноставно да ги наведе 
сите граѓани да отворат свои бизниси туку да им даде на младите луѓе способност 

334.722:37(497.7:4-672ЕУ)“2014/2020”
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да размислуваат позитивно, да бараат можности за реализирање на идеите, да 
имаат самодоверба за постигнување на своите цели и да ги искористат своите 
таленти за изградба на подобро општество (како од економска, така и од социјална 
гледна точка). Тоа, исто така, препознава дека учениците и студентите од сите 
академски профили може да бидат дел од овој процес и дека успехот не зависи 
од академските резултати туку од тоа како луѓето ќе го живеат својот живот“1

1. ПРЕТПРИЕМАЧКО УЧЕЊЕ ВО ЕВРОПСКАТА УНИЈА
Претприемништвото е истакнато како клучна компонента во агендата на 

Унијата. Генералниот директорат за образвоание и култура (DG EAC)  во својот 
документ “Rethinking Education”2 наведува дека сите млади луѓе треба да имаат 
корист од образование за претприемништво, вклучувајќи и едно практично 
претприемачко искуство пред да го напуштат формалното образование. Со 
воведување на претприемачко образование се очекува Европа да може да се 
натпреварува на глобално ниво, да се врати економскиот раст и да се создадат нови 
работни места. Вклучувањето на претприемништвото во наставните програми за 
образованието и обука се базира на претпроставката дека образованието игра 
клучна улога во развојот и поддршката на идните претприемачи. 

Во заклучоците3 на Советот од декември 2010 година, Советот нагласува 
дека и претприеништвото и образованието се приоритети на стратегијата Европа 
2020 за паметен, одржлив и инклузивен раст. Земајќи ја во предвид дефиницијата 
за претприемништво, т.е. дека претприемништвото е способност на поединецот 
идејата да ја претвори во акција, во заклучоците на Советот се наведува дека 
развивањето на претприемачки ментален склоп може да има значителни 
придобивки за граѓаните и во приватниот и во професионалниот нивен живот. 
Како резултат на тоа, Унијата им препорачува на земјите членки да го поттикнат 
развојот на координиран пристап кон образованието за претприемништво, во 
текот на формалното образование и обуки.

Претприемачкото образование се реализира преку различни видови на 
анктивности и со различни размери. Главните активности се4: (i) Национални/
регионални стратегии: Земјите членки и региони подготвуваат стратегии 
и акциони планови за формулирање на специфични цели и задачи поврзани 
со претприемачкото образование. Овие цели и задачи треба да се исполнат 
преку голем број на финансирани проекти и активности; (ii) Институционални 
промени: Образовните институции треба да дадат приоритет на содржини 
и методи поврзани со претрпиемачкото учење во наставата и формалното 
образование. Притоа, во некои случаи потребна е промена на мисијата и визијата 
на некои институции; и (iii) Курсеви и часови: Училиштата и Универзитетите 
треба да воведат претприемачко образование во форма на индивидуални 
курсеви и часови. 

Притоа мора да се има во предвид дека во континуитет паралелно со 
програмата мора да се мери влијанието на активностите и резултатите да 
се користат за евалуација на политиките кои се применуваат да се подобри 
1. Thomas Cooney: The Need for Countries to Adopt an Entrepreneurship Education Strategy (http://www.ee-hub.
eu/consortium-media/blog/352-national-policy-framework/37-the-need-for-countries-to-adopt-an-entrepreneu-
rship-education-strategy.html)
2. http://ec.europa.eu/education/news/rethinking_en.htm
3. Council conclusions on entrepreneurship in education and training: http://www.consilium.europa.eu/uedocs/
cms_Data/docs/pressdata/en/educ/146196.pdf (original version - EN)
4. Entrepreneurship education: A road to success, Ref. Ares(2015)338810 - 28/01/2015
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состојбата.5 Овој мониторинг е потребен за да може навремено да се увиди доколку 
некоја политика или активност не вродува со плод и да може да се интервенира 
соодветно. Оттука мерењето на влијанието е значајно за институционално 
и владино креирање на политики базирани на податоци и докази како на 
национално, така и на регионално ниво. Врз однапред дефинирани цели, со 
ваквиот пристап може да се прогнозираат очекуваните исходи од образованието 
за претприемништво. Исто така, ваквиот пристап, т.е. доколку влијанието се мери 
систематски и редовно, односно влијанието на одредена програма или активност 
се мери на годишно ниво, може да овозможи споредба на податоци добиени од 
различни години и да се направи проценка на влијанието на било која корекција/
промена одделно.

Мерењето на влијанието на програмата за претприемничко образование 
може да допринесе за значајни придобивки за повеќе чинители, и тоа6: (a) 
Институциите кои ја статруваат програмата или институциите кои се 
одговорни за спроведување на одредени програми или активности, може 
да: (i) инвестираат средства во програми или активности кои се покажале како 
успешни, (ii) направат корекции во раната фаза на спроведување на некоја 
програма/активност се со цел постивнување на подобри резултати од истите, 
(iii) подобро ги сфатат причините кои имаа влијание и истите да ги земат во 
предвид при дизајнирањето на политиките/активностите, (iv) имаат реални 
очекувања од претприемачкото образование, и (v) доколку се мери влијание 
врз економијата и општеството, институциите може да добијат јасна слика 
за влијанието на претприемачкото образование и како истото може да се 
поврзе со други области како што се политиките за вработувања, социјалните 
политики, итн; (b) Наставниот кадар или обучувачите ќе може подобро да ја 
разберат целта на претприемачкото образование и што се може да се постигне 
со нивен поголем ангажман; и (c) Учесниците/учениците ќе воочат дека 
нивното мислење некој го зема во предвид. Оттука клучно е да сфатат дека како 
поединци преку преториемништвото може многу да допринесат во развјот на 
општеството и економијата.

Воведувањето на претприемачкото образование се очекува да допринесе врз 
реализирањето на широк спектар на цели и политики, како и да има влијание врз 
многу збиднувања во општеството и економијата. Конкретните политики, програми 
и наставни приоди за претприемачкото образование се очекува да имаат влијание 
во однос на7: Повеќе образовни понуди за претприемачко образование; Повеќе 
наставен кадар подготвен за претприемачко образование; Повеќе институции 
кои ќе нудат претприамечко образование; Повеќе ангажирани и активни граѓани; 
Повеќе и нови социјални потфати; Повеќе иновативни вработувања кои ќе додадат 
вредност на постојните претпријатија; како и Зголемување на стапката на бизнис 
старт-ап компании (посебно помеѓу младите луѓе).

Оттука, очекувањата се големи и се на неколку различни нивоа, и тоа8: 
Поединецот и неговото знаење, вештини и ставови, што резултира со активносите 
превземени од негова страна, како и од способноста на поединецот да најде 
работа или да започне бизнис; Образовните институции и нивниот пристап кон 
5. Evalsed (2012) The Resource for the Evaluation of Socio-Economic Development; http://ec.europa.eu/regional_
policy/sources/docgener/evaluation/guide/guide2012_evalsed.pdf. датум на посета 13.11.2018
6. Evalsed (2012) The Resource for the Evaluation of Socio-Economic Development; достапно на http://ec.europa.
eu/regional_policy/sources/docgener/evaluation/guide/guide2012_evalsed.pdf
7. Entrepreneurship Education: A road to success, Ref. Ares(2015)338810 - 28/01/2015
8. Entrepreneurship Education: A road to success, Ref. Ares(2015)338810 - 28/01/2015
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наставата и учењето; Општествените случувања и социјалната инклузија; како и 
Економскиот раст, кој се базира на претприемачите и новите компании.

Базирано на погоре кажаното е развиена теорија на промена за 
претпримачко образование која е дадена на слика 1. 

Слика 1. Теорија на промена за претпримачко образование
Извор. Entrepreneurship Education: A road to success, R. A. (2015) 338810 - 28/01/2015

Оваа теорија може да се сумира како што следува: (i) Се претпоставува дека 
претприемачкото образование ќе влијае на поединецот преку резултатите од 
изучувањето (знаење, ставови и вештини) и ќе го подобри неговото однесување 
однесување; (ii) Ќе влијае во промената во културата не образовните институции; 
и (iii) Ќе се стимулираат економски промени во општеството, како резултат на 
влијанието на поединците и институциите.

Да се може да се оствари оваа теорија на промена од клучно значење е 
креирањето на национални/регионални стратегии за развој на претприемачкото 
образование. Креирањето на национални/регионални стратегии за 
претприемачко образование има за цел со истите да се влијае на четири различни 
нивоа и тоа: поединецот, институциите и наставниот кадар, општеството и 
економијата. Притоа стратегиите треба да опфаќааѕ повеќе програми со широк 
спектар на активности кои треба да помогнат во остварување на целите на секоја 
стратегија одделно.

Во однос на поединецот стратегиите треба да имаат за цел: Да се зголеми 
интересот за претприемништво кај одредени целни групи; Да се подобрат 
ставовите за претприемништвото; Да се развијат претприемнички вештини; Да 
се промовира креативност и иновативност кај младите; како и Да се зголеми 
интересот на студентите за почнување на бизнис.

Во однос на институциите и наставниот кадар стратегиите треба да имаат 
за цел: Да се подготви наставниот кадар за претприемачко образвоание; Да се 
вгради претприемачкото образвоание во сите ниво на образование (основно, 
средно и високо образование); Промена на културата на самите институции; 
како и Активно да се вклучат засегнатите страни. Во однос на општеството и 
економијата стратегиите треба да имаат за цел: Да се зголеми бројот на старт-ап 
компании; Да се зголеми вработеноста; Да се олесни регионалниот развој; како и 
Да се поттикнат општествата да бидат претприемачки писмени.
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Како што можеме да заклучиме од погоре изнесеното стратегијата е главно 
фокусирана на поединецот и неговиот развој. Ставањето на поединецот во 
фокусот на стратегијата е од клучно значење за исполнување на поставените 
цели во неа, бидејќи поединците се тие што ги носат промените во институциите, 
општеството и економијата.

2. ПРЕТПРИЕМАЧКО УЧЕЊЕ ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
Во 2014 година Владата на Репбулика Македонија усвојува Стратегија за 

претприемчко учење 2014-2020. Стратегијата е изработена во соработка со 
Европската тренинг асоцијација со седиште во Торино, Италија.9 Во воведниот дел 
од оваа Стратегија се дадени прегледот на ситуацијата во Република Македонија 
и целта на стратегијата, како и корелацијата со други релевантни стратегии и 
документи во Република Македонија.

Понатаму се дадени визијата и мисијата10 на Стратегијата, како и основните 
цели на Стратегијата кои се поделени на:

 » Краткорочни (за првите две години)
 » Првичните активности што може да донесат резултати во најскоро 

можно време за Република Македонија вклучуваат: 1. Интегрирање на 
резултатите од претприемачкото учење – како клучна компетенција - 
во националната наставна програма на сите нивоа на образование, и 2. 
Подигнување на свеста за важноста на претприемачкото учење помеѓу 
целото население.

 » Среднорочни (од 2 до 4 години)
 » За да го поддржи постигнувањето на среднорочните цели, Република 

Македонија ќе треба да: 1. Развие и спроведе образовна наставна 
програма што подобро ги подготвува претприемачите да отвораат 
МСП што се способни да конкурираат на поширокиот пазар на ЕУ, 2. 
Креира повеќе вистински стартап претпријатија преку образовните 
институции насекаде во земјата, и 3. Осигура дека се развиваат силни 
мрежи за поддршка на младите претприемачи.

 » Долгорочни (од 4 до 6 години)
 » Стратегијата за ПУ долгорочно ќе придонесе за зголемување на бројот 

на МСП (вклучувајќи ги младите претприемачи и жените претприемачи) 
со висока способност за конкурирање на поширокиот пазар на ЕУ, 
зголемување на бројот на новоотворени претпријатија, зголемување 
на бројот на нови иновативни компании со регистрирани патенти 
што имаат висока стапка на комерцијализација, и последователно 
намалување на стапката на невработеност на помалку од 25%. За 
исполнување на оваа цел, стратегијата за претприемачко учење: 1. Ќе го 
зголеми нивото на свеста помеѓу сите граѓани за значењето и важноста 
на претприемачкото учење на сите нивоа во земјата, 2. Ќе ги подобри 
компетенциите на наставниците за претприемачко учење во сите 
нивоа на образование – за да овозможи секој наставник да поседува 
претприемачка писменост со ПУ како клучна компетенција, 3. Ќе 
креира околина за соработка меѓу сите институции за претприемачко 
образование, локалната заедница, претпријатијата и семејствата, каде 

9. Стратегија за претприемачко учење 2014-2020 година, Министерство за образование и наука
10. Стратегија за претприемачко учење 2014-2020 година, Министерство за образование и наука
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ќе биде овозможена поддршка на активностите за претприемачко 
учење на сите нивоа во земјата, како и 4. Ќе ги опреми сите образовни 
институции со најмодерните технологии за активностите за 
претприемачко учење на сите нивоа на образование низ целата земја.

Во следното поглавје од Стратегијата претприемничкото учење се дефинира 
како клучна компетенција. Притоа Стратегијата се повикува на членството на 
Репбулика Македонија во SEECEL, и како дефиниција за претприемачко учење ја 
прифаќа дефиницијата на SEECEL11:

„Концепт за образование и обука кој го поддржува претприемачкиот начин 
на размислување и се базира врз развојот на индивидуалците, вклучувајќи ги 
основните начела за ефикасноста во секојдневниот живот без посебен фокус 
на започнување на бизниси, при што сè од наведеното води кон претприемачка 
писменост за општеството како целина“.

Притоа во самата Стратегија за прв пат во Република Македонија се воведува 
терминот претприемачка писменост, и исто така се прифаќа дефиницијата на 
SEECEL12: „Концепт за образование и обука што го поддржува претприемачкиот 
начин на размислување (и делување) и се заснова врз развојот на поединците, 
вклучувајќи ги основните начела за ефикасноста во секојдневниот живот без 
посебен фокус на отворањето на претпријатија“.

Понатаму во самата стратегија се дефинирани и предзвици за успех на 
стратегијата13: Обезбедување поддршка од сите засегнати страни одговорни 
за спроведувањето на Стратегијата за претприемачко учење во Република 
Македонија; Ограничени финансиски ресурси, човечки ресурси и време; 
Креирање флексибилна наставна програма, особено во областите кои се 
однесуваат на претприемачкото учење поврзано со останатите наставни предмети 
во формалното и неформалното образование; Градење високо ниво на свест од 
учениците/студентите, родителите до наставниците и сите инволвирани страни 
во процесот на претприемачко учење во Република Македонија; Креирање 
програми за обука на наставници што ќе ги одразуваат вистинските потреби на 
денешните и идните пазари; како и Вклучување и заложба на претпријатијата да 
учествуваат во релевантните активности на стратегијата за претприемачко учење.

Исто така самата стратегија дефинира и приоритетни области и тоа: основно 
и предучилишно образование, средно образование, Универзитети, неформално 
и неофицијално образование и претприемачи.

За приоритетната област основно и предучилишно образование самата 
стратегија има за цел да го развие следното кај учениците:14 самодоверба, 
креативност, вештини за тимска работа, одговорност, истрајност и флексибилност, 
храброст да истражуваат и експериментираат со различни работи, вештини 
за носење одлуки и решавање проблеми, социјални вештини, соработка и 
комуникациски вештини, свест за локалната заедница, вештини за користење на 
различни видови на технологија.

11. http://www.seecel.hr/UserDocsImages/Documents/Documents%20Section/SEECEL%20-%20Entrepreneu-
rial%20Learning%20ISCED%20Level%202.pdf
12. http://www.seecel.hr/UserDocsImages/Documents/Documents%20Section/SEECEL%20-%20Entrepreneu-
rial%20Learning%20ISCED%20Level%202.pdf
13. Стратегија за претприемачко учење 2014-2020 година, Министерство за образование и наука
14. Стратегија за претприемачко учење 2014-2020 година, Министерство за образование и наука
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Слика 2. Екосистем за претприемачко учење
Извор. Стратегија за претприемачко учење 2014-2020 година, 

Министерство за образование и наука

Средното образование како втора фаза на образовниот процес е уште една 
од примарните области на стратегијата за претприемачко учење во Република 
Македонија. Средното образование ги опфаќа средните стручни училишта 
и гимназии. Во овој дел од образовниот развој, учениците имаат потреба да 
продолжат да ги развиваат нивните претприемачки вештини и се очекува да 
започнат да работат на практични проекти од генерирање идеи до целосно 
спроведување на претприемачки процеси.15

Со претприемачкото учење во оваа фаза учениците ќе се стекнат со вештини 
поврзани со16: развој на концепти, решавање проблеми, одлучување, градење на 
мрежи и вмрежување, откривање на можности, практична работа и симулирање 
на иновациски процес или вистински работни услови, знаење за започнување 
бизнис, познавања од економијата, финансиска писменост, познавања од 
маркетинг и продажба, важност на планирањето, и важност на флексибилноста.

Високото образование е третата главна приоритетна област и 
претприемачкото учење во оваа фаза ќе треба да се надогради врз постојните 
вештини и способности со цел да се поддржи развојот на вештини поврзани 
со следново17: знаења за националните и глобалните промени и трендови, 
знаења за индустријата, теорија за опкружувањето, искористување на ресурси, 
продуктивност, идентификација и евалвација на деловни можности, развивање 
и тестирање на бизнис модели како и подготовка на бизнис планови, како и 
спроведување на изготвен бизнис план и започнување на бизнис.

Делот од стратегијата неформално и неофицијално образование ги опфаќа 
сите видови на образование и обука кои се надвор од формалното образование, 
но може да донесат дополнителни можности за образование за граѓаните на 
Република Македонија независно од нивната возраст.

Неформалното и неофицијалното образование треба да го поддржи развојот 
на бројни компетенции кои ќе им дозволат на поединците да ги зголемат18: 
капацитетите за доживотно учење, посебните компетенции поврзани со видот 
на индустрија/сектор или хоби, можностите за вмрежување, искористување на 
15. Стратегија за претприемачко учење 2014-2020 година, Министерство за образование и наука
16. Стратегија за претприемачко учење 2014-2020 година, Министерство за образование и наука
17. Стратегија за претприемачко учење 2014-2020 година, Министерство за образование и наука
18. Стратегија за претприемачко учење 2014-2020 година, Министерство за образование и наука
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ресурсите, искористување на новата технологија, нови можности и нови опции за 
кариера, последователни активности за зголемување на употребата на наученото, 
како и да поттикнат проактивен пристап во однос на самовработувањето и 
економската независност.

За приоритетната област претприемачи, самата стратегија има за цел 
претприемачите да ги зајакнат своите компетенции за19: проширување 
на постојните развиени „тврди вештини“, барање можности и преземање 
иницијативи, користење на технологијата, иновации и развој на нови производи, 
истрајност, инсистирање на квалитет и ефикасност, пресметано преземање 
ризици, систематско планирање, поставување цели и мониторинг, убедување 
и вмрежување, независност и самодоверба, собирање и пристапување до 
финансиски средства, интернационализација на нивната работа.

Самата стратегија има и инструмент за мерење на напредокот со дефинирани 
клучни показатели. Исто така во неа се предвидува и начинот на финансирање на 
активностите, кои во најголема мера треба да се финансираат од Националниот буџет 
(министерства и агенции), како и од Буџетот на локалната самоуправа, сопствени 
фондови на училишта и Универзитети, донатори, локален бизнис сектор и НВОи.

Како што може да се заклучи од погоре изнесеното стратегијата е фокусирана 
на поединецот и неговиот развој. Ставањето на поединецот во фокусот на 
стратегијата е од клучно значење за исполнување на поствените цели во неа, 
бидејќи поединците се тие што ги носат промените во институциите, општеството 
и економијата.

3. КОМПАРАТИВНА АНАЛИЗА НА ПРЕТПРИЕМАЧКОТО УЧЕЊЕ
Во рамките на Европската унија во 2010 година во заклучоците на 

Советот за прв пат се нагласува дека претприемништвото и образованието за 
претприемништво се приоритети на стратегијаза Европа 2020 кој има за цел 
паметен, одржлив и инклузивен раст. Самата Европската комисија до земјите 
членки на Унијата препорачуваат сет на активности групирани во три групи, и 
тоа нагионални/регионални стратегии, институционални промени и курсеви и 
часови. Притоа во континуитет самата администрација на ЕУ и земјите членки 
го мерат влијанието на активностите и резултатите ги користат за евалуација на 
политиките и подобрување на истите. Притоа самата евалуација на политиките 
има за цел да допринесе за значајни придобивки за институциите, наставниот 
кадар и обучувачите, како и за учениците и учесниците.

Самите активности се димензионирани да имаат влијание на неколку 
различни нивоа, почнувајќи од поединецот, па се до поголем економски раст. 
Исто така, овие активности се фокусирани во повеќе области, почнувајќи од 
зголемување на образовни понуди за претприемачко образование, па се до 
зголемување на стапката на бизнис старт-ап компании, со посебен фокус на млади 
луѓе. Самата стратегија е фокусирана на поединецот и неговиот развој. Земајќи во 
предвид дека поединецот е клучен за промените во институциите, економијата и 
општеството ваквиот пристап на Европската комисија е клучен за исполнување 
на поставените цели. Исто така, континуираната евалуација на самата стратегија, 
на ниво на ЕУ и на ниво на земји членки, допринесува во континуитет да се 
следат активностите, да се мери влијанието од истите и времетраењето за нивно 
исполнување, како и исполнувањето на поставените цели во самата стратегија.

19. Стратегија за претприемачко учење 2014-2020 година, Министерство за образование и наука
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Во Република Македонија со помош на Европската тренинг асоцијација 
со седиште во Торино, Италија во 2014 година е изработена Стратегија за 
претприемачко учење 2014-2020. Истата претставува кохезивен документ кој е 
поделен во неколку делови, и тоа воведен во кој е даден преглед на постојната 
ситуација, како и корелација со други релевантни стратегии и документи. Потоа 
се дадени визија и мисија, како и основни цели на стратегијата поделени на 
краткорочни (првите две години), среднорочни (од 2 до 4 години) и долгорочни 
(од 4 до 6 години). Исто така, дефинирани се и клучни компетенции кои треба 
да се постигнат со стратегијата, како и предизвиците за успех на истата. Во 
самата стратегија се дефинирани и приоритетни области, поделени во шест 
области почнувајќи од основното и предучилишното образовение, завршувајќи 
со претприемачите. Во секоја од областите се дефинирани целни групи, цели и 
вештини со кои треба да се стекнат таргетираните целни групи.

Во самата стратегија има и инструмент за мерење на напредокот со 
дефинирани клучни показатели, како и начин на финансирање на активностите. 
Но, во суштина стратегијата претставува парче хартија кое надлежните институции 
воопшто или многу ретко го спомнуваат, а нејзината имплементација е заглавена 
низ правно-политичкиот лавиринт во институциите.

ЗАКЛУЧОК
Компаративната анализа покажува дека Република Македонија во однос 

на претприемачкото учење многу заостанува во однос на Европската Унија. 
Самата стратегија која е изработена со поддршка на реномираната Европска 
тренинг асоцијација е кохезивен добро осмислен документ, кој дава јасен 
приказ на моменталните состојби и јасни насоки како во иднина треба да 
се развива претпримачкото учење во Република Македонија, Но, нејзиното 
имплементирање е проблематично и заглавено во институционалните 
лавиринти. Притоа надлежното Министерство воопшто не врши мониторинг на 
реализацијата на стратегијата и на спроведените активности. Самата стратегија 
повеќе личи на мртво слово на хартија. Од изложеното може да се дојде до 
заклучок дека изготвувањето на стратегијата е направено за формално да се 
исполни тој предуслов кој го задава Европската комисија, а не за суштински да 
се подобрат состојбите со претприемачкото учење во Република Македонија. 
Во самиот документ е нагласено дека постојано треба да се ревидира истата и 
да се усогласува со насоките кои ги дава Европската комисија, но за жал такви 
активности не се превземени.

Стратегијата за претприемачко учење треба да се ревидира и да се изработи 
нова. Во континуитет треба да се мониторира имплементацијата на стратегијата 
за претприемачко учење, да се дефинираат индикатори на успешност и да се 
следат резултатите од исполнувањето од истата.
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СОВРЕМЕНА ЕКОНОМИЈА (НЕВРОЕКОНОМИЈА)  
ВИДОВИ СТРАТЕГИИ

АПСТРАКТ: Постојат бројни примери на компании кои се фокусирани одвнатре 
и кои функционираат беспрекорно. Но, ако не се усогласени со надворешниот 
свет во рамките на кои дејствуваат, тоа функционирање може да прерасне во 
спроведување на неуспешна стратегија.

КЛУЧНИ ЗБОРОВИ: стратегија, економија, истражување, контрола на внимание, 
фокусираност, социјална интелигенција

MODERN ECONOMY (NEUROECONOMICS)  
TYPES OF STRATEGIES

ABSTRACT: There are numerous examples of companies that are internally focused 
and operate flawlessly. But if they are not aligned with the outside world within which 
they operate, that functioning can grow into the implementation of a failed strategy.

KEYWORDS: strategy, economics, research, attention control, focus, social intelligence

ВОВЕД
Во секоја стратегија постојат два пристапи: искористување и 

истражување (два вида фокусираност). Искористувањето бара да ја 
одржуваме фокусираноста на моменталната работа за да можеме 
да ја унапредиме нејзината ефикасност и да го подобриме начинот на 
работењето. Истражувањето подразбира да го смениме моменталниот 
центар на вниманието за да побараме нови можности и ги овозможува 
приспособливоста, откривањето и иновациите. Искористувањето е желка, 
а истражувањето зајак. Несогласувањето меѓу овие две нешта е присутно во 
умот на секој донесувач на одлуки. Тоа се практични стратегиски одлуки што ја 
водат компанијата кон успех или кон пропаст.

Најдобрите донесувачи на одлуки сестрано пристапуваат кон 
урамнотежување на овие два пристапи зошто знаат кога да преминат од едниот 
на другиот. Компанијата Кодак беше ненадминлива во аналогна фотографија 
(користење на филм), но потклекна во новата конкурентна реалност на дигиталните 
фотоапарати. Опасноста демне во текот на падот на работењето кога компаниите 
од разбирливи причини се фокусираат на опстанокот и на остварување на целите, 
со намалување на трошоците, често на штета на одржување чекор со промените во 
светот. Режимот на опстанокот значително го стеснува фокусот.

005.21:005.322
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Способноста за менување може да биде најтешка за оние што се фатени во 
„стапицата на успехот“. Секоја компанија ќе се соочи со моментот кога ќе мора 
драматично да се промени за да преживее, а и за да го подигне работењето на 
повисоко ниво. Ако се пропушти тој момент, ќе почне пропаѓањето.

1. КАКО ДА СЕ РАЗМИСЛУВА ПОИНАКУ 
Слоганот на компанијата Епл (Apple „размислуваме поинаку“ (го вовел 

Стив Џобс во 1997 година) го одредува преминот на истражување. Преминот 
на нова територија наместо слепа истрајност за да се зголеми ефикасноста, 
претставува сосема поинакви ментални функции и невронски механизми. 
Контролата на вниманието е клучна за носителите на одлуки што мора да ја 
почнат таа промена.

Слика 1: Мозочна структура што ги проникнува двата вида на фокусираност

Во едно истражување на снимки на мозокот на 63 искусни донесувачи на 
одлуки, откриена е посебна мозочна структура што ги проникнува двата вида 
фокусираност. Стратегиите за искористување се поврзуваат со активноста на 
допаминските мрежи и префронталните регии. Искористувањето го придружува 
активност во мозочната структура за предвидување и наградување – убаво 
чувство кога со леснотија се занимаваме со доходовна, позната рутина. Стратегиите 
за истражување се поврзуваат со активности на мозочните регии за извршни 
функции и контрола на вниманието. Истражувањето поттикнало активност во 
извршните центри на мозокот и во центрите за контрола на вниманието.
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Допаминот ни ги обезбедува волјата и упорноста, а заедно со него дејствуваат 
и ендорфините (невротрансмитери на еуфорични чувства) кои го обезбедуваат 
чувството на задоволство. Овие механизми се активни додека сме задоволни. Кај 
депресивните луѓе овие позитивни чувства се гасат многу побрзо. Кога зборуваме 
за своите позитивни цели и соништа, се активираат центрите во мозокот кои нé 
отвораат за нови можности.

Слика 2: Синаптична активност на допамински мрежи помеѓу два неврони

2. НЕВРОЛОГИЈА НА ЛУЃЕТО КОИ БЛЕСКААТ ВО ЖИВОТОТ
Пример: Познат светски актер присуствувал на врвен тениски натпревар. Во 

паузата камерите го снимиле и го покажале на голем екран во салата. Целиот стадион 
станал и го поздравиле (околу 10000 гледачи). Но подоцна, додека излегувал од 
стадионот, некој на паркингот викнал од кола додека минувал: “Еј, идиоту“!

Додека си одел накај дома, актерот размислувал: “Кој е тој човек? Зошто 
некој би рекол такво нешто?“ Другите 10.000 обожаватели како да не постоеле, 
туку постоел само тој еден човек.

Негативноста ни дава тесна фокусираност – на тоа што нé вознемирува. 
Когнитивна терапија (вештини на емоционална интелигенција може 
да поттикне ваков човек да се фокусира на пријатни чувства како што е 
одушевената маса на стадионот и тоа да го задржи како центар на вниманието. 
Од друга страна, позитивните емоции ни го прошируваат опсегот на вниманието 
– имаме слобода сé да впиеме. И навистина, кога ќе нé преземе позитивноста, 
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нашите перцепции се менуваат. Кога се чувствуваме добро, свеста ни се шири 
од вообичаената самодоволна фокусираност на „ЈАС“ кон посеопфатна и 
потопла фокусираност на „НИЕ“.

Фокусираноста на негативното или на позитивното определува како ќе 
функционира нашиот мозок. Кога сме расположени и полни со енергија се 
активира левата префронтална регија во мозокот. Во неа се наоѓа мозочна 
структура што нé потсетува, колку убаво ќе ни биде кога конечно ќе оствариме 
некоја одамна поставена цел – таа структура им помага на луѓето напорно да 
работат за да реализираат одредена цел.

Ведрото расположение се гледа и во ставовите. Некоја нова работа е 
авантура што отвора возбудливи можности, а не страшен животен чекор. Кога 
животот ненадејно ќе донесе позитивен момент, ведрото расположение 
трае и трае.

Луѓето што го гледаат животот во таа светлина, се фокусираат на доброто, 
а не само на лошото. Наспроти тоа, цинизмот раѓа песимизам – не само 
фокусирање на моменталното зло туку и убеденост дека демне и уште поголемо 
зло. Сé зависи од тоа на што ќе се фокусираме, на еден злонамерен навијач или 
на 10.000 обожаватели. Позитивноста ја отсликува нашата мозочна структура. 
Кога сме среќни, се активира нуклеус акумбенс, која е клучна структура 
за мотивацијата и чувството дека работата што ја работиме ни дава 
задоволство. Оваа структура, богата со допамин, ги поттикнува позитивните 
чувства, стремежите кон цели и желбите.

Допаминот ни ги обезбедува волјата и упорноста, а заедно со него 
дејствуваат и ендорфините (невротрансмитери на еуфорични чувства) кои го 
обезбедуваат чувството на задоволство. Овие механизми се активни додека сме 
задоволни. Кај депресивните луѓе овие позитивни чувства се гасат многу побрзо 
(допаминот како невротрансмитер во мозокот прв го препознал шведскиот 
научник Арвид Карлсон во 1957 година).

Прашање: ДАЛИ НИ Е ПОТРЕБНО ФОКУСИРАЊЕ НА НЕГАТИВНОТО?
Најновите истражувања во неврологијата го покажуваат следново: 

Скенирањето на мозокот на лица кои се фокусираат на позитивни работи и лица 
кои се фокусираат на негативни работи откриваат дека:

 » Снимките на мозокот на лица со позитивно фокусирање покажуваат 
поголема активност на мозочната структура нуклеус акумбенс (богата 
со допамин).

 » Кај лица со поголем фокус на негативното, нивниот мозок ги активирал 
мозочните регии што предизвикуваат тегоба, ментален конфликт и 
тага (активност на десната префронтална регија на мозокот).

Според експертите по неврологија, фокусирањето на сопствените 
квалитети, нé наведува да одиме кон посакуваната иднина и ја поттикнува 
отвореноста кон нови идеи, луѓе и планови. Наспроти тоа, истакнувањето на своите 
слабости го изнесува на виделина одбранбеното чувство на должност и вина, 
што нé прави затворени. Оваа истражување е во корелација со истражувањето за 
откривање на талентот на секој ученик и понатаму насочување на неговото учење 
во таа област – фокусирање на сопствените квалитети произлезени од талентот.

Позитивната перспектива внесува радост во учењето и работата. 
Фокусирањето на негативното е потребно за да преживееме, а фокусирањето 
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на позитивното ни е потребно за да бидеме среќни. Двете ни се потребни, но 
во вистински сразмер. Тој сразмер е во светлина на таканаречениот „Лосадов 
ефект“, наречен според Марсијал Лосада, психолог кој ги проучувал емоциите во 
врвни деловни тимови. Лосада утврдил дека, најуспешните тимови имаат срезмер 
меѓу позитивното и негативното од 2,9:1. Постои и горен праг на позитивноста: 
над Лосадовиот сразмер 11:1, тимовите стануваат премногу лекомислени за да 
бидат ефикасни. Истиот опсег на тој сразмер важи и за луѓето што блескаат во 
животот (Barbara Fredrickson, M. Losada, “Positive Affect and the Complex Dynamics 
of Human Flourishing, American Psychologist, 2005).

Овие најнови истражувања се во спротивност на повообичаениот пристап 
што се фокусира на слабостите: лоши оценки или нереализирани квартални цели 
и како да се отстранат. Тој разговор се фокусира на она што не чини во врска со 
нас – на нашите мани и на тоа што треба да сториме за да се “поправиме“ и на 
чувство на вина и страв. Една од најлошите верзии на тој пристап се пројавува 
кога, родителите го казнуваат детето поради лошите оценки сé додека детето 
не се поправи. Тегобата поврзана со казнувањето всушност го оптоварува 
претфронталниот кортекс на детето додека тоа се обидува да се фокусира и да 
учи, што претставува дополнителна пречка на патот кон подобрување.

Социјалната интелигенција нé учи дека, на интеракција како онаа на 
Интернет ѝ недостига клучната спрега за учење наменета за комуникациските 
механизми во мозокот што ни помагаат да се поврземе и, да оставиме добар 
впечаток при првата средба. Невроните што се запалуваат заедно, заедно и 
се спаруваат – мозокот е како пластика и непрекинато ги обликува своите 
структури во текот на денот. Што и да правиме, додека го правиме тоа, 
мозокот засилува некои структури, а некои не. Во меѓусебното општење лице 
в лице, социјалната структура собира безброј знаци и сигнали што ни помагаат 
добро да се поврземе, како и да ги споиме релевантните неврони. Но во текот 
на стотици часови на интернет, споевите во социјалниот дел на мозокот речиси 
воопшто не вежбаат.

За жал, денес најголемиот дел од нашата социјализација се одвива преку 
електронските  машини (компјутерите).
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ГЛОБАЛИЗАЦИЈА И ИНОВАЦИЈА 
ВО ПРОЦЕСОТ НА ДАВАЊЕ УСЛУГИ

АПСТРАКТ: Во контекс на создавање НОВИ економски вредности во 
современата светска економија, креативноста одеднаш стана толку битна 
компонента. Факт е дека човекот одсекогаш ја користел креативноста во 
создавање нови идеи, заедно со знаењето и вештините кои се потребни 
за реализирање на идеите. Но она што навистина се промени последните 
десеттина години е пред сé ПРОМЕНА НА СВЕСТА за значењето на Креативноста 
и Иновативноста како НАЈВАЖЕН ДЕЛ НА ЧОВЕКОВАТА “ПРОИЗВОДНА 
СИЛА“. Имено, во современото потрошувачко општество сé е засновано врз 
ПРОМЕНЛИВИТЕ вкусови на “консументите“. Секогаш ТРЕБА ДА СЕ ПОНУДИ 
НЕШТО НОВО. И за да се задоволи императивот на постојано создавање НОВО, 
потребно е ДА СЕ БИДЕ КРЕАТИВЕН и ИНОВАТИВЕН.

КЛУЧНИ ЗБОРОВИ: современа економија, креативност, иновативност, 
глобализација, информатички технологии, процес, идеја

GLOBALIZATION AND INNOVATION 
IN THE PROCESS OF PROVIDING SERVICES

ABSTRACT: In the context of creating new economic values in the modern world 
economy, creativity has suddenly become such an important component. The 
fact is that the century has always used creativity to create new ideas, along 
with the knowledge and skills needed to realize the ideas. But what has really 
changed in the last ten years is, first and foremost, a CHANGE of Awareness of the 
Importance of Creativity and Innovation as the MOST IMPORTANT PART OF HUMAN 
“PRODUCTPOWER”. Namely, in the modern consumer society everything is based 
on the CHANGING tastes of the “consumers”. ALWAYS SHOULD OFFER SOMETHING 
NEW. And to satisfy the imperative of constantly creating NEW, you need to be 
creative and innovative.

KEYWORDS: modern economy, creativity, innovation, globalization, information 
technologies, process, idea

ВОВЕД
Услужните процеси варираат од релативно прости процедури, кои 

вклучуваат неколку чекори, како што е поленење на резервоарот со бензин, па сè 
до сложени активности, како што е транспортот на патници на меѓународен лет. 
Карактеристиките на процесите, што можат да се употребат во дадена услужна 
операција, ја одразуваат природата на бизнисот. Во рамки на некои ограничувања, 
изборот на процесот може исто така да биде обликуван од страна на очекувањата 
на клиентите и нивните преференции.

338.46:[005.591.6:005.322
338.46-027.511
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Даден процес вклучува трансформирање на инпут во аутпут. Но што, 
всушност, обработува секоја услужна организација и како ја изведува оваа задача? 
Кога станува збор за услугите инволвирани се две пошироки категории: луѓе и 
предмети. Во многу случаи, започнувајќи од транспортот на патници, па сè до 
образованието, самите клиенти се клучниот инпут на услужниот процес. Во други 
примери, клучниот инпут е предмет, како компјутер кој лошо функционира, или 
финансиски податок. Во некои услуги, како и во целото производство, предметот 
е физички и нешто што може да се опипа, се случува. Но, во услугите базирани на 
информација, процесот може да биде целосно неопиплив.

Исто така, треба да се земат предвид и сите опции за подобрување на 
продуктивноста и квалитетот, како вклучувањето на клиентот се однесува 
на дизајнот на објектите кои се потребни за самите услуги, да се евалуираат 
алтернативни канали за испорака на услугите и да се одреди дали има проблеми во 
балансирањето на побарувањата за услугата наспроти продуктивниот капацитет 
на организацијата. На крај, разбирањето на овие услужни процеси им помага на 
менаџерите да ги проценат стратешките улоги што може да се играат од страна на 
луѓето и технологијата. 

Вообичаено, маркетингменаџерите не треба да ги знаат спецификите за тоа 
како се произведени физичките добра. Таа одговорност им припаѓа на луѓето 
кои раководат со фабриката. Сепак, ситуацијата е поинаква кога станува збор за 
услугите. Бидејќи нивните клиенти често пати се вклучени во производството на 
услуги и може да имаат преференции за одредени методи на испорака на услугите, 
маркетингменаџерите треба да ја разберат природата на процесите преку кои 
услугите се создадени и испорачани. Понатаму, тие треба да бидат вклучени во 
кое било решение што се однесува на промена на природата на даден процес, 
доколку таа промена ќе влијае врз клиентите.

Ако се направи преглед на услугите од чисто оперативна перспектива, тие 
можат да бидат категоризирани во четири општи групи1: Процесирање од страна 
на луѓе (people processing), процесирање на сопственост (possession processing), 
процесирање на ментален стимул (mental stimulus processing) и процесирање на 
информации (information processing).

1. КАТЕГОРИИ НА ИНОВАЦИИ НА УСЛУГИ
Не секогаш кога се најавуваат и рекламираат нови услуги, клиентите го 

препознаваат новото и подобреното. Постојат повеќе категории на иновации кои 
се значајни при промовирање на нови производи или услуги2:

1. Главни и големи иновации: Овие услуги се новост за луѓето и за нив 
пазарите се сè уште непознати и недефинирани. Тие вклучуваат голем 
степен на несигурност и ризик.

2. Почеток на нови бизниси: Некои нови услуги можат да овозможат нови 
и иновативни решенија за да генерираат подобрување на квалитетот на 
давање услуги на клиентите. Овие нови услуги може да бидат во форма 
на здружување или групирање на веќе постоечки услуги во нов пакет, 
или воведување на нови технологии во процесот на давање услуги.

1. Christopher Lovelock & Lauren Wright (2001), Principles of Service Marketing and Management, Prentice Hall, 
New Jersey, p.76
2. Cengiz Haksever, Barry Render, Roberta S. Russell and Robert G. Murdick (2000), Service Managemen and Opera-
tions, Prentice Hall, New Jersey, pp.178-179
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3. Нови производи за постоечки пазар на услуги: Оваа категорија вклучува 
нови услуги кои им се нудат на постоечки клиенти кои не биле претходно 
достапни од страна на услужна организација.

4. Проширување на производна линија: Дополнувањата на постоечки 
услуги се нарекуваат проширување на производната линија. Примерите 
вклучуваат нови комуникациски услуги во мобилната телефонија, нови 
предмети на факултети и сл.

5. Подобрување на прозводот: Подобрувања на одреден производ 
опфаќаат менување на одредени карактеристики на услугата, со цел 
да им се овозможи подобар квалитет на клиентите или зголемена 
вредност. Тие може да бидат во форма на побрзо реализирање на веќе 
постоечка услуга или во форма на збогатување на постоечката.

6. Промени во стилот: Ова се најскромни, но најчесто забележливи 
форми на подобрувања на услугите, а тие вклучуваат реновирање 
и опремување со нов мебел на зградата во којашто се овозможуваат 
самите услуги, нови работни униформи за вработените, ново лого итн.

Како што технологијата ги стимулира и ги олеснува иновациите во услужниот 
сектор, така менаџерите на услуги треба да бидат реални за потенцијалите 
на технологијата, сè со цел да се создадат профитабилни резултати за нивните 
фирми. Steven Schnaars за она што тој го нарекува пристрасност кон оптимизам3. 

2. ИСПОРАКА НА УСЛУГИ ВО САЈБЕРПРОСТОРОТ
Технолошкиот развој за време на последните 30 години има значително 

влијание врз методите со кои услугите се произведуваат и испорачуваат. 
Напредувањата во телекомуникациите и компјутерската технологија 
продолжуваат да резултираат во иновации при испорака на услугите. Сè 
поголемата приврзаност на клиентите за виртуелните продавници се базира 
на следните фактори: достапност, леснотија на истражување и пребарување 
(добивање на информации и пребарување на посакувани предмети или услуги), 
подобри цени и поширока селекција4.

Вебстраниците станаа важна конкурентска алатка за услужните 
маркетери. Додека некои компании само ги гледаат како алтернатива на 
хартиените брошури, други ги употребуваат на многу покреативен начин, 
и тоа рангирајќи ги од канали за преземање нарачки до електронски 
системи за испорака. Испораката преку интернет е опција за секој 
информационен продукт. Информациските услуги кои сега се испорачуваат 
преку комерцијалните вебстраници вклучуваат софтвер, вести, извештаи за 
истражување, музика и други форми на забава. Фирмите можат исто така да им 
ги достават информационите услуги на нивните клиенти преку електронска 
пошта и атачмент или преку корпоративни екстранетови – сигурни, приватни 
комуникациски компјутерски мрежи што ја поврзуваат компанијата со главните 
добавувачи и засегнатите клиенти.

Електронските киосци, кои нудат пристап до интернет, стануваат 
вообичаени на аеродромите, трговските центри и на други јавни локации. Некои 
овозможуваат комбинација на услуги, вклучувајќи банкомати за банкарски услуги, 
апарат за припејдтелефонски разговори и пристап до интернет. Продавачите на 

3. Steven Schnaars (2001), “Forecasting and the Myth of Rapid Technological Change”, The Free Press, New York
4. David D. Kirkpatrick (2000), Barnes and Noble to Coordinate Online Sales, www.nytimes.com, 27 October, 2000
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комуникациска технологија веруваат дека интернеттерминалите ќе станат толку 
секојдневни колку што се банкоматите денес.

3. ГЛОБАЛИЗАЦИЈА НА УСЛУГИТЕ
Трговија со странство постои откога се создале самите држави, градови, 

дури и села како посебни ентитети од другите и тргувале со нив. Пред 4000 години 
постоела активна трговија помеѓу Блискиот Исток и Мала Азија (сегашна Турција).

Глобализацијата на услугите вклучува не само меѓународна трговија, туку и 
реализирани инвестиции во други земји со цел да се произведат и продадат услуги 
на резиденти во тие земји. За разлика од меѓународната трговија, странските 
директни инвестиции во услугите, од поново време, се огромен феномен во 
полето на светската економија. 

Меѓународната трговија не би била возможна без услугите. Некои од 
неопходните услуги за меѓународната размена на добра и услуги ги вклучуваат 
транспортот, телекомуникациите, осигурувањето и банкарството. Кога овие 
услуги се употребени од страна на домашна компанија при извоз на добра или 
услуги за друга земја или од страна на странска компанија што увезува добра, 
тогаш се тргуваат на меѓународно ниво.

Многу земји ширум светот уживаат повисок стандард на живеење, што 
доведува до многу промени во стилот на животот, како што се урбанизацијата, 
поголемата побарувачка за патување, заминувањето на одмор, забавата, 
побарувачката за повисок квалитет на здравствени услуги и поголемата 
побарувачка на домашни услуги. Бизнисите исто така бараат поголема 
разновидност на услуги. Како што се интензивира конкуренцијата, побарувачката 
за рекламирање, консалтинг, сметководство и одржувањето на услугите 
расте. Како резултат на ова, искусните меѓународни услужни организации 
можат да наидат на неискористен пазар во овие држави. Исто така, како што 
се зголемуваат сложеноста и технолошката софистицираност, побарувачката 
на дизајн, обука и одржување на услуги исто така се зголемува. Регулаторните 
промени и технолошките напредувања исто така доведоа до создавање на нови 
услуги, како што е опасниот отпад и тестирањето на услугите.

Како што се зголемува волуменот на меѓународната трговија, така се 
зголемува и побарувачката за одредени услуги. Транспортот, комуникациите, 
осигурувањето, банкарството и услугите од областа на правото се најважните 
услуги што се потребни за меѓународната трговија. Добрата што се предмет 
на меѓународна трговија мора да се транспортираат преку брод, воз, камион 
или авион меѓу самите земји. Понекогаш е неопходно, луѓето кои се вклучени 
во трговија да патуваат во други земји, па тогаш можеби ќе мора да употребат 
патнички услуги, како што се авиони и хотели за овие потреби. Комуникацијата 
е неопходна за трговските партнери да иницираат и комплетираат една 
трансакција. Компаниите што овозможуваат комуникациски или телеграфски 
услуги, доставуваат пошта и пратки или, пак, овозможуваат курирски услуги, ја 
овозможуваат самата комуникација. Добрата што се испорачуваат од една земја 
до друга мора да бидат осигурани против штета и кражба за време на испораката. 
Оттука, потребни се услуги од осигурителни компании. Испораката на производи 
или услуги во една насока подразбира трансфер на пари во друга насока, а банките 
секако го овозможуваат ова. Во овој поглед се потребни и услуги од адвокати, за 
да се подготват потребните документи за трговија меѓу две страни, како и да се 
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прецизираат многу правни аспекти и регулативи од домашното законодавство 
на земјите што соработуваат. Во овој контекст, многу други провајдери на услуги, 
како што се професионалците за рекламирање и маркетинг, сметководителите, 
царинските експерти, преведувачите, ќе бидат потребни за да може да се 
реализира меѓународната трговија.

4. ФОКУС ВО ПРОЦЕСОТ НА МЕНАЏИРАЊЕ СО УСЛУГИ
Современото менаџирање со процесот на давање услуги ја потенцира 

важноста на тоа дека клиентите се највредниот капитал што го има една компанија.
Без разлика дали станува збор за производители или за провајдери на 

услуги, одличните компании си ги знаат своите клиенти. Тие ги знаат потребите 
и барањата на клиентите. Секоја компанија може да има различни методи на 
дознавање или откривање на потребите на клиентите, меѓутоа многу често 
тие решаваат да потрошат доста време за да го дознаат ова. Многу услуги 
вклучуваат лична интеракција со клиентот или интеракција лице в лице. Речиси 
сите провајдери на услуги се во контакт со клиентите, на вербален начин или, 
пак, преку неопходен физички контакт. Како резултат на ова, клиентите што 
ги користат услугите не се ниту безимени, ниту, пак, безлични. Тие можат да 
покажат емоции, можат да бидат среќни или, пак, можат да бидат лути и бесни. 
Без разлика каква е ситуацијата, тие не смеат и не треба да бидат игнорирани. 
Создавање на успешна услуга значи дека единствената причина за разбирање 
на клиентите не е секогаш сфаќањето на нивните потреби. На провајдерите 
на услуги им треба оваа информација за да можат да дизајнираат ефективни 
и ефикасни услуги и системи на испорака што ќе ги задоволат клиентите, да 
ги позиционираат ефикасно услугите на пазарот, како и да ја предвидат и 
организираат побарувачката.

Интеракцијата меѓу клиент и вработен во услугите создава можност за 
покомплетно работно искуство. Кај услугите, работната активност, општо земено, 
повеќе е ориентирана кон луѓето, отколку кон предметите.

Менаџерите треба да знаат дека оперативните процеси, без разлика 
колку се важни, се всушност средство за стигнување до крајната цел. Клучот е 
да се разберат конкретните бенефити што ги обезбедува една услуга за своите 
корисници. Многу компании здружуваат заедно различни активности како дел од 
нивниот напор да обезбедат добра услуга. Иновација во испораката на услугите 
подразбира постојано внимание на процесите кои подлежат на испорака на 
клучниот производ.
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РЕАЛНОТО ФУНКЦИОНИРАЊЕ НА БАНКАРСКИОТ 
СИСТЕМ ВО ЕКОНОМИЈАТА И НЕГОВОТО 

ТРАНСФОРМИРАЊЕ ЗА ВРЕМЕ НА КОРОНАВИРУСОТ

АПСТРАКТ: Секојдневието во општеството резултира со константни промени, 
тогаш пропорционално со тие промени се менува и начинот на функционирање 
на банките. Огромно влијание кон првиот чекор имаше коронавирусот кој 
започна во 2019 година, а понатамошните настани само ќе му дадат нова 
форма. Поинаку речено, промените се неизбежни, но дали овие се вистинските 
промени или само можност за суптилно трансформирање на банкарскиот 
систем во векот на големите економски пресврти? Светот западна во голема 
економска криза, а кредите се неизбежни. Дали ова е крај на светот од еден 
обичен вирус или сепак крај на досегашниот начин на функционирање..? 

КЛУЧНИ ЗБОРОВИ: банки, банкарски систем, кредит, камата, криза, коронавирус

THE REAL FUNCTIONING OF THE BANKING SYSTEM 
IN THE ECONOMY AND ITS TRANSFORMATION 

DURING THE CORONAVIRUS

ABSTRACT: Everyday life in society results in constant changes, then in proportion 
to those changes, the way banks function changes. The coronavirus that started in 
2019 had a huge impact on the first step, and further events will only give it a new 
form. In other words, change is inevitable, but are these the real changes or just an 
opportunity to subtly transform the banking system in the age of great economic 
upheaval? The world is in a deep economic crisis, and loans are inevitable. Is this the 
end of the world from a simple virus or still the end of the current way of functioning..?

KEYWORDS: banks, banking system, credit, interest, crisis, coronavirus

ВОВЕД
Историјата на банкарскиот систем не може да биде избришена, но во време 

на коронавирусот, регулаторите и финансиските институции се соочуваат со 
носење важни одлуки. Од одржување на готовина и ликвидност до повторно 
прилагодување на работењето, банките ќе треба да се движат низ сложените 
мерки за поддршка на владата, со цел безбедно да се надмине тековната криза. 
На луѓето ќе им требаат и понатаму неопходни банкарски услуги. Банките треба да 
продолжат со работењето на филијали и банкомати со соодветни заштитни мерки, 
истовремено охрабрувајќи ја широката употреба на далечинските услуги. Овој 
пристап ќе ги земе предвид потребите и преференциите во сите потрошувачки 
сегменти, вклучително и кај постариот дел од популацијата, кај кој е помала 
веројатноста да прифати дигитални канали.

336.71:[616.98:578.834(100)”2019/2020”
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Институциите можат постојано да ја следат и проценуваат побарувачката 
на потрошувачите за лични услуги за прилагодување на капацитетот и 
минимизирање на ризиците. На пример, во некои области на Кина, банките 
забележаа ограничена побарувачка за други услуги освен пристап до банкомат и 
така беа во можност да ги затворат повеќето од своите локации во експозитурите 
без да ја нарушат услугата за клиенти. Банките во неколку региони, вклучувајќи 
ги Хонг Конг, Италија и Германија, исто така затворија (некои) филијали за да го 
ограничат бројот на вработени и часови кога се сметаше дека ризикот за јавноста 
и вработените е поголема од потребата за одржување на филијалата. 

1. ПАРИЧНИТЕ СРЕДСТВА И БАНКИТЕ НИЗ ИСТОРИЈАТА
Историјата на парите и циркулацијата на парите сведочи за фактот дека 

лихварите (кои денес почнаа да се нарекуваат „банкари”) беа многу добри во 
градењето генијални шеми и механизми во зголемувањето на паричниот капитал.1 
За фразата „Парите никогаш не се доволни”, понекогаш велиме дека има многу 
длабоко значење, иако не се однесува на фактот дека едно лице, по природа, 
може неограничено да ги култивира и да ги зголемува своите потреби, зашто сите 
пари на светот можеби не се доволни. Поентата е дека кредитните пари достапни 
во општеството не се доволни за да ги покријат сите настанати обврски.

Во времето на „револуцијата на парите од доцниот среден век”, само 
неколкумина (лихвари) страдале од “жедта за пари”, за кои парите се чинеле 
како универзално и најефикасно средство за моќ и доминација. За модерното 
време (ерата на капитализмот), “жедта за пари” стана универзална болест. Но, 
во исто време за мнозинството од таквите “жедни” луѓе, потрагата по пари стана 
само средство за преживување, начин да се излезе од јамката за долгови на 
доверителите - лихвари. Потрагата по пари донекаде придонесе за легализација 
на суптилен лихварски интерес што брзо ги претвори социјалните односи во 
„војна на сите против сите”2.

2. ВРСКАТА ПОМЕЃУ БАНКАТА, ПОЕДИНЕЦОТ И ДРЖАВАТА
Дали кризата влијае на доверителите, дали “домино ефектот” се јавува кога 

стечајниот заемопримач ќе го повлече банкарот во јамата? Секако дека не, па 
заради заштита банкарите го користат инструментот залог. По правило, вредноста 
на колатералот (како и неговото можно оштетување) е многу поголема од долгот. 
Не страдаат само бизнисмените од „жед за пари”, туку и целото општество. Самите 
пари се формираат со зголемување на долгот на сите членови на општеството 
– претприемачи (компании), поединци (т.н. “домаќинства”), државата – која 
воедно денес станува најважниот должник што издава обврзници и според нив, 
централните банки издаваат законско средство за плаќање или банкноти. Вака е 
организирана емисијата на “вистински” пари во развиените земји. Сите членови 
на општеството, како даночни обврзници, спротивно на нивната волја и желба, 
стануваат должници на лихварите. Секоја година учеството на таканаречените 
трошоци за “камата” (т.е. трошоците за сервисирање на јавниот долг) во државните 
буџети расте. Во некои земји тоа е веќе половина или уште повеќе.

Некоја индивидуа, најчесто мисли дека парите искрено ги заработила, 
доколку ги држи во раце, а со тоа и дека не должи никому. Колку и да изгледа 
1. Парафразирано мислење од рускиот економист Валентин Катасонов (Валентин Юрьевич Катасонов).
2. Томас Хобс, познат уште и по максимата „Човек на човека му е волк”. Напишал многу дела, меѓу кои се: 
„Левијатан”, “За политичкото тело”.
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така, сепак оваа индивидуа живее во заблуда. „Раѓањето” на овие пари се должи 
на појавата на долг од некој друг. Обично од државна или приватна деловна 
активност, на кои овие пари им се потребни очајно за да го отплатат токму 
овој долг. И тие ќе сторат сѐ што е можно за да се осигурат дека сте должни на 
државниот или приватниот бизнис и да се разделите со овие пари. Начинот на 
изведување е на сосема културно ниво, впрочем неосетно како даноците или 
преку механизмот на зголемување на цените (инфлацијата). 

3. ХИПЕРПРОДУКЦИЈАТА ВО ОПШТЕСТВОТО
Исто така неопходно е прашањето – зошто кризите на хиперпродукција 

се појавуваат со одредена фреквенција, а периодите меѓу нив се доста големи 
(10-20 години или повеќе)? Веројатно, поради диспорпорциите помеѓу износот 
на кредитни пари во оптек и износот на обврските што треба да се исплатат, 
капиталистичката економија би била во состојба на трајна стагнација. Сепак, 
банкарите имаат можност да управуваат со понудата на пари, особено, да го 
зголемуваат износот на пари во оптек со рефинансирање на настанати долгови. 
Со други зборови, банкарите издаваат нови заеми за да ги покријат старите 
кредитни обврски. Ако тие не го сторат тоа, тогаш процесот на создавање добра и 
услуги ќе престане целосно, бидејќи парите брзо ќе илезат од оптек, акумулирајќи 
се во трезорите на лихварите.

За да спречат индивидуата да се симне од јадицата, банкарите развија 
железно правило: клиентот кој нема доволно пари да ги отплати сите обврски кон 
доверителот, прво мора да плати камата, а главнината останува неподмирена. Ова 
гарантира дека клиентот останува зависен од заемодавателот. И ова е олесното со 
правилото дека ако клиентот сака да ги врати своите обврски кон доверителот пред 
предвидениот рок, тој мора да плати парична казна. А понекогаш предвремената 
отплата е генерално забранета. 

4. СИГУРНОСТА И ДИГИТАЛИЗАЦИЈАТА НА БАНКИТЕ
Бидејќи се наоѓаме во ситуација на коронавирусот, банките почнаа со 

користење на биометријата, односно биометриски податоци на клиентите на 
два начина: 

I. за сопствените цели, со цел подобрување на безбедноста, практичноста 
и брзината на услугата за клиенти;

II. поради далечинско идентификување – граѓаните можат да станат 
клиенти на банките без физичко присуство во нивните филијали.

Оттука, можат да се издвојат неколкуте најпознати примери за глобалната 
биометрија:

 » индискиот биометриски систем Aadhar3

 » јужноафриканскиот биометриски систем ABIS4

 » тајландскиот систем Digital ID5

Останува да се разгледа трансформацијата на банките во екосистеми во 
чија основа ќе бидат дигитални онлајн платформи. Дигиталната трансформација 
на банките е објективен процес што се одвива пред нашите очи, а големите 

3. Unique Identificaton Authority of India, Government of India (2021, April 28) https://uidai.gov.in/  
4. Department of Home Affairs, Republic of South Africa (2021, April 28) http://www.dha.gov.za/index.php/ci-
vic-services/abis
5. National Digital ID, Digital Identity for All (2021, April 28)  https://www.ndid.co.th/
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трансформации што се случуваат на ниво на клиент мора да бидат поддржани 
со соодветна технолошка модернизација на банкарските IT системи. Ако 
главниот тренд е дигитализација, тогаш банката на иднината, се разбира, пред 
сè, е дигитална. 

Ова значи дека, прво, банката ќе може да процесира огромен број 
трансакции, бидејќи во врска со дигитализацијата, сите трансакции, дури и 
најмалите по големина, одат во непаричен и огромен, експоненцијално растечки 
проток на се формираат трансакции, што денес не се сите банки подготвени да ги 
процесираат во реално време.

Второ, банката на иднината ќе формира дигитален портрет на секој 
нејзин клиент. Тој ќе ги разбере сите ваши потреби, па паралелно тоа ќе понуди 
соодветен банкарски производ. За некои тоа ќе бидат порамнувања во готовина 
со минимална провизија, а за други - заеми со посебни услови. Можно е банката 
да ги преземе редовните операции што претходно сте ги правеле сами. Со други 
зборови, банката на иднината ќе биде целосно дигитална, со минимално учество 
на човекот. Имајќи дигитален профил на неговиот клиент, тој ќе биде прилагодлив, 
флексибилно прилагодувајќи се на потребите на овој клиент. 

Банката на иднината е дигитален екосистем кој ќе нуди и финансиски и 
нефинансиски производи. Ако порано главната беше финансиската услуга, 
тогаш во фаза на развој на банкарските екосистеми тоа само ќе го придружува 
и поддржува обезбедувањето нефинансиски услуги. Се менува и производната 
линија на банката, а потребите за разни дополнителни системи се појавуваат со 
текот на времето. ИТ-системот се движи напред, а воедно се менува и развива. 

4.1. Откажување од хартиени документи
Иако новоста е објавена пред скоро 6 години, Сбербанк многу порано 

објави конкурс за развој на концепти – Digital Inside. Анализата на внатрешните 
деловни процеси и ИТ системот е задолжителна, според Сбербанк, за да се 
откријат клучните точки и причини за појава на несоодветни носители на 
информации во организациите. Исклучувањето од нивната банка се планира 
врз основа на меѓународна сметка со преведување на финансискиот документ 
во електронска форма со употреба на внатрешни решенија, што не ја исклучува 
можноста за нови системи. 

Постои уште еден важен дел од концептите - пристап до мобилност на 
работникот. На Сбербанк ѝ е потребна поддршка за развој на идеологијата 
на мобилните работни места врз основа на најдобрите мировни практики. 
Ова вклучува одредување на клучните критериуми за избор на технологија за 
мобилни работни места, како и презентација на постојните практични практики 
во областите на мобилните работни места. Завршниот дел од концептите 
се бесшумните презентации. Сбербанк планира да ги проучи тековните и 
идните трендови во областа на техничката изводливост и да ги надополни или 
модернизира системите за ИТ домофон. Од 2015 година Сбербанк го користи 
системот на електронска канцелариска документација (SODO), развиен од 
компанијата Digital Design.
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4.2. Успешна иновативна банка
„Неодамна - буквално на 1 септември 2020 г., кога децата отидоа на 

училиште - ја започнавме нашата FXL платформа во друга иновативна 
банка со широка мрежа на филијали – Слободни финансии. Ова е сè уште мала, 
но динамично растечка банка, која, сепак, веќе ја покрива територијата на 
земјата од Калининград до Сахалин. Банката претходно управуваше со нашиот 
претходен систем за примерок. Но, земајќи ги предвид растечките количини на 
клиентската база и потребата за развој на современи услуги, како и потребата 
за флексибилно прилагодување на потребите на клиентот. 

Транзицијата се одвиваше многу побрзо отколку што беше планирано во 
договорот. Договорот беше дизајниран за една и пол година, а транзицијата 
се случи за 10 месеци. Проектот го започнавме во декември 2019 година, а во 
септември 2020 година веќе започнавме со нови ИТ системи на банката во 
комерцијално работење. Морам да кажам дека желбата на банката беше да се 
префрли на новата технологија што е можно поскоро, и таа беше подготвена 
да работи активно и ефикасно заедно со тимот на FlexSoft.” – споделува Лобас6.

5. ДИЛЕМИТЕ ОКОЛУ БАНКАРСКОТО ФУНКЦИОНИРАЊЕ 
Сето ова е за сигурноста на двете страни, но што доколку кулминацијата 

настане во следниве децении? Дали би можело да има некаква злоупотреба од 
банкарските институции? И онака со развивањето на коронавирусот, на некој 
начин се разниша светот. Колку и да тврдиме дека ова е само еден “краток” период 
кој ќе се надминине, сепак на некој начин го одредува понатамошниот тек, посебно 
во финансискиот систем. Двата опишани начини за користење на биометриските 
податоци овозможуваат доверба. Но, доколку ја разгледаме најзабрануваната 
книга „Ние7”, ќе забележаме дека е прикажано едно општество кое се темели на 
бројки, односно преовладува тоталитаризам. Луѓето се само бројки, поединечно 
обележани за идентификација. 

Дури и Харари8 се изјаснил: „...финансискиот систем е толку сложен 
што малкумина можат да го разберат. Со унапредување на вештачката 
интелигенција наскоро може да дојдеме до точка кога ниту еден човек не ќе 
може да го разбира. Како ќе влијае тоа и врз политичкиот процес? Можете ли 
да замислите влада која понизно ќе чека некаков алгоритам да ѝ го одобри 
буџетот или новите даночни реформи? Во меѓувреме блокчеин мрежите за 
директно поврзување и крипто валутите, како биткоин, може целосно да го 
преобликуваат монетарниот систем, со што радикалните даночни реформи 
ќе станат неизбежни. На пример, може да стане невозможно или непотребно 
да се оданочуваат доларите, бидејќи повеќето трансакции нема да се прават 
преку јасно дефинирана размена на национални валути, или какви било валути. 
Со тоа владите можеби ќе бидат принудени да измислат сосема нови даноци, на 
пример, данок на информации (кои ќе бидат и најважното капитално средство 
во економијата, а и единствено нешто што ќе се разменува).”

6. Аркадий Лобас директор на компанијата  «ФлексСофт» во Русија.
7. Ние (роман). (2021, April 28). In Wikipedia. https://mk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B8%D0%B5_
(%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%BD)
8. Ноа Харари J. (2020).21 лекција за 21 век.
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ЗАКЛУЧОК
Тешко е да се предвиди иднината, но уште потешко е да се остане во незнаење 

за начинот на функционирање на банкарскиот систем. Реалното функционирање, 
но и развиток во следните неколку децени помага за да го осознаеме идниот 
дигитален банкарски свет. Индустријата за дигитално банкарство стана толку 
напредна овие денови што сега има неколку различни типови на дигитални банки 
и многу компании кои работат во рамките на овој сектор, како што се Revolut9, 
Monzo10, Monese11 и N2612.

Од досегашните видливи промени, банките полека го губат својот 
традиционален начин на функционирање. Тие полека ќе се заменуваат со новите 
технологии, ќе се користи е-технологијата, а можеби и после неколку децении 
банкарите да не се веќе потребни во ваквиот е-банкарски систем. 
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ФУНКЦИОНИРАЊЕ НА РУСКАТА НАФТЕНА КОМПАНИЈА 
РОСНЕФТ

АПСТРАКТ: Роснефт е лидер на руската нафтена индустрија и најголемата 
јавна корпорација за нафта и гас во светот. Главни активности се истражување 
и истражување на јаглеводородни наоѓалишта, производство на нафта, гас, 
гасен кондензат, имплементација на проекти за развој на крајбрежни полиња, 
преработка на извлечени суровини, продажба на нафта, гас и производи 
за нивна преработка во Русија и во странство. Во овој труд ќе се прикаже 
целокупното функционирање на оваа нафтена компанија, почнувајќи од 
мисијата, принципите на работа, па сè до стратегијата за 2022 година.

КЛУЧНИ ЗБОРОВИ: Русија, руски компании, нафта, руска економија, менаџмент 
на човечки ресурси, стратегии

OVERVIEW OF THE RUSSIAN OIL COMPANY ROSNEFT

ABSTRACT: Rosneft is the leader of the Russian oil industry and the largest 
public oil and gas corporation in the world. The main activities are exploration 
and exploration of hydrocarbon deposits, production of oil, gas, gas condensate, 
implementation of projects for development of coastal fields, processing of 
extracted raw materials, sale of oil, gas and products for their processing in Russia 
and abroad. This paper will show the overall functioning of this oil company, 
starting from the mission, principles of operation, until the strategy for 2020.

KEYWORDS: Russia, Russian companies, oil, Russian economy, human resource 
management, strategies

ВОВЕД
Роснефт е најголемата компанија за нафта и гас во Руската Федерација 

и најголемата светска компанија за нафта и гас во однос на резервите на 
јаглеводороди и производството на течни јаглеводороди. Градењето на базата 
на ресурси е еден од клучните приоритети на компанијата. Уделот на Роснефт 
во производството на нафта во Руската Федерација е околу 41%, а во светското 
производство - над 5%.

Во 2019 година, Компанијата, според условите на тековниот договор ОПЕК 
+, успеа да го одржи нивото на производство на јаглеводороди на рекордно 
ниво од 285,3 милиони тони еквивалент на нафта. За најефикасно враќање на 
резервите, Роснефт широко користи современи технологии за развој на теренот 
засновани на системи на високо-технолошки хоризонтални бунари, вклучително 
и хоризонтални со повеќестепено хидраулично кршење и мултилатерални 
бунари. Во согласност со одобрената стратегија, компанијата постојано работи на 
подобрување на ефикасноста на своите геолошки и технички активности.

334.724:665.7(470+571)
005.73:[334.724:665.7(470+571)
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1. ФУНКЦИОНИРАЊЕТО НА РОСНЕФТ, МИСИЈА И ПРИНЦИПИ НА РАБОТА
Главните цели и задачи на Роснефт се надополнување на резервите на ниво 

од најмалку 100%, ефикасно производство на зрели полиња и негов раст преку 
имплементација на нови проекти, создавање на нови гроздови на производство 
на полицата, развој на технологии и имплементација на практики за управување 
со проекти од светска класа, монетизација на резервите на гас и конкурентен раст 
на производството, оптимална конфигурација на рафинерии и најпрофитабилна 
продажба на производите на компанијата.

Мисијата на Роснефт е ефикасно спроведување на енергетскиот потенцијал 
во рамките на проектите во Русија и во странство, обезбедување на енергетска 
безбедност. 

Принципите на работа можат да се поделат на следниве категории:
1) Одржлив развој
Целосна посветеност на 17-те цели на ООН за одржлив развој. Постигнување 

лидерски позиции на меѓународно ниво во областа на обезбедување активности 
за производство без несреќи, безбедни услови за работа на работниците, како 
и минимизирање на влијанието врз животната средина, односно зачувување на 
животната средина за идните генерации.

2) Финансии и инвестиции
 » Подобрување на квалитетот
 » Управување со проекти
 » Одржување на лидерството во оперативната ефикасност
 » Обезбедување на високо ниво
 » Доходност на акционерите

3) Корпоративно управување
 » Развој на организациски компетенции и човечки ресурси
 » Посветеност на високо етички деловни принципи

4) Развој на технологии
 » Дигитализација долж целиот деловен периметар
 » Создавање на одржлива технолошка предност
 » Технолошки партнерства
 » Развој на сопствен комплекс за истражување и развој
 » Локализација на производството

2. РАФИНИРАЊЕ НА НАФТА И ГАС
Роснефт го зазема првото место во Русија во однос на капацитетите и 

количините на рафинирање на нафта. Активностите на компанијата во областа на 
рафинирање на нафта во последниве години се насочени кон задоволување на 
побарувачката на пазарот за високо квалитетни нафтени производи.

Веќе неколку години, Роснефт постојано спроведува програма за 
модернизирање на своите рафинерии, што овозможи проширување на 
асортиманот, подобрување на квалитетот на производите и зголемување 
на нивната конкурентност. Ова е најголемата програма за модернизација на 
рафинеријата во руската нафтена индустрија насочена кон обезбедување на 
пазарот со висококвалитетни моторни горива. Во текот на спроведувањето на 
оваа програма, од крајот на 2015 година, беше обезбедена транзиција кон 100% 
производство на моторни горива од еколошка класа К5 за домашниот пазар на 
Руската Федерација, во согласност со барањата на техничките регулативи ТР СУ 
013/2011. Од 2018 година, голем број рафинерии на компанијата организираа 



57 | страна 

ДВАНАЕСЕТТА МЕЃУНАРОДНА НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЈА - 2021

Е
К
О
Н
О
М

И
Ј
А

производство на моторни бензини со подобрени еколошки и оперативни својства 
АИ-95-К5 „Еуро-6“, како и АИ-100-К5. Во 2019 година продолжи проширувањето 
на производството на еколошки горива: рафинеријата за нафта во Уфа започна 
со индустриско производство на високо-октански бензин АИ-100 користејќи 
сопствена технологија, Рјазан започна со производство на АИ-95-К5 Еуро-6 
бензин. Во 2019 година, рафинеријата за нафта во Комсомолск и комплексот 
за рафинирање на нафта во Уфа започна со производство на морско гориво со 
низок сулфур RMLS, што ги исполнува барањата на меѓународната поморска 
организација ИМО воведена од почетокот на 2020 година. Исто така во 2019 
година започна полнењето гориво на бродови со TMC тип А еколошко гориво 
произведено од рафинеријата Новокуибишевск.

13 големи рафинерии за нафта работат во Руската Федерација како дел од 
рафинирачкиот блок на компанијата: Рафинерија Комсомолск, Петрохемиско 
друштво Ангарск, Рафинерија Ачинск, Рафинерија Туапсе, Рафинерија Куибишев, 
Рафинерија Новокуибишев, Рафинерија Сизран, Рафинерија Саратов, Рафинерен 
комплекс Рјазан, рафинерија во Јарослав.

Вкупниот капацитет за дизајнирање на главните рафинерии на компанијата 
во Русија е 118,4 милиони тони нафта годишно. Роснефт вклучува и неколку мини-
рафинерии, од кои најголема е рафинеријата Нижевартовск. Уделот на Роснефт 
во рафинирање на нафта во Русија е над 35%. Обемот на рафинирање на нафта во 
руските рафинерии на компанијата во 2019 година изнесува 100,1 милиони тони. 
Приносот на лесни производи од нафта и длабочината на рафинирање се 57,6% и 
74,4%, соодветно. 

Обемот на рафинирање во мини-рафинериите на компанијата во Руската 
Федерација во 2019 година изнесува 1,9 милиони тони. Роснефт, исто така, 
поседува удели во голем број средства за рафинирање во странство - во 
Германија, Белорусија и Индија. Во Германија, Компанијата поседува удели 
(од 24 до 54%) во три високо ефикасни рафинерии - МиРО, Баерноил и ПЦК, 
а во Белорусија индиректно поседува 21% од акциите во рафинеријата ОJС 
Мозир. Компанијата, исто така, поседува 49% од акциите во една од најголемите 
рафинерии за високо-технолошки технологии во Индија, Вадинар, со примарен 
капацитет за рафинирање на нафта од 20 милиони тони годишно. Волуменот 
на рафинирање на нафта во германските рафинерии на крајот на 2019 година 
изнесува 10 милиони тони. Обемот на рафинирање на сурова нафта од страна 
на OJSC Mozyr Oil Рафинерија во учеството на PJSC NK Rosneft во 2019 година 
изнесува 2,1 милиони тони.

3. КОРПОРАТИВНА КУЛТУРА
Корпоративната култура е важна алка во активностите на Роснефт, составен 

дел од успешната стратегија за развој на компанијата; таа се заснова на главните 
упатства и вредности на кои компанијата се придржува при интеракција со 
вработените, партнерите и клиентите. Клучните иницијативи за корпоративна 
култура на Роснефт ги вклучуваат следниве области:

1) Деловна етика
2) Внатрешни комуникации и социолошки истражувања
3) Корпоративни настани
Главната работа што го одредува успехот на секоја компанија се нејзините 

вработени. Угледот, авторитетот, успешниот и одржлив развој на компанијата 
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зависат од секој од нас. Компанијата посветува големо внимание на обезбедување 
поволна психолошка клима и создавање услови за остварување на потенцијалот 
на секој вработен. Во 2015 година, Компанијата воведе нова верзија на Кодексот 
за деловна активност и етика на компанијата (во натамошниот текст - Кодексот), 
развиена во согласност со најдобрите меѓународни практики.

Кодексот е една од најважните алатки на корпоративната култура. 
Корпоративните вредности и упатства запишани во Кодексот бараат свесна 
активност и иницијатива од секој вработен. Почитувањето на вработените 
кон заедничките принципи и стандарди на однесување придонесува за 
формирање на сигурен и високо професионален тим обединет со заеднички 
цели, култура на однесување и традиции, а исто така помага да се одржи 
соодветно ниво на меѓусебно разбирање и во рамките на самата компанија и 
со деловни партнери и клиенти.

Советот за деловна етика во Роснефт е советодавно тело кое ги поддржува 
структурните поделби на компанијата во примената и усогласеноста со одредбите 
на Кодексот, донесува одлуки и развива препораки за вработените и службениците 
на компанијата за прашања поврзани со деловната етика и усогласеност, ја следи 
усогласеноста со барањата на Кодексот.

Работата за компанијата предвидува строго почитување од страна на сите 
вработени на законодавните, етичките и професионалните норми и стандарди 
кои ги исполнуваат барањата на државата, пазарот и општеството и ја формираат 
основата на поимот „усогласеност“. Компанијата се придржува кон принципот на 
отфрлање на корупцијата во сите форми и манифестации во спроведувањето на 
оперативните и инвестициските и другите видови активности. Компанијата смета 
дека секоја манифестација на измама на компанијата е неприфатлива, без оглед 
на висината на штетата што и е причинета.

Компанијата има Телефонска Линија за Безбедност (ТЛБ), вработените се 
обучени во областа на усогласеност. Во согласност со принципите на усогласеност, 
се спроведува информативна кампања за да се спречи корупцијата и да се 
создаде нетолерантен однос кон манифестациите на измама меѓу раководството 
и вработените во компанијата. Информациите за преземените мерки за борба 
против измами на претпријатијата и спречување на корупција се објавени во 
публикациите за внатрешни информации на Компанијата.

Внатрешните комуникации се составен дел од корпоративната култура 
на компанијата и еден од главните фактори за зголемување на ефикасноста 
на активностите. Денес во Роснефт се наметнуваат задачите за навремено 
информирање на персоналот за клучните промени, проектите и настаните што 
се случуваат во компанијата, поддршка на соработката и размената на знаење 
меѓу одделенијата.

Со цел правилно да се утврдат насоките за понатамошен развој на 
корпоративната култура и системот на внатрешни комуникации, Роснефт 
спроведува социолошки истражувања на редовна основа. Истражувањето 
овозможува да се процени нивото на свесност и задоволство на персоналот од 
персонал и социјални програми, да се идентификуваат области со потенцијални 
и постојни ризици и да се дадат препораки за развој на персоналот и социјалните 
политики на компанијата.
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Корпоративни настани – Роснефт годишно одржува три големи фази 
на корпоративни настани. Ова се натпреварите за професионални вештини 
„Најдобар во професијата“, Летните и Зимските игри Спартакијада и креативниот 
фестивал „Роснефт ги осветлува ѕвездите“.

Натпреварот за професионална вештина „Најдобар во професијата“ 
е алка во системот за мотивација. Тоа помага да се идентификуваат и 
охрабрат проактивните и перспективните вработени, го промовира растот 
на професионалните вештини на вработените во компанијата, а исто така 
промовира ширење на напредно работно искуство, воведување нови технологии, 
унапредување на престижот на професиите со сини јаки, производство култура 
и одговорност за работа без проблеми. Повеќе од 1000 вработени од повеќе 
од 100 Групни компании учествуваат на натпреварот секоја година. Настаните 
се случуваат во производствените капацитети на компанијата. Проценката ги 
зема предвид и теоретските и практичните вештини на конкурентите. Особено 
внимание се посветува на знаењето од областа на индустријата, пожарот и 
безбедноста, како и заштитата на трудот. На победниците се доделуваат дипломи 
и парични сертификати.

Долги години, Роснефт извршува големи работи за развој на спортови и 
промовирање на здрав начин на живот, како кај населението во регионите на 
своето работење, така и меѓу вработените во компанијата Зимските и Летните 
Спартакиади се одржуваат годишно. Секоја година, имајќи ја предвид фазата 
на формирање на тим, повеќе од 25 илјади вработени од повеќе од 90 групни 
компании учествуваат.

Зимските натпревари се одржуваат во седум спортски дисциплини: хокеј на 
мраз; крос-кантри скијање за мажи на 10 км и за жени на 5 км; мешана скијачка 
штафета; трки за лизгање на мраз на 500 метри меѓу мажи и жени; реле за мешано 
лизгање на мраз; реле за санки. Летната Спартакијад се одржува во две фази. 
Зоналната турнеја се одвива во девет региони на присуство на Компанијата - од 
Хабаровск до Туапсе. Во последната рунда, во Сочи, ќе се сретнат победниците и 
добитниците на зоната. Натпреварите се одржуваат во 14 спортски дисциплини: 
мини-фудбал, одбојка, кошарка, влечење јаже, пинг-понг, шах, комбинирана 
моќност (дигање куршум и дигалка со котлебл), трки на патека и штафетни трки за 
мажи и жени, руски билјард и куглање.

Фестивалот „Роснефт ги осветлува Ѕвездите“ е многу популарен меѓу 
работниците и нивните семејства. Повеќе од 6,5 илјади луѓе од повеќе од 120 
подружници на компанијата учествуваат на корпоративниот фестивал годишно. 
Натпреварувачите ги покажуваат своите способности во кореографија, вокал, 
фотографија, визуелни уметности, инструментални и оригинални жанрови. 
Настапите и делата на натпреварувачите во номинации во три возрасни категории 
од 7 до 12 години, од 13 до 17 години и од 18 години и постари ги оценува стручно 
жири составено од познати режисери, уметници и уметници.

Креативниот натпревар завршува со Гала концерт посветен на 
професионалниот празник - Денот на работниците во индустријата за нафта и 
гас и собирање на најдобрите настапи на учесниците на нејзината сцена. Сите 
броеви на натпреварувачите комбинираат иновативни идеи за сцена и високо 
ниво на изведба. Од година во година, учесниците на натпреварот значително ги 
подобруваат своите вештини, а Фестивалот станува сè позначаен културен настан 
што обединува генерации нафтени работници, различни градови и региони на 
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земјата. придонесувајќи за воспоставување на културни врски и зачувување на 
културните традиции на мултинационална Русија.

Со цел да се популаризираат професиите со сини јаки и да се подобри 
нивото на обука во согласност со меѓународните стандарди, Роснефт го одржува 
корпоративниот шампионат на Роснефт во компетентност за лабораториска 
хемиска анализа според стандардите на Worldskills. На шампионатот, што се 
одржува врз основа на места за корпоративно производство, во градовите со 
присуство на Компанијата, учествуваат лабораториски асистенти и експерти од 
повеќе од 30 компании на компанијата. Победниците на шампионатот добиваат 
право да ја претставуваат компанијата на Националното првенство на работни 
места од сина јака од крај до крај во високотехнолошката индустрија „WorldSkills 
Hi-Tech“. Според резултатите од тестовите за конкуренција, млади специјалисти на 
компаниите на Групацијата на компанијата добиваат награди во компетентноста 
“Лабораториска хемиска анализа”.

4. СТРАТЕГИЈА «РОСНЕФТ 2022»
На крајот на 2017 година, стратегијата «РОСНЕФТ 2022» беше развиена и 

одобрена од Управниот одбор на компанијата. Стратегијата ги зема предвид 
целите на ООН за одржлив развој и приоритетите за развој на Русија и 
предвидува зголемување на профитабилноста на бизнисот и поврат на основните 
средства, фокус на имплементација на клучни проекти, забрзана репликација 
на нови технологии и премин кон квалитативно ново ниво, земајќи ги предвид 
современите технолошки можности, како клучни приоритети.

Покрај тоа, се спроведуваат задачи насочени кон развој на човечки ресурси, 
обезбедување социјална благосостојба на регионите, како и минимизирање на 
негативното влијание врз животната средина. Стратегијата се заснова на градење 
бизнис што ги зема предвид највисоките барања во областа на екологијата, 
индустриската безбедност и заштитата на животната средина, а Роснефт има за 
цел да заземе водечка позиција меѓу светските компании за нафта и гас во однос 
на клучните индикатори во оваа област до 2022 година.

ЗАКЛУЧОК
Веќе неколку години, Роснефт води со забележителна разлика меѓу 

најголемите меѓународни јавни компании за нафта и гас во однос на докажаните 
резерви според класификацијата и докажаниот однос на замена на резервите. 
Во исто време, компанијата демонстрира најниски трошоци за истражување и 
развој на јаглеводородни резерви меѓу меѓународните енергетски компании. 
Зголемувањето на проценката на резервите и целосното враќање на 
производството во 2019 година беше постигнато благодарение на успешното 
истражување во производството, употребата на напредни методи за засилено 
враќање на нафтата/

РЕФЕРЕНЦИ
1. Роснефть (2019, 31 декабря). Нефть марки эко, годовой отчет 2019 

https://www.rosneft.ru/upload/site1/document_file/a_report_2019.pdf 
2. Роснефть (2021, апреля 28) https://www.rosneft.ru/ 
3. Роснефть (2021, апреля 28) Корпоративная культура https://www.
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ОДНОСИТЕ СО ЈАВНОСТА КАКО ВАЖНА АЛАТКА  
ВО ПРОМОЦИЈАТА НА АКТИВНОСТИТЕ НА ЛОКАЛНАТА 
САМОУПРАВА ВО ВРЕМЕ НА КОВИД-19 ПАНДЕМИЈАТА

АПСТРАКТ: Односите со јавноста се важен дел од функционирањето на единиците 
на локалната самоуправа, пред се, во делот на доближувањето на услугите на 
граѓаните во локалната заедница каде што живеат. Со почетокот на пандемијата 
Ковид -19 и брзото ширење низ целата земјина топка, Република С.Македонија, 
исто како и останатите држави во светот, започна борба со новата непозната чума 
на 21 век. Една од насоките во борбата против пандемијата беше и избегнувањето 
на контакт со луѓето или пак намалување на контактите и завршување на задачите 
преку интернет, односно он-лајн. Токму тоа беше и причината за префрлање и 
максималното користење на интернетот од страна на единиците на локалната 
самоуправа, односно социјалните медиуми, кои како алатка најмногу наидоа на 
прием на службите за односи со јавноста во единиците на локална самоуправа, а 
граѓаните најлесно доаѓаа до посакуваните услуги.

КЛУЧНИ ЗБОРОВИ: односи со јавноста, единици на локална самоуправа, 
комуникација, пандемија ковид-19

PUBLIC RELATIONS AS AN IMPORTANT TOOL 
IN PROMOTING OF LOCAL GOVERNMENT ACTIVITIES 

DURING THE COVID – 19

ABSTRACT: Public relations are an important part of the functioning of the local 
self-government units in the part of bringing the services of the citizens closer to the 
local community where they live. With the onset of the Covid-19 pandemic and its 
rapid spread throughout the globe, Republic of N.Macedonia, like other countries in 
the world, began to fight the new unknown plague of the 21st century. One of the 
directions in the fight against the pandemic was to avoid contact with people or to 
reduce contacts and complete tasks online. This was the reason for the transfer and 
maximum use of the Internet by the units of local self-government, ie social media, 
which as a tool were mostly received by the public relations services in the units of 
local self-government, and the citizens most easily accessed the desired services.

KEYWORDS: public relations, local government units, communication, pandemic 
covid-19

35.073.533[616.98:578.834(497.7)”2019/2020”
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ВОВЕД
Од перспективите на односите со јавноста, иако се дадени голем број на 

теории кои се вклучени во концептот на масовната комуникација, до денес сеуште 
постојат потешкотии во нивното дефинирање. Во странската литература можеме 
да сретнеме различни дефиниции за односите со јавноста. Според Институтот за 
односи со јавноста на Обединетото Кралство, односите со јавноста се дефинираат 
како дисциплина која води сметка за репутацијата – со цел стекнување поддршка 
и разбирање и со цел да се влијaе врз општото мислење во јавноста. Според 
Светската енциклопедија, концептот за односи со јавност (Public Relations - 
англиски) е дефиниран како “ активност која се стреми кон зголемување на 
комуникацијата и разбирањето меѓу организациите или индивидуите и една или 
пoвеќе групи наречени јавност”.

Според Public Relations News (списание за односи со јавноста со 67 годишна 
традиција) дефиницијата за практикување на односите со јавноста претставува 
менаџерска функција која влијае на јавното однесување, ги идентификува 
политиките и процедурите на индивидуата или на организацијата со јавен интерес 
и извршни програми со акција на заработено јавно разбирање и прифаќање.1

Таткото на односите за јавноста како што се нарекува д-р Едвард Л.Бернејс, 
во 1923 година го одржал првиот курс по Односи со јавноста на Универзитетот во 
Њујорк и го напишал првиот прирачник од оваа област. Според него: 

“ На граѓанството во целост, односите со јавноста им се важни бидејќи им 
помагаат да го разберат општеството во кое тие живеат, да ги разберат и евалуираат 
гледните точки од другите, да влијаат на лидерството во модифицирани услови 
кои истите тие имаат влијание, да ги евалуираат напорите кои се направени од 
други, и да произведат или предложат курсеви на акција во општеството2.

Многу интересен случај за односи со јавноста претставува кампањата 
за пушење на д-р Едвард Л.Бернејс, која денес се предава како легендарен и 
најуспешен пример во учебниците за односи со јавноста. Подоцна истиот тој 
автор се вклучува во кампањите против пушењето, советувајќи ги ќерките секој 
пат кога ќе најдат цигари од своите мајки, да ги скршат на половина, да ги фрлат 
во тоалетна шолја и да пуштат вода.3

Според Scott M.Cutlip, Allen H.Center, Glen M.Broom областа која се занимава 
со јавни работи претставува специјален дел од односите со јавноста која ги 
гради и одржува владините и локалните односи во насока на јавните политики. 
Односите со јавноста претставуваат градење добри односи со различни публики 
на една компанија со постигнување на поволен публицитет, градење на добар 
коорпоративен имиџ, и раководење или отстранување на неповолни гласини, 
приказни и случувања. Службениците кои работат на оваа област може да се 
сретнат под името службеници за јавни работи, јавни прашања, јавни информации, 
комуникации, итн.4

1. Bronzan R.T., Public Relations, Promotions and Funding Raising for Athletic and Physical Education, Wiley, New 
York, 1977, str.4 
2. Communication theory by wikibooks contributors, 2004-2006, превземено на 20.08.2011 год. од https://en.wi-
kibooks.org/wiki/Communication_Theory/Uses_and_Gratifications
3. Горовска, К., За изборот,профитот и манипулативноста – факелот на слободата, 30 јануари 2010год, Форум, 
ДНЕВНИК, стр.13
4. Cutlip M. S., Center H.A., Broom M.G., Effective Public Relations, Eight Edition, Prentice-Hall, USA, 2000 Eight Edi-
tion, str.5
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ДЕЦЕНТРАЛИЗАЦИЈАТА ВО РЕПУБЛИКА С.МАКЕДОНИЈА
Процесот на децентрализација најпрвин започна непосредно по 

независноста на државата во 1991 година, кога Владата донесе стратегија на 
централизација на извршната власт со цел да се зајакне нивната контрола на 
целата територија, по што оваа стратегија беше променета по конфликтот во 2001 
година преку Охридскиот мировен договор и Законот за локална самоупрва во 
2002 година. Но, сепак за да се обезбеди подобра распределба на локалната власт 
помеѓу различните заедници кои живеат во С.Македонија, Охридскиот договор 
бараше реформа на децентрализација на власта. Оваа реформа поддржана од 
Европската Унија и од главните меѓународни фактори во Македонија доведе до 
големи законодавни промени во 2004 година, поготово со носење на Законот за 
територијалната организација на локалната самоуправа на Република Македонија. 
Со тоа, процесот на децентрализација започна со поделба на 84 општини (заедно 
со Градот Скопје кој брои 10 општини). Со овој закон општините добија поголеми 
надлежности во донесувањето на одлуките и во управување со буџетите. 
Општините добија надлежност и зголемени ингеренции во делот на локалниот 
економски развој, заштитата на животната средина,образованието, социјалната 
заштита и заштитата на децата, културата, урбанизамот, спортот. Но целиот тој 
процес подразбираше и потреба за подобра комуникација со граѓаните, пред 
се во делот на доближување на потребите за подобар живот на граѓаните во 
локалната заедница.

ОДНОСИТЕ СО ЈАВНОСТА КАКО ВАЖНА АЛАТКА ВО КОМУНИКАЦИЈАТА СО 
ГРАЃАНИТЕ ВО ЕДИНИЦИТЕ НА ЛОКАЛНАТА САМОУПРАВА

Односите со јавноста како дел од маркетинг миксот претставуваат суштински 
елемент во управувањето на секоја транспарентна и одговорна локална власт. 
Со нивното имплементирање во работата, се стекнува позитивна репутација 
и се гради имиџот на секоја локална организација. Постојаната двонасочна 
комуникација со граѓаните и медиумите претставува обврска и предизвик за секоја 
организација чија задача е навремено, вистинито и отворено да ги информира 
граѓаните за својата работа, а со тоа да овозможи и придобивање на нивната 
доверба и поддршка. Единиците на локалната самоуправа ја согледаа важноста 
на имплементирањето на односите со јавноста во работата бидејќи со нивното 
практикување се учествува во креирањето на имиџот и позитивната репутација 
во средината каде што функционираат. Практикувањето на односи со јавноста 
претставува предизвик за функционирање на локалните заедници, пред се, од 
потребата за информираност на граѓаните за преземените активности во делот на 
сферите на функционирање за подобрување на животот и условите во локалната 
заедница, почнувајќи од креирањето можности за стопанството, изградбата 
на локалната патна инфраструктура, вложување во образованието, детската 
заштита, културата, спортот, итн. Со нивната имплементација, се прави чекор 
напред во насока на професионално планирање, креирање и реализирање на 
двонасочната комуникација со граѓаните. Со навремено, секојдневно и вистинско 
информирање на граѓаните за својата работа, секоја локална самоуправа може да 
ја очекува нивната доверба, подршката но и нивното активно учество во процесот 
на креирање политики и донесување одлуки. Од употребата и функционалноста 
на односите со јавноста во единиците на локалната самоуправа зависи финалниот 
производ кој го добиваат граѓаните во првичниот контакт со локалната 
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самоуправа во делот на јавните услуги, така што на крајот тие ја креираат и ја 
имаат целокупната слика за локалната самоуправа. 

Единиците на локалната самоуправа се тие кои јасно треба да ја 
искористат можноста да одговорат на потребите на луѓето на начин со кој се 
придонесува за локалната заедница. Со понудата на програми и на услуги се 
зголемува интересот на граѓаните. Со подобрување на услугите и понудите во 
делот на остварувањата преку известување за истите, единиците на локалната 
самоуправа се стекнуваат со поддршка. Со обезбедувањето лесен пристап до 
услугите во единиците на локалната самоуправа, се зголемува интересот и 
искористеноста на истите. Kога се говори за примена на односите со јавноста, 
се говори за еден долготраен процес на активности меѓусебно поврзани во 
формирањето на целокупната слика за единиците на локалната самоуправа. 
Според член 36, став 1, точка 15 од Законот за локална самоуправа (Службен 
весник на Република Македонија број 5/02), прецизно го објаснува начинот на 
комуникација на единиците на локалната самоуправа. Советот на општината, на 
седница носи Правилник за јавност во работата на општината со кој се уредува 
воспоставување на стандарди за јавност во работата на општината, како основа 
за транспарентно, квалитетно и организирано спроведување на надлежностите 
на општината, добивање на повратно мислење од граѓаните и подигнување на 
нивото на одговорност и отчетност на локалната самоуправа пред граѓаните. Со 
овој Правилник се регулира протокот на информации во рамките на општината 
(внатрешно информирање), протокот на информации од општината кон 
јавноста (надворешно информирање), како и правата и обврските на органите 
на општината и општинската администрација во остварување на јавност во 
работата.5 Според истражувањето во врска со ПР активнoстите на општините 
во Република Македонија спроведено од Заедницата на единици на локалната 
самоуправа на Република Македonија (ЗЕЛС)6, интернетот е еден од медиумите 
користен најмногу за ПР цели (94.7%) не само зошто е најлесен (88.9 % го 
рангирале како многу лесен или лесен за користење), туку зошто одредени 
негови аспекти се очекувани од широката популација (на пр. Вебстрана) и 
бидејќи ја поврзува општината од важни внатрешни или надворешни засегнати 
страни (на пр. Вебстрана која дозволува граѓаните да пристапат до базата на 
услуги или што им дозволува на туристите да лоцираат интересни знаменитости 
или ресторани кои би сакале да ги посетат). Исто така, интернетот е лесен и 
веднаш достапен за ПР лицето на работното место, да ги одговори прашњата 
од граѓаните по електронска пошта на пример. Од друга страна, додека новите 
социјални медиуми (на пр Facebook) се рангирани какп втор најлесен вид на 
медиум за употреба (многу лесно или лесно 81.9%), нивниот опфат е ограничен 
на одредени сегменти на популацијата (т.е. 16 до 30 години) и ова можеби 
објаснува зощто само 64.9% од општините ги користат за ПР цели. Уште повеќе, 
користењето на телевизија, весници и радио заедно (од 86%, 77.2% и 68% од 
општините) им гарантира на општините соодветен опфат преку најголем број на 
сегменти на популацијата. Конечно, истиот прагматизам и реализам е исполнет 
кога станува збор за публикување: општините ги претпочитаат брошурите 
5. Правилник за јавност во работата на општината од Законот за локална самоуправа (Службен весник на 
Република Македонија број 5/02)
6. Студија за ПР активнoстите на општините во Република Македонија, Спроведена од Заедницата на единици 
на локалната самоуправа на Република Македonија – ЗЕЛС 27 јули 2012,
http://www.zels.org.mk/Upload/Content/Documents/Dokumenti/%D0%9C%D0%9A/2012/PR%20Study-mk-revi-
dirana.pdf 
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(71.9%) во однос на извештаите кои се наоѓаат на второ место (57.9%) и весниците 
кои се наоѓаат на третото место (50.9%), најверојатно бидејќи брошурите се 
релативно лесни да се дизајнираат и продуцираат со многу добавувачи или 
надаваат на компетитивен тендер, може да бидат публикувани во тури со 
различни количини, може да бидат репродуцирани, лесни се за транспорт или 
носење, и можат да бидат оставени на многу места на контакт со граѓаните (на 
пр. На влез на јавните згради и др). Извештаите, од друга страна, можеби треба 
да бидат публикувани најмногу поради отчетноста, но се тешки за пишување, 
додека весниците бараат високо ниво на напор и координација на инпутот/ 
вложувањето пд различни автори.  

ОДНОСИТЕ СО ЈАВНОСТА ВО ЕДИНИЦИТЕ НА ЛОКАЛНАТА САМОУПРАВА 
ВО ВРЕМЕ НА КОВИД -19 ПАНДЕМИЈАТА

Со почетокот на пандемијата Ковид -19 и брзото ширење низ целата земјина 
топка, Република С.Македонија, исто како и останатите држави во светот, започна 
борба со новата непозната чума на 21 век. Една од насоките во борбата против 
пандемијата беше и избегнувањето на контакт со луѓето или пак намалување на 
контактите и завршување на задачите преку интернет, односно он-лајн. Токму тоа 
беше и започнувањето на максималното користење на интернетот од страна на 
единиците на локалната самоуправа, односно социјалните медиуми кои најмногу 
најдоа на прием на службите за односи со јавноста во единиците на локална 
самоуправа. Речиси сите активности на локалните самоуправи беа пласирани 
преку социјалните медиуми. Брифинзите се префрлија преку онлајн платформите 
како Zoom, Jitsy, Youtube, итн. Интервјуата беа спроведувани со доставени прашања 
до одделенијата за односи со јавноста и повратно одговарани. Известувањата 
проследени со видео беа снимани и праќани до медиумите. Прашањата од 
граѓаните беа спроведувани електронски. Сите промотивни настани кои претходно 
беа проследувани со новинари и медиумски куќи, сега се одржуваа со однапред 
снимена видео снимка и дистрибуирана до медиумите. Сите овие настани кои 
сега се извршуваат од страна на службите за односи со јавноста, се во насока 
на безбедност и грижа за здравјето на вработените и граѓаните во единиците на 
локална самоуправа. Со адаптирањето и практицирањето на односите со јавноста 
во време на пандемијата, единиците на локалната самоуправа придонесуваат 
и го издигнуваат нивото на работа и го следат светскиот тренд како останатите 
единици на локалната самоправа во светски рамки. За пример во светски рамки е 
градот Њујорк, кој град e еден од најпознатите и најпосетувани градови во светски 
рамки. Секторот за односи со јавноста на градот Њујорк преку социјалните 
мрежи и преку изестувања со однапред снимена содржина ги дистрибуира и 
ја информира јавноста, со што граѓаните стигнуваат до информациите кои им 
се потребни во време на пандемијата. Во домашни рамки, одличен пример за 
примена на односите со јавноста во време на пандемија Ковид-19, е градот Скопје. 
Службите за односи со јавноста на Град Скопје, со секојдневно информирање 
преку наменски соопштенија, снимени видео снимки, подготвени јавни повици, 
итн. ја одржуваат комуникацијата со јавноста. Социјалните мрежи кои се користат 
во комуникацијата преку Facebook, Twitter, Youtube се постојан глас на Градот 
Скопје во комуникацијата со јавноста. Тука е и официјалната интернет страница 
на градот, кој преку посетите и симнување на документите ќе се заклучи дека е 
многу користена. 
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КАПИТАЛИЗМОТ ВО СОВРЕМЕНАТА ЕКОНОМИЈА И 
ИДЕИТЕ НА ФРАНЦУСКИОТ ЕКОНОМИСТ ПИКЕТИ

АПСТРАКТ: Економската теорија е наука за рационалниот избор на една личност. 
Впрочем, сите книги не се создадени за масовниот пазар, каде се води жестока 
битка за читателите, и затоа издавачите и авторите не се склони на одредено 
претерување. Мнозинството мисли дека сериозниот академски дискурс сигурно не 
треба гласно да тврди дека дисциплината се однесува на „сè“. Ова ја преувеличува 
реалната состојба, но во одредени граници. Всушност, претерувањето може да 
вклучува прашање „како економската теорија објаснува сè за економијата“, но не 
и „како економската теорија може да објасни сè воопшто“.

КЛУЧНИ ЗБОРОВИ: капитализам, невидлива рака, нееднаквост, капитал, Пикети

CAPITALISM IN MODERN ECONOMY AND THE IDEAS OF 
THE FRENCH ECONOMIST PICKETTY

ABSTRACT: Economic theory is the science of rational choice of a person. After all, not 
all books are created for the mass market, where there is a fierce battle for readers, and 
therefore publishers and authors are not prone to some exaggeration. The majority 
thinks that serious academic discourse should certainly not claim out loud that 
discipline applies to “everything” This exaggerates the real situation, but within certain 
limits. In fact, the exaggeration may include the question “how does economic theory 
explain everything about economics”, but not “how can economic theory explain 
everything in general”.

KEYWORDS: capitalism, invisible hand, inequality, capital, Picketty

ВОВЕД
Проблемот со оваа визија почнува кога ќе воочиме дека таа е премногу 

идеализирана  и кога можиме да констатираме дека луѓето во пазарните односи 
можат едни на други да си направат штета и да остварат како што тоа економистите 
го нарекуваат т.н. субоптимални или неефикасни исходи на интеракцијата.

Идејата на Адам Смит  за тоа дека не не храни блаконаклоноста на 
месарот или пекарот  туки нивната грижа е за лична корист е суштина на тезата 
за “невидливата рака”на пазарот која ги води луѓето во рамнотежа на понудата 
и побарувачката, односно до организиран и ефикасен облик на материјално 
производство во општеството. Како што вели Адам Смит индивидуите 
следејќи ја сопствената добивка и водени со “невидливата рака”на пазарот, 
постигнуваат цел која не била дел од нивниот почетен план-тие постигнуваат 
цел која се гледа во остварувањето на колективно добро, а почетната намера 
им била лична корист.

330.88
 330.342.14
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Но, за да моделот на “невидливата рака” го оствари својот план, мора да се 
претпостават одредени услови кои се идеални и  кои во реалноста не постојат. 
Првиот услов е функционирањето на т.н.закон на побарувачка во ситуација на 
совршен натпревар. Вториот услов е отсуство на екстерналии.

Во меѓународните односи поради отсуство на културни и хомогенизирани 
фактори на  ниво на глобалната заедница, многу тешко е да се пронајде решение за 
проблемот на координација. За да ја илустрираме тежината  на овој проблем тука 
можеме да ги спомене двете најзначајни сознанија од теоријата   на рационален 
избор кои се однесуваат на проблемот на координација, односно проблемот на 
либерална правда.

Првото сознание е “дилемата на затвореник”, а другата Еровлиевата теорема 
за неможноста за рационален општествен избор. Моделот на “дилемата на 
затвореник” јасно покажува дека нема адекватна согласност меѓу индивидуалната 
и колективната рационалност. Постои конклузивен доказ дека дури и во ситуација 
кога играта бесконечно се повторува и кога во играта на “н”играчи, каде што “н”е 
прилично голем број, за поединецот најрационално е да не соработува, иако 
таа кооперација би била рационална од колективен аспект. Овој заклучок јасно 
укажува дека многу важни вредности од аспект на колективната рационалност не 
можат да бидат воспоставени без надворешна принуда.

Еровлиевата теорема пак укажува на тоа дека не постои конзистентна 
функција на општетвен избор, кој симултано ги задоволува неограничените 
и  независните индивидуални избори, условот Парето-ефикасност и условот 
отсуство на диктатор (услов кој бара да се наметнуваат преференциите  на еден 
поединец  на сите членови на општеството).

Еровлиевиот доказ  на некој начин е обесхрабрувачки, тој го поткопува 
либералниот оптимизам бидејќи покажува дека  не е можно да постои 
истовремено неограничена слобода и максимална благосотојба со неограничен 
домен на избор.

Со терминологијата на теоријата на игри државата постои за да се реши 
проблемот на координација и оптимизација. Државата најлесно интервенира кога 
пазарот не успева да го регулира недостигот или вишокот на добра, кога треба 
да се заштити приватната сопственост, кога треба да се заштити минималниот 
стандард на населението, да ја заштити стопанската гранка од монополите, да го 
смали загадувањето на животната средина итн.

Сите овие интервенции државата ги изведува низ различни институционални 
облици. Во зависност од тоа какви се предлозите во поглед на степенот на 
интервенција на државата во економијата , постојат различни типови на 
либерални доктрини.

1. ЛУЃЕТО НЕ СЕ САМО ЕГОИСТИ 
Индивидуалистичките економски теории претпоставуваат дека луѓето се 

егоисти. Врз основа на ова, во комбинација со мислење за човечката рационалност, 
може да се дојде до заклучок дека на луѓето треба да им се дозволи да прават што 
сакаат - затоа што тие подобро знаат што е добро за себе и како да ги постигнат 
своите цели.

Економисти, филозофи, психолози и други социјални научници со векови 
ја оспоруваа претпоставката за самопослужни лица. Постои огромна количина 
литература посветена на овие прашања, и многу точки во нив не се целосно 
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јасни, дури и теоретски важни. Самиот личен интерес е дефиниран премногу 
симплистички, со имплицитна претпоставка дека луѓето не се во состојба да ги 
препознаат долгорочните последици од нивните постапки. Некои европски 
капиталисти во 19 век се залагаа за забрана на детски труд и покрај фактот дека 
тоа ќе доведе до намалување на нивниот профит. Тие разбраа дека постојаната 
експлоатација на деца без образование ќе доведе до намалување на квалитетот на 
работната сила и, на долг рок, тоа ќе им наштети на сите капиталисти, вклучително 
и на самите нив. Со други зборови, луѓето се способни да следат интелигентна 
себичност и да го прават тоа.

2. ПАЗАРИТЕ СЕ ИЗМЕНИЈА
Во времето на Смит, пазарите беа најчесто локални, или во најдобар случај 

национални, со исклучок на пазарите за основни производи со кои се тргуваше 
на меѓународно ниво (на пример, шеќер, робови, зачини) или ограничена 
произведена стока (на пример, свила, памук, волнени ткаенини). Овие пазари ги 
опслужуваа бројни мали компании, што резултираше во она што современите 
економисти го нарекуваат совршена конкуренција, во која ниту еден продавач не 
беше во можност да влијае на цената. 

Повеќето пазари сега се основани и честопати се под силно влијание на 
големите компании. Некои од нив се единствените добавувачи (монопол) или, 
почесто, еден од ретките добавувачи (олигопол), не само на национално ниво, 
туку сè повеќе на глобално ниво. На пример, Боинг и Ербас снабдуваат околу 90 
проценти од цивилните авиони ширум светот. Компаниите исто така можат да бидат 
единствениот купувач (монопсонија) или еден од ретките купувачи (олигопсонија).

За разлика од малите фирми во времето на Адам Смит, монопол или 
олигополистички компании се во можност да влијаат на резултатите на пазарот 
со она што економистите го нарекуваат пазарна моќ. Монополската компанија 
намерно го ограничува производството со цел да ги зголеми цените на својот 
производ до степен што ќе го зголеми профитот. Олигополистичките компании 
не можат да манипулираат со своите пазари на ист начин како што монополските 
компании можат, но можат намерно да соработуваат за да ги зголемат своите 
профити без да ги намалат пониските цени за да ги примамат едни со други 
клиенти - ова се нарекува картел. Оваа состојба ги натера повеќето земји денес 
да донесат закони за конкуренција (понекогаш се нарекуваат закони за монопол) 
за борба против ваквите практики што ја попречуваат слободната конкуренција 
со кршење на монополите (на пример, во 1984 година, американската влада 
ја затвори телефонската компанија АТ & Т) и забранува договарање меѓу 
олигополистички компании. Компаниите за монопсонија и олигопсонија се 
сметаа за теоретски реткости пред само неколку децении. Денес, некои од 
нив се поважни за формирање на нашата економија отколку монополските и 
олигополистичките компании.

3. ПРОМЕНЕТА СТРУКТУРА НА БЕРЗИТЕ, НО И ВООПШТО НА КАПИТАЛИЗМОТ
Берзите каде што се купуваат и продаваат акции на компаниите, постоеја 

неколку века пред почетокот на ерата на Смит. Но, со оглед на тоа што само 
неколку компании издадоа акции, берзата имаше помал придонес во одвивањето 
на капиталистичката драма. Уште полошо, многу луѓе гледаа на берзите како еден 
вид куќа за коцкање (некои би рекле дека сè уште се). Регулативата на берзата 
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беше минимална и практично непостоечка; трговците не беа обврзани да даваат 
сеопфатни информации за компаниите чии акции ги продаваа. 

Капитализмот претрпе огромни промени во последните два и пол века. 
Додека некои од основните принципи што ги изнесе Смит остануваат валидни, 
тие се важни само во општа смисла. На пример, конкуренцијата меѓу трговските 
компании сè уште е главната движечка сила зад капитализмот, како во шемата 
на Смит. Но, тоа не работи за мали, малку познати компании кои, прилагодувајќи 
се на вкусовите на клиентите, постигнуваат победа со подобрување на 
ефикасноста на употребата на одредена технологија. Денес, конкуренцијата 
се води меѓу огромни мултинационални компании кои имаат можност не само 
да влијаат на цените, туку и да ја однесат технологијата на следното ниво за 
краток временски период и да ги манипулираат вкусовите на потрошувачите со 
брендовите и рекламирање. 

Од друга страна, Маркс не згрешил за сите аспекти на капитализмот. 
Неговиот опис на капитализмот како перманентен процес во кој парите постојано 
се акумулираат и инвестираат повторно, денеска е поактуелен од кога било. 
Токму оваа динамика пред доведе до светска економска и финансиска криза. 
Исто така се покажа како точен и неговиот опис на тенденцијата на капитализмот 
кон монополизирање. За Маркс е јасно дека капитализмот по својата природа во 
ширењето и делувањето не познава граници.

Поактуелна од кога било е и тезата на Маркс за неправедната распределба 
на профитот. 

Економскиот публицист Бернд Циземер нагласува дека во „Капиталот“ и во 
„Комунистичкиот манифест“ има цели пасуси во кои Маркс пишува дека победата 
на капитализмот во светот ќе однесе со себе сѐ до тогаш вообичаено. Затоа 
можеме „да го сметаме Маркс за прв вистински теоретичар на глобализацијата”

4. КАПИТАЛИЗМОТ ДЕНЕС – СУДИР НА ДВА СИСТЕМИ
Во секојдневните политички расправи, мислите на Смит, Маркс и Кејнс се 

поприсутни. Ако некој либерален политичар сака државата да ја сведе на нејзините 
основни работи и тврди дека државата не е дел од решението за проблемот, туку 
дека државата самата на себе е проблем, тогаш овој став одговара на мислите на 
Адам Смит.

Во време на нескротлив глобализиран капитализам во кој пазарите чести 
излегуваат од колосек, Кејнсовиот пристап во смисла на насочување на пазарното 
стопанство станува повторно актуелен. И кога ќе се види сликата на фабриките во 
земјите во развој, станува поблиска на Марксовите анализи. Тоа не е зачудувачки 
бидејки во поглед на идеални типови Смит, Маркс и Кејнс симболизираат три 
различни економски погледи на светот, кои политичките табори секогаш повторно 
ги користат, кога станува збор за прашањето на распределбата,за односите помеѓу 
пазарите и државата и за други теми на економската политика.

Економските активности денес се организирани на ист начин:  работата е 
доброволна, капиталот главно е во приватни раце, координацијата на производството 
е децентрализирано и мотивирано со профитот. За триумфот денес не постојат 
историски преседани. Но вистината е дека капитализмот не оди никаде и денес 
практично нема сериозни конкуренти. Општествата ширум светот го прифаќаат 
духот на конкуренцијата и претприемништвото всадени во каптализмот, бидејќи без 
нив доходот опаѓа, сиромаштијата расте, технолошкиот напредок се успорува.
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Вистинските битки денес се водат внатре во капитализмот измеѓу неговите 
два спротиставени модели. Доминантен е либерално-меритократскиот тип –
систем со најголема концентрација на производство во приватниот сектор кој 
наводно овозможува напредување на најспособните и настојува да даде еднакви 
можности со мерките за бесплатно образование и оданочување на наследството.

Покрај овој модел постои и  политички модел  на капитализам под строга 
контрола на државата за кој најдобри примери се Кина,Сингапур, Виетнам, Русија 
Азербејџан. Во овој систем предност се дава на економскиот раст, а политичките 
и граѓанските права на поединците се ограничуваат.

John Raw, голем филозоф на модерниот либерализам тврдел дека доброто 
општество секогаш мора да дава апсолутна предност на основните слободи, во 
однос на богатството и доходот. Сепак искуството нè учи дека многу луѓе се спремни 
демократските  права да ги заменат за поголем доход. Тоа е највоочлив пример 
на организацијата на компаниите каде што производството е организирано на 
изразито хиерархиски начин, а не на демократски.Работниците не гласаат што би 
сакале да произведуваат и како тоа би сакале да го работат. Хиерахијата гарантира 
повисок степен на продуктивност и поголеми плати. 

“Технологијата е границa на демократијата” рекол францускиот филозоф 
Jacques   Elull пред повеќе од половина век. “Сè што технологијата ќе освои 
демократијата ќе изгуби.”1 Инженерите кои би имале наклонетост кон 
работниците,веројатно не би имале поим за тоа како работат машините. Истата 
аналогија може да се примени и за општеството во целина. Гласачите доброволно 
ќе се откажат од демократските права, како што тоа и го прават-за повисок  доход.

5. ТОМАС ПИКЕТИ И НЕГОВОТО ДЕЛО – „КАПИТАЛ НА XXI ВЕК“ 
Францускиот економист Томас Пикети во 2014-та во неговата светски успешна 

книга „Капиталот во 21-от век“ покажа дека континуирано растечката и прекумерна 
нееднаквост од богатство и примања е нужна особина на глобалниот капитал.

Нееднаквоста и нелегитимната распределба  на богатство  и приходи 
е присутна  не само во современиот свет , туку и во историската вертикала на 
постоењето на капитализмот како општетствено-економска формација. 

Тезите на Пикети предизвикаа жестока дебата на двете страни на Атлантикот, 
посебно од оние кои ги обработуваат актуелните тенденции на денешниот 
неолиберален капитализам. Пикети убедливо покажува како капитализмот по 
својата природа , претставува машина за производство на социјална нееднаквост, 
а посебно денес кога човекот е потполно свртен на страна  на сметка на новото 
божество:  капитал и профит. Веќе во воведниот дел, Пикети се оградува од тоа дека 
тој е способен со сигурност да предвиди во каква форма ќе се појави капиталот во 
2063 година. На неколку места, тој во марксистички дух(иако себе си не се смета 
за марксист) нагласува дека историјата на дистрибуција на богатството отсекогаш 
било длабоко политичко прашање, па цената на капиталот и можните долгорочни 
структурни дивергенции имаат во себе социјална и политичка структура.

Пикети го проучува еден од најактуелните проблеми на модерното 
општество- нееднаквоста како последица на “логиката  на капиталот” и 
неолибералната концепција  на распределбата на богатството и во таа смисла 
може да се спореди со “Богатството на народите” од Адам Смит кој го проучувал 
прашањето на создавање на богатство. 
1. Ellul J., (12 Април 2021), https://en.wikiquote.org/wiki/Jacques_Ellul#Quotes_about_Ellul
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Објавениот „Капитал на XXI век“ од Томас Пикети (француски економист) ги 
опфаќа идеите од Карл Маркс, но во модернизирана верзија. Пикети, користејќи 
неверојатни статистички податоци за периодот од 200 години, како и историски 
и книжевни анегдоти, покажува дека сопствениците на капитал секогаш 
успеваат (освен во време на војна) да станат побогати побрзо од работниците 
и претприемачите. Акумулацијата на капитал во рацете на малцинство создава 
„рентиерска аристократија“, луѓе кои живеат од приходи од инвестиции: тие веќе 
не се претприемачи, односно веќе не создаваат ништо.

Многу се  значајни неговите наоди за излез од слепата улица  на современото 
општество, која се наоѓа во длабока општествена –економска криза (која по Пикети е 
последица  на вкоренетата депласирана идеологија на неолиберализмот). Неговиот 
генерален наод е дека капиталот раѓа економска нееднаквост, нееднаквостите 
се иманентни на капитализмот како општествено –економски систем. Стапката 
на принос на капитал има природна тенденција да биде повеќе пати поголема од 
стапката на економски раст –ова го докажува Пикети. Маркс во својата теорија на 
капиталот го открил тежнеењето оплодување на капиталот кон максимизација  на 
профитот, како последица на суровата експлоатација во капитализмот (екплоатација 
на трудот и експлоатација на природата од страна на капиталот). За разлика од Маркс 
кој излезот го гледал во револуција и утопија наречена комунизам, Пикети нуди 
сосем поинакви методи за решавање на овој проблем (кооперативни решенија).Тоа 
пред сè се мерките и инструментите  на современите макроекономски политики 
кои мора да реагираат на суровите и незауздани сили на пазарниот механизам и на 
неговата невидлива рака. Видливата рака на државата мора да биде во согласност  
со невидливата рака  на пазарот. Нарушувањето на балансот измеѓу тие две клучни 
институции општество-пазар-држава води во екстремизам во вид на пазарен 
фундаментализам или државен тоталитаризам. Врз основа на тоа во историјата 
се појавувале и исчезнувале два концепти на развој либерален (и неолиберален) 
капитализам и државен капитализам.

Иако критички се однесува и спрема пазарот и спрема државата Пикети 
вели дека верува во пазарот , но пазар без корупција , без моќта на монополите. 
Пикети конфликтите од минатиот век ги означува како војни околу приватната 
сопственост, капиталот и глобалната дистрибуција на богатството.

Овој конфликт помеѓу пасивните инвестиции и претприемништвото 
доведува, според теоријата на Пикети, до осиромашување на капитализмот. 
Маркс претпоставуваше дека таквиот конфликт неизбежно ќе доведе до смрт 
на капитализмот и негова замена со социјализам. Пикети, сепак, не ја дели оваа 
перспектива: капиталистичката машина е подобра од која било друга кога станува 
збор за создавање богатство и може да се заштеди со прераспределба на приходот. 
„Социјална држава“, да го употреби терминот на Пикети, е во состојба да ги 
усогласи деловната активност и нејзината ефикасност на пазарот со „социјалната 
правда“. Но, оваа прераспределба е прекината во сегашно време затоа што 
даноците на доход ги достигнаа своите граници. Па затоа Пикети предлага да се 
оданочи голем капитал за да се финансира социјалната држава.

Ако сакаме да го регулираме капитализмот , продолжува Пикети,потребно е 
да имаме доверба во демократијата, да ги организираме фискалните, социјалните, 
финансиски институции кои ќе ги контролираат мултифункционалните компании 
и финансискиот капитал. На тој начин ќе градиме капитализам со човечки лик-
завршува Пикети.
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Во Европа, идеите на Пикети не беа многу веродостојно прифатени, додека во 
во Соединетите Држави – каде даночните придонеси остануваат релативно ниски, 
демократите бараат политички модел што ќе ги разликува од републиканците, 
со кој ќе се помири капитализмот –“еднаквоста на доходот и високите даноци”. 
За да објасни зошто предодредената трансформација на претприемачите во 
непродуктивни рентиери сè уште не се случила, Пикети ги прошири идеите 
на Маркс во еден солиден пресврт. Војните и глобалните кризи („шокови“ на 
народен јазик на Пикети) го уништуваат натрупаното богатство, дозволувајќи 
му на претприемништвото да започне одново секој пат. Ова кршење на статус 
квото може да има некаква историска основа (авторот убедливо го докажува 
ова во случај на две светски војни). Но, поедноставна и помалку идеологизирана 
анализа покажува дека и без такви катастрофални настани, постои иновација, 
или, како што ја опиша Јозеф Шумпетер, „креативно уништување“. Тие го отвораат 
полето за нови претприемачи во мирно време, истовремено преполнувајќи ги 
рентиерите. Сепак,  неговата книга е фасцинантна.  Дали ова е добар начин да се 
создаде просперитет е сосема друга тема и отвара простор за најверојатно, многу 
долга дискусија.

ЗАКЛУЧОК
Нееднаквоста е огромна, не само во богатството, туку и во моќта. Денешниот 

капитализам ги разорува општествените и политичките институции, од семејство 
до држава. Се е под диктатура на успешноста.Слабее преговарачката моќ 
на синдикатите и вработените, а се зголемува моќта на мултинационалните 
компании и капиталот воопшто, што дополнително доведува до зголемување на 
доходот од капитал. Всушност, до одредена мера нееднаквоста е во ред и можеби 
дури е корисна во поглед на иновациите и развојот. Проблемот се создава кога 
нееднаквоста ќе стане толку екстремна што веќе не го подобрува растот. Кога 
нееднаквоста ќе достигне одредена точка, често доведува до продолжување на 
нееднаквоста низ времето и генерациите, како и до недоволна подвижност во 
рамки на општеството.

Глобалната финансиска криза од 2008 година беше суров потсетник за сите 
дека економијата не може да им се препушти на професионалните економисти 
и технократи. Како економски активни граѓани, сите мора да учествуваме 
во неговото управување. Иако многумина од нас се физички исцрпени од 
секојдневната борба за опстанок и се ментално преокупирани со нивните лични, 
вклучително и финансиски проблеми, сепак помислата да се стане економски 
активен граѓанин е трајна инвестиција.  Економијата е многу подостапна отколку 
што нè убедуваат многу економисти. Откако ќе добиете основно разбирање за 
тоа како работи, не е потребно многу време и внимание да контролирате што 
се случува во системот. Како и другите вештини во животот - на пример, возење 
велосипед, учење нов јазик или обид да научите како да користите нова таблета - 
негувањето економски активен граѓанин станува полесно со текот на времето со 
пребродување на првите пречки.

Не можиме да си дозволиме нови неуспешни модели. Ќе треба многу 
подобро да се справуваме со предизвиците. Дискутабилно е дали на луѓето да им 
се даде универзален основен приход или универзални основни услуги. И двете 
опции имаат силни и слаби страни. Но без оглед на тоа која опција ќе ја одбереме 
вистинскиот проблем лежи во дефинирањето на значењето “универзално” и 
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“основно”. Сите овие разговори за технологијата и економската идеологија можеби 
се чинат апстрактни и далечни, но реалните изгледи за масовна невработеност 
никого не можат да остават рамнодушен. Останува отворено прашањето како 
можат да се запрат овие тенденции.
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ВЛИЈАНИЕТО НА  БРЕНД МЕНАЏМЕНТОТ  
ЗА УСПЕШНОСТ НА ЕДНА ОРГАНИЗАЦИЈА

АПСТРАКТ: За да една организаија  ја краси успех еден од најзначаните елементи 
кои играат клучна улога за креирање на бренд претставува маркетингот.Анализата 
на пазарот, конкурентите,географската положба претставуваат клучни фактори за 
градење на бренд.За еден бренд да дојде поблиску до своите потрошувачи како 
би го запознале брендот и неговите производи еден од најважните елементи со 
кои треба да се издигне брендот е реклама која успешно ке ја раскажува неговата 
приказна.Рекламите се оние кои го информираат клиентот за сите достигнувања 
на самата компанија и нивните продукти.
За една реклама да се смета за успешна треба да резултира со брзи промени во 
навиките на луѓето.

КЛУЧНИ ЗБОРОВИ: реклама , маркетинг, потрошувачи

THE IMPACT OF BRAND MANAGEMENT  
ON THE SUCCESS OF AN ORGANIZATION

ABSTRACT: In order for an organization to be successful, one of the most important 
elements that play a key role in creating a brand is marketing. Market analysis, 
competitors, geographical location are key factors in building a brand. For a brand 
to come closer to its customers in order to meet the brand and its products one of 
the most important elements with which the brand should be promoted is an ad that 
will successfully tell its story. Advertisers are those who inform the client about all the 
achievements of the company and their products.For an ad to be considered successful 
it must result in rapid changes in people’s habits.

KEYWORDS: advertising, marketing, customers

Рекламата отсекогаш  претставувала совршено социјално огледало на своето 
време.Ако општеството се свртува кон интерактивноста, сосема е природно дека 
и рекламата ќе евалуира во таа насока.Готово е со пораките наменети на пасивни 
и покорни потрошувачи.Иднината на рекламата, таква каква што ја познаваме, 
евалуира кон комуникација, многу повклучена.Со интерактивна реклама, целата 
комуникација ќе треба да биде повторно дефинирана.Јазот помеѓу интерактивната 
комуникација на утрешнината и класичната реклама на денешницата е уште 
поголем од оној што ги одвојува рекламата на денешницата и онаа некогашната. 

658.626]:658.8:005.21
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Оснонвите економски сектори што ризикуваат да бидат засегнати со 
интерактивната револуција на комуникацијата се: 

1. Образование ( практични информации, продолжено образование...)
2. Здравје ( домашна нега)
3. Телекомуникации ( мобилни телефони, видео конференции...)
4. Банка ( финансиски услуги, контрола од далечина...)

Секои од овие сектори е заснован врз инволвираноста на потрошувачот. 
Потрошувачот мора да има можност да дејствува директно врз содржината и 
формата на пораката а не само да е присутен.Формите кои што може да ги има 
рекламата се: јавно место, рекламен простор, онлајн сајт преку некое сервисно 
претпријатие, рекламен фил и друго.

Природата на класичната реклама е во исклучителен развој на понудата.
Доколку потрошувачот има само еден телевизиски канал неговиот избор ќе 
биде ограничен, но доколку бројот на каналите се золеми, природно е дека 
потрошувачот ќе ја пребарува разновидноста на понудата и ќе ја усогласи според 
неговите желби.Доколку паузите за рекламите траат повеќе минути, тогаш 
вниманието во поглед на рекламните пораки е се повеќе нејасно и неизвесно.
Краткометражните реклами се оние што треба да понудат најдобро решение 
за потрошувачот.Тие најчесто имаат облик на некоја дебата или фикција при 
тоа овозможувајќи емитувањето да е што помалку агресивно. Една од главните 
вредности на интерактивната реклама е во тоа што таа овозможува мошне 
прецизен повраток на инвестициите,што рекламата наменета за широката јавност 
никогаш не успеала перфектно да го оствари. 

Предизвикот на агенциите порано бил да се наметнат на публиката и да 
успеат да ги убедат потрошувачите да го купат рекламниот производ.

Најинтелигентинте продавачи ги оставаат проспектите сами да се продаваат, 
колку подолго луѓето ќе одберат да бидат интерактивни со рекламата, толку 
повеќе ќе бидат наклонети кон купувањето.

Интерактивната реклама не е пречка за револуција во креативноста. Како 
пропусница за агенциите таа уште долго време ќе ги зачува клиентите-огласувачот 
во подиректен контакт со нивните потрошувачи. Формата не мора да го носи 
ризикот бидејќи пред се е содржината која треба да му се допадне на потрошувачот. 
Најважно за интерактивната реклама е да се оди на средба со потрошувачите, така 
што ќе им се понуди она што точно одговара на нивните потреби.

За создавање на силен бренд е потребно внимателно планирање и големо 
долгорочно вложување.Најзначајна вештина на професионалните маркетари 
веројатно претставува нивната способност да креираат,одржат,унапредат и 
заштитат марки.Маркирањето стана приоритет на маркетингот.Успешните 
марки,можат да наплатуваат повисоки цени и да ја придобијат лојалноста.
Маркетарите на успешните марки на 21-виот век, мораат да бидат крајно успешни 
во процесот на стратегиската марка-менаџмент.

Стратегиската марка менаџмент подразбира дизајнирање и имплементирање 
на маркетинг активности и програма за да се изградат и измерат марките,како и 
за да се управува со нив,се со цел максимирање на нивната вредност.

Марката е,производ или услуга со дополнителни димензии,што на 
определен начин ги издвојуваат од останатите производи или услуги што се 
дизајнирани за задоволување на истите потреби.Тие разлики може да бидат 
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функционални,рационални или опипливи,според перформансите на марката.Тие 
можат да бидат и повеќе симболични,емоционални или неопипливи, во зависност 
од тоа што претставува брендот.

Маркирањето е веќе долго време присутно како средство за издвојување на 
стоките на еден производител од стоките на друг производител.Како први знаци 
на брендирање во европа може да се сметаат барањата на средновековните 
еснафи,занаетчиите да стават заштитен знак на своите производи за да се 
заштитат себе си и да ги заштитат потрошувачите од послаб квалитет.Кога 
зборуваме за уметноста, може да се каже дека маркирањето почнало во оној 
момент кога уметниците почнале да ги потпишуваат своите дела.Марките денес 
имаат многу значајна улога и на тој начин влијаат на подобрувањето на животот 
на потрошувачите и на подобрувањето на финанскиската вредност на фирмата.

Маркетингот со дозвола,односно практиката на претставување на 
производот на потрошувачите, само ако тие тоа јасно го одобрат претставува 
инструмент што компаниите би можеле да го користат за да се издвојат од 
масата и да изградат лојалност меѓу купувачите.Со помош на обемните бази 
на податоци и напредните софтверски програми,компаниите се во можност да 
пристапат до огромни количества податоци и да им испраќаат на потрошувачите 
целни,персонализирани пораки.

Маркетарите денес мора многу да направат за да го исполнат ветувањето на 
марката.Тие мораат да пројдат од интерно набљудување и на тој начин да увидат 
кои чекори треба да ги превземат за да се уверат дека вработените и маркетинг 
партнерите ѓи почитуваат и разбираат основните концепти на маркирањето и 
начинот на кој што можат да ја поттикнат или загрозат вредноста на марката.За 
услужните компании и продавачите на мало, е многу важно сите вработени да 
имаат актуелно и добро познавање на марката и на нејзиното ветување.

Компаниите мораат да се ангажираат и да воспостават постојан и отворен 
диалог со своите вработени.Холистичките маркетари мораат да одат и чекор 
понатаму,односно дистрибутерите и дилерите да се обучат и поттикнат, за да им 
понудат добра услуга на своите купувачи.Слабо обучените дилери можат да ги 
уништат и најдобрите напори за изградба на силен имиџ на марката.Вредноста 
на марката може да се создаде со нејзино поврзување со други информации во 
меморијата, што на потрошувачите им пренесуваат одредено значење.

Некои стратегии предвидуваат дека доаѓа време во коешто целата 
купопродажба помеѓу купувачите и продавачите ќе се одвива преку Интернет.
Новиот модел од корен ќе го смени размислувањето на клиентот за практичната 
брзина,цената и информацијата на производот и услугата.Овој нов начин на 
размислување на купувачите ќе влијае на секој облик на работење.Факт е дека 
денешната економија бара мешање на теориите и праксата од новата и старата 
економија.Компаниите треба да ги задржат вештините и праксата од минатото 
што донесле успех.Но,исто така, ќе мораат да усвојат нови способности и вештини 
ако сакаат да растат и да бидат успешни во новото опкружување.Маркетингот би 
требало да ира водечка улога во обликувањето на новата стратегија на фирмата.

Е-работењето вклучува користење на електронски платформи -Интернет, 
Екстранет и интернет во водењето и работењето на фирмата.Интернет и други 
технологии сега им помагаат на фирмите да работат побргу,поточно и во многу 
пошироки временски и просторни граници.Постојано расте бројот на фирми 
што отвораат мрежни станици на коишто огласуваат и даваат информации 
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за своите производи и услуги.Компаниите создаваат интранетска мрежа што 
на вработените ќе им овозможува меѓусебно да комуницираат и да имаат 
пристап до информациите и компјутерите на фирмата.Е-трговијата вклучува 
е-маркетинг и е-набавка.

Е-маркетинг е електронска станица на е-трговија.Фирмите го спроведуваат 
за да ја известат јавноста за производите и услугите што ги нудат и за да продадат 
преку Интернет.На спротивната страна се наоѓа е-набавката што е куповна 
страна на е-трговијата.Таа се состои од фирми што набавуваат стоки и услуги од 
добавувачите преку Интернет.

Купувањето преку Интернет има многу предности за крајните купувачи како 
и за бизнис купувачите.Може да биде и практично :

 » клиентите не мора да се борат со метежот во сообраќајот,
 » да бараат место за паркирање и да ги пребаруваат полиците во дуќаните 

за да го најдат производот што им е потребен.

Купувачите кои што купуваат преку Интернет воспоставуваат цврсти врски 
со трговците а трговците никогаш не ги затвораат своите дуќани,Купувањето е 
едноставно и приватно.

Е-трговијата нуди и многу погодности за продавачите.Интернетот е силно 
оружје за градење силни односи со клиентите.Фирмите на Интернет можат да 
комуницираат со купувачите и да дознаат повеќе за нивните желби и потреби.Исто 
така,нивните клиенти можат да поставуваат прашања и да даваат свое мислење.
Интернетот и другите електронски канали нудат дополнителни предности,како 
што се намалување на трошоците и зголемување на вредноста и ефективноста.Е-
маркетингот нуди и поголема флексибилност што на трговците им овозможува 
постојано приспособување на својата понуда и програма.

На пример: еднаш коа е испратен каталог на крајните купувачи, 
производите,цените,и другите карактеристики во каталогот не се менуваат 
додека не се испрати следниот каталог.

Мрежниот каталог може да се менува секој ден или секој час,приспособувајќи 
го асортиманот на производи,цените и ткн.

Електронската пошта се наметнува како важно маркетиншко оружје 
и претставува важна потпора на експертите.Фирмата може да ги поттикне 
потенцијалните и постоечките купувачи да испраќаат прашања, предлози и 
жалби преку е-пошта.Претставниците на службите на клиентите можат бргу да 
реагираат на таквите пораки.Фирмата може да развие список на адреси за на 
потенцијалните и постоечките клиенти да им испраќа е-пошта.

Таквите списоци се извонредна можност за претставување на фирмата и за 
развој на трајни врски со постоечките купувачи.

Испраќањето е-пошта стана најевтино и најпрофитабилно средство за 
претставување понуда и информации за производите и за фирмата.Имено,фирмите 
може да се пријават за услуга на мрежен пренос, што автоматски ги симнува 
приспособените информации на персоналниот компјутер на примателот. 

Приватноста на интернет е најголема причина за загриженост за е-трговијата.
Поголемиот дел од експертите за маркетинг станаа способни во собирање и анализа 
на детални податоци за потрошувачите.Тоа би можело да доведе до злоупотреба на 
информациите,ако фирмите користат информации на недозволени начини или ако 
разменат бази и податоци со други фирми.Многу потрошувачи се загрижени за својата 
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сигурност на интернетот.Освен прашањата за сигурност и приватност, интернет 
потрошувачите ги загрижуваат измамите како кражба на идентитет,вложување во 
финансиски маверзации и слично.Произведувачите секогаш имаат можност да ги 
заобиколат продавачите на големо или пак неефикасните меѓу нив да ги заменат со 
нови.Главните критики што произведувачите ги имаат кон продавачите на големо 
се во поглед на недоволната промоција на линиите на производот и во поглед 
на тоа дека нивната работа се сведува само на превземање на нарачката, дека не 
држат доволно резерви па со тоа не можат веднаш да ја создадат испораката.

Потрошувачите понекогаш сакаат да се во спротивност со оптествените норми.
Ако работата на маркетингот е да ја исполни желбата на потрошувачот, лошата желба 
ги доведува маркетиншките експерти во дилема.Потрошувачите сакаат практичност 
и луксуз што ги даваат прозорските рамки,вратите и мебелот од тврди дрва но 
општеството истовремено би сакало да ги зачува амазонските прашуми,потрошувачите 
сакаат удобност што ја нуди централното греење и климатизацијата, а истовремено 
мораат да штедат и енергија, се повеќе автомобили на фреквентните улици,што исто 
така се извор на јаглероден диоксид,ја надминуваат користа од подобрувањето на 
потрошувачката на бензин,а помалку бројни се оние што се обидуваат да го намалат 
бројот на автомобили во своето домаќинство.Маркетингот мора да внимава кога се 
работи за несразмерноста помеѓу желбите на потрошувачите и општествените добра.
Кога движењето на потрошувачите, и чуствување одговорност кон потрошувачите 
немаат доволно влијание, маркетиншките експерти би требало да го контролираат и 
регулираат однесувањето во поглед на нудењето на непосакуваните стоки и услуги 
на општествата во широка смисла. Во спротивност е тоа што наместо нив, веројатно 
ќе го направи законодаството.

Етиката во најширока смисла на зборот се наоѓа на врвот на корпорациската 
скала на приоритети.Речиси секоја недела некоја водечка фирма тужи, било 
оправдано или неоправдано за неетичко работење.Совесните фирми се соочуваат 
со многу морални дилеми.Многу често не е јасно што може да се направи.Во 
иднина, ако сите менаџери немаат чуство за чуствителни прашања по етичност, 
фирмата мора да развие корпорациски маркетиншки,етички правила-широки 
упатства што мораат да ги почитуваат сите вработени.
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ПРИМЕНАТА НА ДИГИТАЛИЗАЦИЈАТА 
ВО РАБОТЕЊЕТО НА КОМПАНИИТЕ

АПСТРАКТ: Во сегашни услови во кои се најде современиот бизнис и неговото 
опкружување посебно предизвикани од Ковид пандемијата и нејзиниот силен 
замав доведе до сосема поинакви услови за негова егзистенција. Ако направиме 
една предходна ретроспектива ќе резимираме дека во последните 30 тина 
години бизнисот е дигитализиран а податоци за тоа се примена на компјутерите, 
компјутеризирани деловни програми, мрежи, сервери итн.
Вештачката интелегенција се надоврзува со дигитализацијата значи 
дигитализацијата се поставува и како потреба на минатото и неопходност на 
сегашноста. Се поставува како неопходност и прашањето што претставува 
дигитализацијата па како консеквенца следи и одговорот употреба на 
дигитални технологии за да се трансформира бизнисот. Сето тоа доведува до 
менување на начинот на работа како и прилагодување на работните процеси 
на дигиталната технологија.

КЛУЧНИ ЗБОРОВИ: дигитализација, дигитални технологии, бизнис, работни 
процеси, компјутеризирани деловни програми

THE APPLICATION OF DIGITALIZATION 
IN THE OPERATION OF THE COMPANIES

ABSTRACT: In the current conditions in which modern business finds itself and its 
environment, especially caused by the Covid pandemic and its strong momentum, 
it has led to completely different conditions for its existence. If we make a previous 
retrospective, we will summarize that in the last 30 years the business has been 
digitalized and data on that are applied to computers, computerized business 
programs, networks, servers, etc. Artificial intelligence is connected with digitalization, 
which means that digitalization is set as a need of the past and a necessity of 
the present. The question of what is digitalization is raised as a necessity, so as a 
consequence follows the answer to the use of digital technologies to transform the 
business. All this leads to changes in the way of work as well as adaptation of the 
work processes of digital technology.

KEYWORDS: digitalization, digital technologies, business, work processes, 
computerized business programs

ВОВЕД
Дигитализацијата претставува долгорочна деловна стратегија и обврска 

која се темели на менаџментот на компанијата кој е спремен да го трансформира 
својот бизнис за предизвиците кои го предизвикуваат современиот начин 
на дејствување и опстојување во деловниот свет како во сегашноста така и во 
иднината.

334.72:004(497.7)
339.1:004.738.5(497.7)
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Дигитализацијата е поврзана со податоци, процеси и текови како и бизнис 
известување и донесување на одлуки. Секојдневно секој бизнис е опкружен 
со лавина од податоци кои треба правилно да се искористат, но и од нив се 
извлекуваат голем број на информации од кои можат да се донесат заклучоци 
за конкурентна предност затоа сите тие податоци во основа треба да бидат 
дигитални.Сите податоци треба да се искористат и насочат во процеси кои исто 
така треба да бидат дигитални кои ќе доведат до ефикасно управивање со нив. 
Нивната централизација и унифицираност ќе доведат до полесно управување 
со компанијата. 

Многу е важно и навременото и точно известување за да можат да се 
донесат и поцелисходни одлуки за успешно менаџирање и управување. Не 
станува збор за било какви информации туку за точни и навремени информации 
кои ќе им помогнат на менаџерите во процесот на донесување на одлуки. Сето 
ова би довело до ефикасност на деловните процеси и остварување на приходи и 
остварување на конкурентна предност.

Праксата покажува дека мал е процентот на луѓето кои сакаат организациски 
промени а тоа е од 10 до 15%, оние кои сакаат нови предизвици а останатиот 
процент не сака промени и стравува од несигурност од губење на своето работно 
место. Дигиталната технологија го олеснува процесот и ја прави компанијата 
поконкурентна.

1. ПОТРЕБАТА ОД ДИГИТАЛИЗАЦИЈА
Визијата на бизнисите е многу важна посебно ако во неа е вметната 

дигитализацијата и ако се води сметка за четирите битни чекори;
Прво - увид на средствата со кои располага компанијата;
Второ - проучување на пазарот за да се увидат неопходните барања на 

купувачите односно клиентите;
Трето - креирање на процеси кои ќе генерираат портфолија на потенцијални 

идеи за идните потреби на купувачите со креирање на деловни хипотези и нивно 
тестирање преку истражување на купувачите односно потрошувачите.

Сршта на дигиталниот успех е поврзан со потатоците за клиентите кои се 
собрани во база на податоци во посебни системи  кои содржат инеракции и 
поврзаност со клиентите со кои може да се претстави и потенцијалниот производ 
односно да се изврши неговата промоција.

Факт е дека дигиталната трансформација на работењето на компаниите 
доведува до голем потенцијален раст за цела Европа, посебно за нејзината 
индустрија како и поврзаноста на сите нејзини членки како и нејзино 
искористување на можностите што ги дава самата.

Европската комисија дава одговор на сложеноста на постапките од 
дигиталната трансформација кој е содржан во програмата под име Дигитална 
Европа во која е содржан и повеќегодишниот финансиски план во период од 2021-
2027 година. Основната цел е да се осигура некаков инструмент кој ќе ја редулира 
потрошувачката прилагодена на оперативните барања за изградба на своевиден 
дигитален капацитет. Вкупниот предвиден буџет е околу 9,2 милијарди евра за 
целокупната дигитална трансформација на европското стопанство, примамлива 
бројка која ќе исполни иден и трансформиран лик на Европската индустрија.

Вложувањата во дигитализацијата ќе биде можна во обемот на четири 
составни делови на фондот на ЕУ, поконкретно во дигиталната инфраструктура, 
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дигиталната трансформација на малите претпријатија, истражувањата во 
дигиталната технологија како потпора на социјалната економија . Со овие насоки 
би се отвориле и многу работни места од областа на дигитализацијата.

Придобивките од дигиталната технологија можат да се увидат и на следниот 
графикон во земјите членки на ЕУ. 

Графикон бр. 1
Извор: Дигиталната економија и социјалниот индекс ЕУ

 
На самиот графикон се согледува дека Хрватска е многу назад од одредени 

земји во примената на дигитализацијата ако се земе фактот дека една петтина од 
населението не користи интернет,ако се спореди со 2018 година не направила 
значителен напредок со останатите земји како што е Финска која е на врвот.

2. ДИГИТАЛНАТА ТРГОВИЈА ВО РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА
Секодневието покажува дека преку интернет се вршат голем број на 

разновидни купувања и во нашата држава па оттаму и забрзано темпо и раст  на 
е- трговијата односно дигиталната економија. Навиките на нашите граѓани до  
2018 година одат на нагорен тренд како што може да се увиди и од податоците од 
Држаниот завод за статистика.

Македонските граѓани можат да купуваат и полиси за осигурување преку 
интернет значи можат да користат и услуги. Од 2020 год. се укинува и  царинската 
давачка на пратки помали од 90 евра што беше и препорака од Европската 
Комисија. Народната Банка на РСМ  од 2018 год. овозможи и ја либерализира 
елетронската трговија која има нагорен тренд на нејзин раст.
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Слика бр1: 

ЗАКЛУЧОК
Придобивките што ги дава елетронската трговија е од големо значење како 

за граѓаните така и за целокупниот деловен свет. Како позначајни придобивки се 
следните:

 » Заштеда на трошоците, поголема економичност;
 » Поголема ефективност и рентабилност;
 » Висока растечка капитална, образовна, научна и информативна 

интензивност;
 » Мали и опаѓачки штетни ефекти врз природната средина и здравјето 

на човекот;
 » Висока акумулативност:
 » Висока и растечка флесибилност и тн.

Дигитализацијата овозможува поедноставна работа и поевтино праќање 
на информации, овозможува и помалите претпријатија да го користат и да 
земат учество и на глобалниот пазар. Дигитализацијата овозможува конкуретно 
работење и зголемување на шансите за опстанок на пазарот.

КОРИСТЕНА ЛИТЕРАТУРА
1. Дигиталната економија и социјалниот индекс ЕУ
2. Маркетинг прирачник за мали и средни бизниси- КОСМО- иновативен 

центар, Скопје 2004г
3. www.stat.gov.mk
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КАК БИЗНЕСУ ПЕРЕЖИТЬ «КОРОНАКРИЗИС» 
В 2021 ГОДУ?

АПСТРАКТ: 2020 год внес человечеству огромные перемены, во всех сферах 
деятельности и застал врасплох. Он поменял взгляды людей и предпочтения. 
За такой короткий срок, как «год» мир изменился во всех красках. Естественно, 
этот год стал переломным и для предпринимателей всего мира. Связано это с 
появлением вируса COVID-19. В условиях принятых ограничений доходность 
бизнеса снизилась. Что существенно ударило по карманам бизнесменов. 
Оплата налогов, зашкалила до нулевого процента. Бюджет любого государства 
перестал пополнятся. Режим самоизоляции и принятые ограничения 
ударили по кошельку, а «таблетку для выживания» в период «коронакризиса» 
предпринимателям не подарили. И все людине знали, что делать. Даже не было 
вакцины для обеспеченных людей. Все человечество стало на один уровень- 
перед вирусом SARS.

КЛУЧНИ ЗБОРОВИ: пандемия, бизнес, економика, онлайн, образование

HOW CAN BUSINESSES SURVIVE THE CORONAVIRUS 
CRISIS IN 2021?

ABSTRACT: The year 2020 brought huge changes to humanity, in all spheres of 
activity and took it by surprise. It changed people’s views and preferences. In such a 
short period of time as a “year”, the world has changed in all its colors. Naturally, this 
year was also a turning point for entrepreneurs around the world. This is due to the 
appearance of the COVID-19 virus. Under the conditions of the adopted restrictions, 
the profitability of the business decreased. That strain the wallet of businessmen 
significantly. Paying taxes went off scale to zero percent. The budget of any state 
has ceased to be replenished. The self-isolation regime and the adopted restrictions 
hit the wallet, and the “survival pill” was not presented to entrepreneurs during the 
“coronacrisis”. And all the people didn’t know what to do. There was not even a vaccine 
for wealthy people. All of humanity has become one level – in front of the SARS virus.

KEYWORDS: pandemic, business, economy, online, education

В 2020 году офлайн-бизнес пострадал больше всех отраслей коммерции. 
Осенние ограничения и множество других сопутствующих факторов положили 
начало сложному периоду для компаний, работающих «вне интернета».Специалисты, 
эксперты и исследователи начали искать выход из сложившийся ситуации. А 
Всемирная Организация Здравоохранения в своём заключении сообщила, что 
эффективный метод против распространения инфекции коронавируса — это 
режим «удаленки», что требует определённые условия. Самоизоляция, запрет на 
выход и «домашний арест» людей держал в страхе. Первый удар был по психологии 

334.72:[616.98:578.834(100)
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человечества, по не подготовленности людей к определенным условиям «онлайн-
режима». С целью осуществления социального дистанцирования работодатели в 
обязательном порядке переводили своих сотрудников на удалённую работу или 
отправляли в отпуск. Запреты на массовые мероприятия негативно отразились на 
отраслях предприятий, тесно связанных с физическим присутствием людей. Самые 
большие убытки бизнесом получены именно во время действия «карантинных мер». 
Предприниматели были не готовык к таким условиям работы в бизнесе. Многие 
компании не смогли осуществить сотни тысяч сделок. Инвесторы, отказывались от 
заключенных сделок, расторгнув договоры. Убытки в бизнесе были ощутимы уже 
в кратчайшие сроки. Вирус SARS, в течение 3-х месячного карантина, перевернул 
мировой бизнес в огромные убытки. Многомиллионные бизнес-кредиты перестали 
выплачиваться, «товарооборот» предпринимателей перестали пропускать на 
границе. Инвесторы отозвали свои средства и многие деньги были заморожены. 
Ресторанный бизнес понес крах, пострадал челночный бизнес. Индустрия моды и 
дизайна тоже перестал играть свою роль. 

ЧТО БЫЛО В 2020 ГОДУ?
Когда бизнес понял, что идут серьезные изменения, то последовали 

сокращения сотрудников и прекращение деятельности предпринимателей. Все 
это привело к панике. 

С приходом в нашу жизнь и в бизнес короновируса первыми от его 
последствий пострадали туристические компании (операторы), авиакомпании 
и сфера гостиничного бизнеса. Второй волной накрыло ресторанный бизнес 
и развлекательную сферу услуг в оффлайне. После ввода жесткого карантина 
массово стали закрываться кафе, бары, рестораны. Отсутствие доходов 
коснулось всех предприятий общественного питания. Этот вид деятельности 
очень пострадал во время карантина. Приостановка деятельности отразилась 
на оборотах, которые упали от 30 до 90%. Быстрее всех стран отреагировали 
власти США и ввели режим чрезвычайной ситуации по всей стране. Введены 
дополнительные требования к услугам общественного питания, расстановке 
столов и стульев, дезинфекции. Далее карантинные меры ввела Европа, а 
после и другие страны. Выходом из кризисной ситуации могло стать развитие 
новых направлений деятельности, в том числе перепрофилирование или иные 
коллаборации. Например, организация работы в режиме «на вынос».

Перевозчики в первой и второй волне вместе с другими бизнесами тоже 
терпели убытки, но после, когда оправились от шока, нарастили прежние бизнес-
объемы. Множество людей по всему миру потеряли работу. Арендные ставки на 
коммерческую и частную недвижимость пошли вниз, т.к. спрос падал мгновенно. 
Лучше всех себя чувствовал онлайн-бизнес и курьерская доставка. Они смогли 
увеличить свои объемы продаж на порядок. 

Также, в связи с рекомендациями ВОЗ огромным спросом стали пользоваться 
различные антисептики и медицинские товары защитного характера: перчатки, 
маски. Бизнес увидел эту нишу и появилось множество интернет-магазинов 
по продаже данных товаров. Поставщики по продаже медицинских масок 
занимают лидирующую позицию в мировой экономике по прибыли. Многие 
эксперты стали отмечать, что ношение масок может снизить заболеваемость 
на 30%. Фармацевтический бизнес получил колосальные доходы в период 
коронокризиса. Аптеки сыграли роль «спасителей». Также, они показали, что 
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является главным бизнесом для развития в любой стране. Это одна из немногих 
отраслей экономики, которая воспроизводит положительную динамику. Продажа 
медикаментов востребована среди населения. Даже после спада пиковых 
показателей эпидемии, спрос на медицинские препараты сохранился. Так как в 
сложившейся ситуации безопасность является первостепенной потребностью.

Переход в онлайн-среду значительно оживил киберпреступность. 
Киберпреступления совершаются для незаконного получения финансовых 
средств или получения различных данных с целью вымогательств или 
персональной наживы. В одном случае преступники осуществляют атаки на 
компьютеры, в другом используют компьютеры в своих целях: распространяют 
вредоносные программы, получают незаконную информацию или криптовалюту.

До 2020-го года ежегодный рост рынка электронной коммерции составлял 
в среднем 10%. Пандемия изменила покупательские привычки потребителей 
и сформировала новую модель потребления и шоппинга и увеличила прирост 
рынка более чем на 30% в ковидном году.

Вирус COVID – 19, забрал тысячи жизней, но одновременно дал понять 
людям, что человечество может существовать в комфортной для себя условий 
жизни. Здоровье – это первый аспект в существовании на земном шаре. Забота 
о нем, дает прожить долгие годы жизни. Чистота и гигиена, дает не только 
профилактические меры, но и уважение людей к друг другу. Люди основательно 
стали заботиться о своём здоровье. 

Можно бесконечно перечислять негативные последствия «коронакризиса», 
но, несомненно, эволюционирование к новой системе жизни пророчат 
появление новых стартапов. Вспышка онлайн-образования и переобучения 
возродит новые вакансии. Появится возможность получения дохода «без 
физического присутствия». Но за последнее время обучаемость школьников, 
студентов снизилась на 40%. О чем это говорит? Нежданные условия неразвитым 
странам принесли дискомфорт. Удаленное обучение потребовало определенных 
условий, таких как: скоростной интернет, компьютеры с высокой памятью и др. 
Перезагруженный сервис связи, не смог обеспечить долгое время достаточного 
комфорта в образовании. Также, родители не были подготовлены заниматься 
своими детьми в домашних условиях, где требовалось время и терпение. 
Резкая смена образования снизила уровень успеваемости и обучаемости 
несовершеннолетних детей. Это все вызвало упадок активности родителей, что 
привило к стрессу и панике.

Нужно отметить, что во многих странах в сфере образования люди 
начали испытывать кризис. Не так легко оказалось перейти в онлайн-обучение. 
Некоторые условия и финансовое отсутствие, приводят к панике родителей 
несовершеннолетних. Студенты, остаются без учебы и работы. Учитывая 
такие ситуации, финансово обеспеченный и грамотный предприниматель, 
проанализировав сложившуюся ситуацию, может создать «план-стратегию» и 
помочь людям перейти на цифровой режим жизнеобеспечения. Инвестируя 
первым, в таких условиях в экономике, в дальнейшем этот бизнес может получить 
большие дивиденды. 

Потерявшие работу люди активно включались в онлайн-образование с 
дальнейшим планом поменять сферу деятельности и получить возможность 
заработка. Онлайн-образование подтолкнуло изменить формат всех офлайн-
конференций и полностью сместить фокус в интернет среду. Появляются 
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различные развлекательные мероприятия в онлайне: концерты, экскурсии, 
стримы. Социальные сети нарастили свою активность в несколько раз. 

ЧТО БУДЕТ В 2021 ГОДУ?
По мнению многих экспертов у бизнесов есть варианты развития в 

сложившейся и сохраняющейся коронокризисной ситуации. Но точной 
инструкции пока нет, а опыт и стремление улучшить окружающий мир, 
сопереживание слабым заставит людей заниматься делом, по существу. В скором 
времени, стабилизируется ситуация. 2020 год показал, что невозможно убить весь 
бизнес, людей, планету и все живое. Если что-то заканчивается, начинается другое, 
и даже лучшее. Потому что мир создан, чтобы жить, процветать и развиваться. 
Все столкнулись с «чрезвычайной ситуацией» и каждый бизнес будет понимать на 
своем личном опыте. Самое главное предпринимателям, уметь ориентироваться 
и принимать новое как должное и нужное. 

Большинство экспертов предлагают следующие пути развития:
1. Весь бизнес в онлайн. Онлайн-магазины, казино, образование. Все 

эти направления просто обязаны уже быть в сети. Население в кризисной 
обстановке достаточно быстро адаптируется и умеет максимально быстро 
изучить все новые возможности. Онлайн-магазины должны предложить своим 
покупателем условия онлайн-примерки либо примерки с курьером на дому. Это 
позволит развить массу дополнительных сервисов: чат-боты, курьерские услуги, 
онлайн-помощь психолога и многое другое. Эксклюзивный ассортимент для 
электронной коммерции – это дин из вариантов увеличения продаж. Большая 
часть компаний реализует свои товары через торговых партнёров - розничных, 
оптовых представителей и дистрибьюторов. Поделившись информацией о 
потребителях, полученной за счёт обратной связи в прямой коммуникации, 
удастся минимизировать конфликты с торговыми партнёрами. Дополнительный 
вариант - предоставление сезонных скидок и спецпредложений. 

2. Обучение в онлайн формате. Строгий карантин позволяет выделить 
это направление в целую индустрию онлайн-образования. Школы, университеты 
и многие другие учебные заведения уже перевели на дистанционное обучение, 
но все еще многие нуждаются в качественном его наполнении. Недостаток 
методического материала формирует огромный спрос на его получение. 
Качественные видеоуроки в записи – это тренд онлайн-образования в 2021 году. 
Образование должно занимать вторую после здоровья роль в экономике любой 
страны. Обучение населения поможет найти выход из любого кризиса. 

3. Инвестирование в IT направление. Огромный поток включений 
в онлайн – требует высоких требований у провайдеров. Развитие онлайн-
магазинов формирует спрос на интернет-эквайринг. Электронное образование 
создает необходимость чат-бота обратной связи с высокими требованиями 
аудитории: школьники, студенты и т.д. Онлайн-магазины требуют новых форматов 
примерочных. На помощь уже сейчас приходит искусственный интеллект и 
предлагает онлайн-примерку товаров. Многие крупные бренды уже внедрили на 
своих площадках такую возможность. Увидеть, как смотрится платье, кроссовки, 
костюм или даже телевизор у вас дома помогает мир дополненной реальности. 
Это довольно дорогостоящее направление в IT сфере, но оно считается 
краткосрочной инвестицией, несмотря на объем затраченных средств на старте. 
Прямая коммуникация с потребителями и услуга дополненной реальности 
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позволяет проводить онлайн-тестирование последних инноваций в продуктах и 
услугах компании, получая не только быстрый доступ к отзывам покупателей, а 
также и неискажённый интерпретацией нескольких инстанций. 

В 2018 году компания L’Oréal запустила новую услугу - примерка товаров в 
дополненной реальности. Потребители смогли опробовать продукцию бренда 
для макияжа, а также красок для волос, не посещая магазин. Стоило лишь загрузить 
на сайт своё фото и при помощи этой бесконтактной услуги, в любое удобное 
время подобрать по собственному вкусу или с учётом рекомендаций ведущих 
специалистов в сфере красоты. Во время кризиса COVID-19 использование этого 
сервиса значительно возрастает. Теперь услуга внедряется и в других странах.

4. Онлайн-агентства по подбору персонала. Население, потерявшее 
работу и получившее новые знания в онлайн будет торопиться применить свои 
полученные навыки в новых реалиях жизни. Дистанционный сотрудник – это 
новый запрос от нанимателей. Связующим звеном станут рекрутеры-одиночки 
или даже целые онлайн-агентства по подбору такого персонала. Современные 
способы связи Zoom, Skype и MicrosoftTeams станут новым «окном» на проведения 
собеседований и онлайн-встреч. 

5. Рост IT сектора. В связи с переходом на дистанционные форматы 
взаимодействия появился спрос на специалистов по поддержке связи, которые 
смогут обустроить дистанционное бесперебойное взаимодействие в онлайн-
режиме заинтересованных сторон. Поддержка налаженной связи уже сейчас 
выросла на 80% на запрос подобных услуг. Спрос сформировал необходимость 
появления экспертов на этом рынке. Их уже сейчас необходимо обучать. 

6. Специальные услуги клининга. Данное направление деятельность 
было востребовано и ранее, но сейчас появилось отдельное новое направление – 
услуга по дезинфекции помещений. Однажды короновирус отступит, но привычка 
населения по поддержанию стерильности и чистоты в доме и общественных 
местах останется. 

7. Службы курьерской и бесконтактной доставки. Дистанционное 
общение – это главное требование ВОЗ во время пандемии. Это профилактика 
вируса. Бизнес курьерской доставки практически единственный, который не 
только выжил с приходом пандемии, но и колосально нарастил свои объемы. 
А новые рекомендации ВОЗ подтолкнули сформировать новую услугу – 
бесконтактная доставка. И даже когда пандемия уйдет навсегда – привычка 
защищаться останется. Бесконтактный способы «общения» и шоппинга останутся 
с нами надолго. 

8. Сельско-хозяйственный сектор и производство продуктов 
питания. Как бы там ни было, а кушать хочется всегда, поэтому некоторые виды 
производственных бизнесов будут вынуждены развиваться в новых условиях. 
Данный сегмент бизнеса будет востребован всегда пока живо человечество. 
Он основополагающий в обеспечении продовольствием населения. Эксперты 
прогнозируют рост продуктов питания зернового характера. Покупка 
долгохранящихся продуктов впрок станет трендом текущего года. 

9. Услуги интернет-маркетинга. Различные виды онлайн-маркетинга станут 
набирать обороты в геометрической прогрессии. Переход всего бизнеса в онлайн 
спровоцирует конкуренцию и направление услуг по продвижению бизнесов 
станет самым актуальным спросом среди маркетологов. Снижение доходов у 
населения и как результат, невысокая прибыль у бизнеса сформирует запрос 
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в услугах интернет-маркетинга среди подрядчиков мелкого бизнеса. Крупные 
агентства вынуждены будут переквалифицироваться и предложить услугу на 
которую есть запрос. Удаленное оказание услуг нуждается в специалистах (seo, 
smm, контент), оказывающих полный комплекс инструментов для последующей 
продажи услуг и товаров заказчика.

10. Онлайн-процент за продажи товаров/услуг. По всему миру 
коронокризис принес потери рабочих мест. Люди нуждаются в различных способах 
заработка. Возможность появления специальных порталов, где поставщики 
смогут предоставить товар, а заинтересованное лицо может получить заработок 
(процент с продаж) от проданного товара или услуги. 

11.Услуги по кибербезопасности. И все же, мошенничество является самым 
распространенным видом киберпреступлений. Например, инвестирование 
денежных средств в иностранные фондовые рынки, преступники могут 
прорабатывать различные мошеннические схемы. Или интернет-аукцион, которых 
сами продавцы поднимают ставки на цену товара, тем самым завлекая клиента 
на рискованные шаги. Что же касаемо вирусов, которых создают специально 
для внедрения в другие программы и выполнения несанкционированных 
действий, например, уничтожение файлов и данных - в связи с этим уже сейчас 
сформировался запрос на данный вид услуг. 

12. Криптобанки и криптообменники. По мнению экспертов, даже самые 
крупные финансовые организации такие как банки, в будущем, столкнуться с такой 
конкуренцией, как хранение денег в криптовалюте. Сделки будут осуществляться 
на интернет платформах. Правила ужесточаться, человечество будет управлять 
своими финансовыми ресурсами через электронные кошелки. Валютные рынки 
со временем переформируются в «биткоины», то есть в электронные деньги. 
Людям будет намного проще и удобнее, делать большие сделки и торговать на 
рынках. Понимание и финансовая грамотность приведет первых бизнесменов в 
интернет-сделки, что сейчас уже составляет 45% от общих финансовых потоков в 
электронной коммерции. 

Улавливать ситуацию необходимо быстро. Всемирная паника, дает новые 
перспективы многим предпринимателем. Короновирус появился ниоткуда, и до 
сих пор не понятно – была ли это «холодная война» или природа решила дать о 
себе знать. В любом случае нужно подстраиваться под ситуацию. Знающие люди, 
адаптируются быстро. Если взять молодежь, то 80% приняли ситуацию как за 
нормальное явление, 30% в преклонном возрасте столкнулись с ситуацией, где 
не могли сделать элементарные вещи такие как: поиск нужной информации в 
интернете, оплата коммунальных услуг через терминал, работа через интернет 
и т.д. За последнее время, обучение компьютерной грамоте увеличилась на 73 
%. Такие ситуации дают многим предпринимателем новые идеи, люди находят и 
не жалеют свои деньги на образование. Другими словами, люди готовы платить, 
чтобы «знать» и жить лучше. Возможно, это для крупных компаний не интересное 
бизнес-направление для развития, но для молодых начинающих бизнесменов – 
это прибыльная «идея». 
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МАКЕДОНСКАТА ЕКОНОМИЈА И ВЛИЈАНИЕТО 
НА КОВИД-19 ПАНДЕМИЈАТА

АПСТРАКТ: Кризата предизвикана од КОВИД-19 пандемијата е најголемата 
здравствена и економска криза со која досега се соочиле земјите во светот. 
Силниот удар од КОВИД-19 пандемијата предизвика драматични последици врз 
македонската економија во текот на 2020 година. На самиот почеток на 2020 година, 
во услови на здравствена и финансиска криза и во време кое налагаше итна реакција, 
Владата донесе низа економски мерки во обид да се справи со негативните ефекти 
од корона кризата. Во текот на 2020 година следеа четири пакети на економски 
мерки за амортизирање на првите удари од кризата, заживување на македонската 
економија преку директна поддршка на граѓаните и стопанството, обезбедување 
одржливост на работните места, закрепнување на одредени дејности, како и 
обезбедување стабилност на социјалните трансфери и креирање политики за брз 
излез од кризата. Анализирајќи ја македонската економија во услови на КОВИД-19 
пандемијата може да се констатира дека помошта од државата преку спроведените 
економски мерки од страна на Владата на Република Македонија беа добродојдени 
за стопанството, но само за одржување на кондиција за привремено пребродување 
на кризата. Со цел македонската економија да ја надмине најголемата здравствено-
економска криза во историјата на земјата и да се врати во нормала, во периодот 
што следи, неопходни се дополнителни добро осмислени економски мерки и итно 
решавање на системските слабости во државата. Периодот што претстои е сѐ уште 
критичен и сосема неизвесен, а македонската економија и понатаму се наоѓа пред 
сериозен предизвик во битката за економско заздравување. 

КЛУЧНИ ЗБОРОВИ: КОВИД-19, пандемија, македонска економија, економски мерки

MACEDONIAN ECONOMY 
AND THE COVID-19 PANDEMIC IMPACT

ABSTRACT: The COVID-19 pandemic is the immense health and economic crisis that 
the countries worldwide, has faced with so far. The strong COVID-19 pandemic impact, 
during 2020, has caused dramatically negative influence to the Macedonian economy. 
At the beginning of 2020, in a complex political situation and at a time which requires 
an immediate response, the Government has adopted series of economic measures in 
attempt to deal with the negative effects from the COVID-19 pandemic. Within 2020, four 
packages of economic measures were adopted in order to facilitate the first shock of the 
crisis and to revitalize the Macedonian economy. The packages of economic measures have 
offered direct support to the citizens and to the economy, ensuring sustainability of jobs, 
recovering certain activities, ensuring stability of social transfers and creating a policy for 
quick way out of the crisis. The analysis of the Macedonian economy, so far have pointed 
out that the economic measures for revitalization implemented by the Government of 
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the Republic of Macedonia, had positive effect to the economy but with limited impact. 
The main objective of the economic measures was only to maintain an optimal condition 
to temporary overcome the crisis. The overcoming of the health and economic crisis and 
returning of the economy in its full condition depends of additional economic measures 
and solving the systematic problems of the country within the economic and judiciary 
system as necessary. The Macedonian economy is still being faced with serious challenges 
in the battle for economic recovery and the period that follows is critical and uncertain.

KEYWORDS: COVID-19, pandemic, Macedonian economy, economic measures

ВОВЕД
На почетокот од 2020 година, како последица на КОВИД-19 пандемијата, 

светот се соочи со најголемата светска економска и здравствена криза во 
изминатото столетие. Постепено и со различен интензитет кризата се рашири 
низ сите подрачја во светот. Кризата предизвикана од КОВИД-19 пандемијата е 
досега најголемата здравствена и економска криза со која се соочила Република 
Македонија. Значителното влошување на глобалното економско окружување 
и падот на надворешната побарувачка предизвикан од здравствената криза 
влијаеше врз активноста на домашните извозни компании и индустриското 
производство, приливот на приватни трансфери од странство, а ограничувачките 
мерки за спречување на ширење на коронавирусот во земјата имаа влијание врз 
дел од дејностите во рамки на услужниот сектор, како трговијата, транспортот, 
угостителството и туризмот.

На самиот почеток на 2020 година, во услови на здравствена и 
финансиска криза и во време кое налагаше итна реакција, Владата на 
Република Македонија донесе низа економски мерки во обид да се справи со 
негативните ефекти од корона кризата. Кон крајот на првиот и почетокот на 
вториот квартал од 2020 година беа донесени првите два пакети економски 
мерки кои имаа за цел да го амортизираат првиот удар од економската криза 
предизвикана од коронавирусот. Во текот на вториот квартал од 2020 година 
беше донесен третиот сет економски мерки кој беше насочен кон заживување 
на македонската економија преку директна поддршка на граѓаните и на 
стопанството. Третиот сет економски мерки имаше за цел да ја поттикне 
приватната потрошувачка на граѓаните, заради создавање услови за подобар 
живот, заштита на постојните и креирање нови работни места. На крајот 
од третиот и почетокот на четвртиот квартал од 2020 година беше донесен 
четвртиот пакет економски мерки кој имаше за цел да обезбеди одржливост 
на домашните економски дејности и на работните места, закрепнување на 
одредени дејности, обезбедување стабилност на социјалните трансфери и 
обезбедување политики кои ќе помогнат во насока на спроведување на брза 
излезна стратегија кога кризата ќе заврши за да се продолжи со позитивните 
трендови на новата развојна македонска економија.

Напоредно со деталното елаборирање на спроведените економски 
мерки од страна на Владата на Република Македонија во текот на 2020 година, 
во продолжение е направена анализа на македонската економија во услови на 
КОВИД-19 пандемијата, гледано низ призмата на нејзината економската активност, 
пазарот на работна сила, движењето на државниот долг и стапката на инфлација, 
како и анализа на надворешниот сектор.  
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1. МАКЕДОНСКАТА ЕКОНОМИЈА ВО ТЕКОТ НА 2020 ГОДИНА
1.1. Економска активност

Во првиот квартал од 2020 година, согласно очекувањата, дојде до 
значително забавување на економскиот раст, којшто изнесуваше +0,2% 
на годишна основа. Ова се должеше на влошувањето на меѓународното 
окружување и значителниот пад на надворешната побарувачка, а во помала 
мера и на ограничувачките мерки преземени во месец март со цел спречување 
на ширењето на коронавирусот во земјата.

Во вториот квартал од 2020, беше забележан пад на домашната економска 
активност од -12,7% на годишна основа, што беше одраз на ограничувачките 
мерки за спречување на ширење на коронавирусот во земјата и падот на 
производството во индустриските капацитети како последица на влошеното 
меѓународно окружување и значителниот пад на надворешната побарувачка.

Во третиот квартал од 2020 година, беше забележан пад на домашната 
економска активност од -3,3%. Всушност, економската активност забележа 
намалување втор квартал по ред, како последица на неповолните ефекти од 
пандемијата на коронавирусот, иако со значително поблаг интензитет.

Во последниот квартал од 2020, беше забележан пад на домашната 
економска активност од -0,7% на годишна основа, што претставуваше натамошно 
забавување на падот на активноста по силниот пад во вториот квартал, со што 
просечното намалување на реалниот БДП во 2020 година, изнесуваше -4,5%.1

1.2. Пазар на работна сила
Во првиот квартал од 2020 година беше забележано продолжување на 

позитивните движења на пазарот на работна сила, така што бројот на вработени 
лица беше повисок за +2,7%, во однос на истиот квартал од 2019 година. Стапката на 
вработеност во првиот квартал од 2020 изнесуваше 48,1%. Растот на вработеноста 
беше придружен со пад на бројот на невработени, којшто беше намален за -8,6%, 
во однос на истиот квартал од 2019 година. Овие движења предизвикаа стапката 
на невработеност во првиот квартал од 2020 да се намали на 16,2%, односно за 
-0,4% во споредба со претходниот квартал.

Во вториот квартал од 2020 година беше забележан прекин на позитивните 
движења на пазарот на работна сила како последица на неповолното влијание од 
пандемијата на коронавирус, па бројот на вработени лица беше понизок за -0,1%, 
во однос на истиот квартал од 2019 година. Стапката на вработеност во вториот 
квартал од 2020 изнесуваше 47,1%. Незначителниот пад на вработеноста беше 
придружен со ублажен пад на бројот на невработени, којшто беше намален за 
-5,1%, во однос на истиот квартал од 2019 година. Овие движења предизвикаа 
стапката на невработеност во вториот квартал од 2020 да се зголеми на 16,7%, 
односно за +0,5% во споредба со претходниот квартал. 

Во третиот квартал од 2020 година, бројот на вработени лица беше намален 
за -1,7%, во однос на истиот квартал од 2019 година. Стапката на вработеност во 
третиот квартал од 2020 изнесуваше 46,6%. Сепак, и покрај падот на вработеноста, 
беше забележан и пад на бројот на невработени, којшто е намален за -5,5%, во 
однос на истиот квартал од 2019 година. Овие движења предизвикаа стапката 
на невработеност во третиот квартал од 2020 да се намали на 16,5%, односно за 
-0,2% во споредба со претходниот квартал. 
1. http://www.finance.gov.mk
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Во четвртиот квартал од 2020 година, бројот на вработени лица беше намален 
за -2,2%, во однос на истиот квартал од 2019 година. Стапката на вработеност во 
четвртиот квартал од 2020 изнесуваше 46,8%. Меѓутоа, и покрај намалувањето на 
вработеноста, забележан е и пад на бројот на невработени, којшто беше намален 
за -5,7%, во однос на истиот квартал од 2019 година. Овие движења предизвикаа 
стапката на невработеност во четвртиот квартал од 2020 да се намали на 16,1%, 
односно за -0,4% во споредба со претходниот квартал.2

1.3. Државен долг и стапка на инфлација
Вкупниот државен долг на крајот на првиот квартал од 2020 година 

изнесуваше 41,8% од БДП и забележа зголемување на своето учество во БДП 
за +1,6% во однос на четвртиот квартал од 2019 година. Стапката на инфлација 
во првиот квартал од 2020 изнесуваше 0,6% на годишна основа и се зголеми за 
+0,6% во споредба со четвртиот квартал од 2019 година. 

Вкупниот државен долг на крајот на вториот квартал од 2020 година 
изнесуваше 50,7% од БДП и забележа зголемување на своето учество во БДП 
за +8,9% во однос на првиот квартал од 2020 година. Стапката на инфлација во 
вториот квартал од 2020 изнесуваше 0,5% на годишна основа и се намали за -0,1% 
во споредба со првиот квартал од 2020 година.

Вкупниот државен долг на крајот на третиот квартал од 2020 година 
изнесуваше 51,5% од БДП и забележа зголемување на своето учество во БДП 
за +0,1% во однос на вториот квартал од 2020 година. Стапката на инфлација 
во третиот квартал од 2020 изнесуваше 1,5% на годишна основа и се зголеми за 
+1,0% во споредба со вториот квартал од 2020 година.

Вкупниот државен долг на крајот на четвртиот квартал од 2020 година 
изнесуваше 51,2% од БДП и забележа намалување на своето учество во БДП 
за -0,6% во однос на третиот квартал од 2020 година. Стапката на инфлација 
во четвртиот квартал од 2020 година изнесуваше 2,2% на годишна основа и се 
зголеми за +0,7% во споредба со третиот квартал од 2020.3

1.4. Надворешен сектор
Вкупната надворешнотрговска размена со странство во првиот квартал од 

2020 година, забележа пад од -5,6%, во однос на истиот квартал од 2019 година. 
Извозот на стоки во првиот квартал од 2020, во однос на првиот квартал од 2019 
година, забележа пад од -8,2%, додека во однос на претходниот квартал беше 
регистриран пад од -14,0%. Увозот на стоки во првиот квартал од 2020 година 
се намали за -3,6% во однос на првиот квартал од 2019, додека во однос на 
претходниот квартал беше збележан пад од -16,0%.

Вкупната надворешнотрговска размена со странство во вториот квартал од 
2020 година, забележа пад од -33,6% во однос на истиот квартал од 2019 година. 
Извозот на стоки во вториот квартал од 2020, во однос на вториот квартал од 
2019 година, регистрира пад од -35,7%, додека во однос на претходниот квартал 
беше забележан пад од -25,9%. Увозот на стоки во вториот квартал од 2020 година 
се намали за -31,9% во однос на вториот квартал од 2019, додека во однос на 
претходниот квртал беше забележан пад од -25,7%.

2. www.stat.gov.mk
3. www.nbrm.mk
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Вкупната надворешнотрговска размена со странство во третиот квартал од 
2020 година, забележа пад од -2,6% во однос на истиот квартал од 2019 година. 
Извозот на стоки во третиот квартал од 2020, во однос на третиот квартал од 2019 
година, регистрира пад од -1,4%, додека во однос на претходниот квартал беше 
забележан раст од +54,1%. Увозот на стоки во третиот квартал од 2020 година 
се намали за -3,5% во однос на третиот квартал од 2019, додека во однос на 
претходниот квартал беше забележан раст од +39,7%.

Вкупната надворешнотрговска размена со странство во четвртиот квартал 
од 2020 година, забележа раст од +1,3% во однос на истиот квартал од 2019 година. 
Извозот на стоки во четвртиот квартал од 2020, во однос на четвртиот квартал од 
2019 година, регистрира раст од +5,1%, додека во однос на претодниот квартал 
беше забележан раст од +7,2%. Увозот на стоки во четвртиот квартал од 2020 
година се намали за -1,4% во однос на четвртиот квартал од 2019, додека во однос 
на претходниот квартал беше забележан раст од +12,8%.4

2. ЕКОНОМСКИ МЕРКИ ЗА СПРАВУВАЊЕ СО ПОСЛЕДИЦИТЕ  
ОД КОВИД-19 ПАНДЕМИЈАТА

На самиот почеток на 2020 година, во услови на здравствена и финансиска 
криза и во време кое налагаше итна реакција, Владата на Република Македонија 
донесе низа мерки во обид да се справи со негативните ефекти од корона кризата.

Првите два пакета економски мерки имаа за цел да го амортизираат првиот 
удар од економската криза предизвикана од коронавирусот. Вкупната вредност 
на првиот и вториот пакет економски мерки изнесуваше 200 до 250 милиони евра 
или околу 2% од БДП.

Третиот пакет економски мерки беше насочен кон заживување на 
македонската економија преку директна поддршка на граѓаните и на стопанството. 
Овој пакет мерки беше насочен кон зголемување на потрошувачката, како и 
стимулирање заштита, промоција и раст на домашната економска понуда. Третиот 
пакет мерки беше наменет за граѓаните - невработените лица, социјално ранливите 
категории, младите (средношколци, студенти и млади до 29 години), домаќинствата 
со ниски примања, медицинските лица, како и за стопанството - погодените 
сектори од кризата, домашните компании (производствени, прехранбени и други 
капацитети), извозните компании, услужната дејност, земјоделството и туризмот. 
Третиот пакет мерки имаа за цел да ја поттикнат приватната потрошувачка на 
граѓаните, заради создавање услови за подобар живот, заштита на постојните и 
креирање нови работни места, особено во секторите во кои се имплементира 
дигитализацијата, зголемена конкурентност на нашите компании на домашно, 
регионално и глобално ниво, интервентно активирање на домашниот туризам, 
промоција на нови земјоделски култури и поддршка на земјоделците за уште 
поголем обем и квалитет на домашно производство, развој на економските 
дејности со воведување ИТ и онлајн активности и алатки, како и стимулирање 
и зголемување на безготовинските и онлајн плаќања, како инструмент за 
сузбивање на сивата економија. Вкупната вредност на третиот пакет економски 
мерки изнесуваше 355 милиони евра и беа опфатени 730.000 корисници.

Четвртиот пакет економски мерки имаше за цел да обезбеди одржливост 
на домашните економски дејности и на работните места, закрепнување на 
одредени дејности, обезбедување стабилност на социјалните трансфери и 
4. http://www.finance.gov.mk
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обезбедување политики кои ќе помогнат во насока на спроведување на брза 
излезна стратегија кога кризата ќе заврши за да се продолжи со позитивните 
трендови на новата развојна македонска економија. Четвртиот пакет мерки беше 
насочен кон поддршка за работните места, кон невработените лица, социјално 
ранливите категории - пензионерите и граѓаните од други категории, самохрани 
родители итн. Четвртиот пакет мерки понуди директна помош за економската и 
социјалната сигурност на граѓаните, како и за поттик на приватната потрошувачка 
како стимулатор на општествениот раст. Вкупната вредност на четвртиот пакет 
економски мерки изнесуваше 478 милиони евра насочени кон граѓаните и 
стопанството за стабилна економија.5

ЗАКЛУЧОК 
Силниот удар од КОВИД-19 пандемијата предизвика драматични последици 

врз македонската економија во текот на 2020 година. 
Анализата на македонската економија во услови на КОВИД-19 пандемијата, 

гледано низ призмата на нејзината економската активност укажува на тоа дека 
уште на почетокот од кризата т.е во првиот квартал од 2020 година дојде до 
значително забавување на економскиот раст, којшто изнесуваше +0,2% на 
годишна основа. Веќе вториот квартал од 2020, донесе пад на домашната 
економска активност од -12,7%. Во третиот квартал од 2020 година, беше 
забележан пад на домашната економска активност од -3,3%, што значеше 
намалување на економската активност втор квартал по ред, како последица 
на неповолните ефекти од пандемијата на коронавирусот, иако со значително 
поблаг интензитет. И последниот квартал од 2020, донесе пад на домашната 
економска активност од -0,7% на годишна основа, што претставуваше натамошно 
забавување на падот на активноста по силниот пад во вториот квартал. 
Просечното намалување на реалниот БДП во 2020 година беше рекордно во 
последниве повеќе од две децении и изнесуваше -4,5%. 

Гледано од аспкет на пазарот на работна сила во првиот квартал од 2020 
година беше забележано продолжување на позитивните движења на пазарот 
на работна сила, така што бројот на вработени лица беше повисок за +2,7%, во 
однос на истиот квартал од 2019 година. Следствено, растот на вработеноста 
беше придружен со пад на стапката на невработеност на 16,2%. Како последица 
на неповолното влијание од пандемијата на коронавирус, вториот квартал од 
2020 донесе прекин на позитивните движења на пазарот на работна сила, па 
бројот на вработени лица беше понизок за -0,1%. Падот на вработеноста беше 
придружен со зголемување на стапката на невработеност на 16,7%. Во третиот 
квартал од 2020 година, бројот на вработени лица беше намален за -1,7%, во 
однос на истиот квартал од 2019 година. Сепак, и покрај падот на вработеноста, 
беше забележано намалување на стапката на невработеност на 16,5%. Идентично 
на тенденциите во третиот квартал и во последниот квартал од 2020, бројот на 
вработени лица беше намален за -2,2%, а беше забележан и пад на стапката на 
невработеност на 16,1%.

Изминатата 2020 година се карактеризираше и со континуирано 
зголемување на вкупниот државен долг и стапката на инфлација. Вкупниот 
државен долг на крајот на првиот квартал од 2020 година изнесуваше 41,8% од 
БДП и забележа зголемување на своето учество во БДП за +1,6%, во однос на 

5. www.koronavirus.gov.mk
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четвртиот квартал од 2019 година. Вкупниот државен долг во вториот квартал 
порасна на 50,7%, а во третиот квартал изнесуваше 51,5% од БДП. На крајот на 
четвртиот квартал од 2020 година вкупниот државен долг изнесуваше 51,2% 
од БДП. Стапката на инфлација во првиот квартал од 2020 година изнесуваше 
0,6% на годишна основа и се зголеми за +0,6% во споредба со четвртиот квартал 
од 2019 година. Стапката на инфлација во вториот квартал од 2020 изнесуваше 
0,5%, а во третиот квартал 1,5% на годишна основа. Во последниот квартал од 
2020 година стапката на инфлација забележа зголемување за +0,7% во споредба 
со третиот квартал од 2020 и изнесуваше 2,2% на годишна основа.

Од анализата на македонската економија во услови на КОВИД-19 
пандемијата, гледано низ призмата на надворешниот сектор може да се 
забележи дека уште на почетокот од кризата т.е во првиот квартал од 2020 
година дојде до значителен пад на вкупната надворешнотрговска размена со 
странство од -5,6%, во однос на истиот квартал од 2019 година. Следствено, 
извозот на стоки во првиот квартал од 2020 година забележа пад од -8,2%, 
а увозот на стоки се намали за -3,6% во однос на првиот квартал од 2019. Во 
вториот квартал од 2020 година вкупната надворешнотрговска размена со 
странство забележа пад од -33,6%, во однос на истиот квартал од 2019 година. 
Извозот на стоки во вториот квартал од 2020 година регистрира пад од -35,7%, а 
увозот на стоки се намали за -31,9% во однос на вториот квартал од 2019 година. 
Вкупната надворешнотрговска размена со странство во третиот квартал од 
2020, забележа пад од -2,6% во однос на истиот квартал од 2019 година. Извозот 
на стоки во третиот квартал од 2020 година регистрира пад од -1,4%, а увозот 
на стоки се намали за -3,5% во однос на третиот квартал од 2019 година. Во 
последниот квартал од 2020 година, вкупната надворешнотрговска размена 
забележа минимален раст од +1,3% во однос на истиот квартал од 2019 година. 
Извозот на стоки во четвртиот квартал од 2020 година исто така регистрираше 
раст од +5,1%, додека увозот на стоки се намали за -1,4% во однос на четвртиот 
квартал од 2019 година.

Анализирајќи ја македонската економија во услови на КОВИД-19 
пандемијата може да се констатира дека помошта од државата т.е спроведените 
економски мерки од страна на Владата на Република Македонија беа 
добродојдени за стопанството, но само за одржување солидна кондиција за 
привремено пребродување на кризата. Со цел македонската економија да 
се врати во нормала, да застане на здрави нозе и да ја надмине најголемата 
здравствено-економска криза во историјата на земјата, во периодот кој 
следи неопходни се дополнителни добро осмислени економски мерки и итно 
решавање на системските слабости во државата. Периодот кој доаѓа сѐ уште е 
критичен и сосема неизвесен, а македонската економија и понатаму се наоѓа 
пред сериозен предизвик во битката за економско заздравување. 
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ЕКОНОМСКА ОТПОРНОСТ И НОВИ ПРЕДИЗВИЦИ 
ВО УСЛОВИ НА ПАНДЕМИЈА

АПСТРАКТ: Глобалната економија во тековната и претходната година се соочува 
со проблемите и последиците на пандемијата на коронавирусот (Covid 19). Во 
сите сфери на економскиот, социјалниот и здравствениот живот на населението, 
науката потврдува дека се констатирани потреби за нови начини, модели, методи за 
истражување и однесување во вакви состојби. Евидентниот недостаток на науката од 
овој вид на информации и истражувања во оваа област се очигледни и тоа бара нова 
енергија за обезбедување на нови емпириски податоци. Сосојбата со пандемијата 
потврди дека не постојат правила за вакви состојби, и заради тоа реакциите биле 
засновани мал дел на искуствата од претходните историски пандемии, а поголем 
дел на веројатноста и предвидувањето. Затоа, во овој труд правиме обид за анализа 
на нови барања и нови патокази како основа за понатамошни истражувања. 
Поимот и концептот на “економска отпорност” на општествениот систем 
или резилиенција, се наметна како реална потреба од специфичноста на 
состојбата. Во иднина се бара негово подетално дефинирање и истражување. 
Непланираниот и енормен раст на државните трошоци на земјите, падот на 
бруто домашниот производ (БДП), зголемување на невработеноста и контрола 
на побарувачката ја зголемија потребата од истражување на овој концепт. 
Влијанијата на пандемијата на вкупната економска, социјална и здравствена 
активност бараат решенија кои треба да го потиснат и минимизираат влијанието 
на вирусот, да се постигне максимизирање на економската отпорноста на 
системот и минимизирање на ризикот врз поединецот.

КЛУЧНИ ЗБОРОВИ: економија, отпорност, пандемија, БДП, невработеност, 
еластичност

ECONOMIC RESISTANCE AND NEW CHALLENGES 
IN PANDEMIC CONDITIONS

ABSTRACT: The global economy in the current and previous year is facing the problems 
and consequences of the Coronavirus pandemic (Covid-19). In all spheres of the economic, 
social and health life of the population, science has confirmed that there is a need for new 
ways, models, methods of research and behavior in suchcircumstances. The evident lack of 
science in the field of this type of information and research is obvious and it has required 
new energy in order to provide new empirical data. The situation with the pandemic has 
confirmed that there are no rules for such circumstances, and therefore the reactions were 
based on some of the experiences from the previous historical pandemics, and the larger 
extent of probability and prediction. Therefore, in this paper we attempt to analyze new 
requirements and new roadmaps as a basis for further research.
The notion and concept of “economic resilience” of the social system or resilience, has 
emerged as a real need of the peculiarity of the situation. In future, a more detailed 
definition and research will be required. The unplanned and enormous growth of the 
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government expenditures of the countries, the fall of the gross domestic product 
(GDP), the increase of the unemployment and the control of the demand have 
increased the need for the research of this concept. The impacts of the pandemic on 
overall economic, social and health activity requires solutions that should suppress 
and minimize the impact of the virus, maximize the economic resilience of the system 
and minimize the risk of the individual.

KEYWORDS: economics, resistance, pandemic, GDP, unemployment, resilience

1. ВЛИЈАНИЕ НА ПАНДЕМИЈАТА ВРЗ БДП 
Една од посебните карактеристики на оваа пандемија (Covid 19) е што се 

разликува како ниедна друга претходно предизвикана глобална криза. Оваа криза 
го зафати целиот глобален општествен систем. Кризата на пандемијата е специфична 
по тоа што: Прво, шокот на глобалната економија е преголем. Покажаната загуба 
поврзана со оваа пандемиска состојба и мерките за ограничување се минијатурни 
загуби во однос на она што ги предизвика глобалната финансиска криза (2008-
2009год.). Второ, исто како во воени или политички кризи неизвесноста и несигурноста 
се непредвидливи во однос на времетраењето и интензитетот на шокот Трето, под 
влијание на сегашните околности многу поинаква е улогата на економската политика. 
Во нормални кризни состојби, креаторите на политики се обидуваат да ја поттикнат 
економската активност со стимулирање на агрегатната побарувачка што е можно 
побрзо. Но, специфичноста на оваа криза е што во голема мера последиците се од 
воведените мерки за ограничување. Ова ја прави состојбата уште повеќе комплексна 
и попредизвикувачка особено во најпогодените сектори на економијата.

Она што го претставуваме во трудов се темели на прогнозата и 
предвидувањата за глобалната економија кои се врз основа на податоците и 
очекувањата како би се одвивала понатаму кризата на пандемијата. Корисни се 
информациите врз база на искуствата и истражувањата од историјата (црната 
чума, пандемијата 1918 год., САРС епидемијата 2003 год., и H1 N1 пандемијата од 
2009 год.). Нашето гледање на сегашноста и разбирање за патот на пандемијата е 
преку мерките за јавно здравје и фискалните и монетарните политики потребни 
за да се забави ширењето на вирусот и стабилизирање на економијата. 

Една од најзначајните притисоци на пандемијата врз економијата е нејзиниот 
одраз врз вкупниот Бруто домашен производ (БДП). Организацијата за економска 
соработка и развој (ОЕЦД) проценила дека директните влијанија на случувањата 
од пандемијата го намалуваат производството за 20-25% и трошоците на 
потрошувачката за повеќе од 30%. Се пресметува дека овие промени ќе бидат 
многу повисоки од падовите кои се случија за време на финансиската криза од 2008-
2009 година. Според ОЕЦД, првично најпогодените сектори се тие кои вклучуваат 
патувања: туризмот, организирање настани во сите сфери на забави, рекреативни 
активности, градежништвото, производство на опрема, и транспортот. Ова би 
повлекло т.н. секундарни ефекти и импликација врз другите сектори на економијата, 
особено доколку ситуацијата се пролонгира многу повеќе од предвидувањата, а 
сето тоа ќе влијае на намалување на вкупната побарувачката.1

Според политиките и мерките за безбедност и забрани од пандемијата за 
ограничување на движењето и социјалниот живот, се проценува пад од 2% на 
годишниот БДП за секој месец кога политиките се во сила. Ако би се следело на 
тримесечно исклучување, влијанието врз годишниот БДП би било 4-6%. 
1. OECD, April, 2020.
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Светската трговска организација (СТО)2 очекува глобалната трговија на 
стоки и услуги да падне за 13-32% поради нарушувањата во трговската размена 
предизвикани од пандемијата. Овој пад се очекува да го надмине и да биде поголем 
од падот на трговската размена предизвикан од глобалната финансиска криза од 
минатата деценија. Во рамки на предвидувањата се поставуваат две сценарија: 
едно оптимистичко и едно песимистичко сценарио. Во оптимистичкото сценарио, 
глобалната трговија на стоки ќе опадне за 13% во 2020 година, а закрепнување 
кое треба да започне во вториот квартал на 2020 година и трговијата да се 
зголеми за 21% во 2021. Годишната промена на глобалниот реален БДП е -2,5% 
во 2020 година и 7,4 % во 2021 година. Опоравувањето на економијата треба да 
биде доволно силно за да може обемот на трговија да се приближи до нивоата 
пред пандемијата. Оптимистичкото сценарио претпоставува дека пандемијата е 
еднократен настан и се смета дека таа брзо ќе биде ставена под контрола. 

Според песимистичкото сценарио, се очекува светската трговија на стоки и 
услуги да опадне за 32% во 2020 година, закрепнување да има за 24% во 2021 година 
од најниската почетна точка. Гледано од аспект на ова сценарио, пандемијата е 
продолжена, несигурноста станува пораспространета, со што се предизвикува 
поголем пад на потрошувачката. Ова сценарио предвидува поголем пад и побавно 
закрепнување на економијата. Годишната промена на глобалниот реален БДП 
е -8,8% во 2020 година и 5,9% во 2021 година. Волуменот на предпандемиската 
трговија се претпоставува дека нема да може да биде повторно достигнат. 

Во табела број 1 дадени се податоците на движење на реалниот БДП на 
земјите во развој во Европа во кои е и нашата држава Р.С.Македонија.

Земја 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 проекција 
2020 2021

Вкупно 4,8 3,0 3,1 1,9 0,9 1,8 4,0 3,2 2,1 -5,2 4,2

Албанија 5,0 1,4 1,0 1,8 2,2 3,3 3,8 4,1 2,2 -5,0 8,0

Белорусија 7,5 1,7 1,0 1,7 -3,8 -2,5 2,5 3,1 1,2 -6,0 3,5

БиХ 3,7 -0,7 2,4 1,1 3,1 3,2 3,1 3,6 2,7 -5,0 3,5

Бугарија 4,3 0,4 0,3 1,9 4,0 3,8 3,5 3,1 3,4 -4,0 6,0

Хрватска 2,1 -2,2 -0,5 -0,1 2,4 3,5 3,1 2,7 2,9 -9,0 4,9

Унгарија 1,8 -1,5 2,0 4,2 3,8 2,2 4,3 5,1 4,9 -3,1 4,2

Косово 4,0 2,8 3,4 1,2 4,1 4,1 4,2 3,8 4,0 -5,0 7,5

Молдавиа 5,1 -0,6 9,0 5,0 -0,3 4,4 4,7 4,0 3,6 -3,0 4,1

Црна Гора 3,5 -2,7 3,5 1,8 3,4 2,9 4,7 5,1 3,6 -9,0 6,5

С. Македонија 3,5 -0,5 2,9 3,6 3,9 2,8 1,1 2,7 3,6 -4,0 7,0

Полска 4,2 1,6 1,4 3,3 3,8 3,1 4,9 5,1 4,1 -4,6 4,2

Романија 3,9 2,1 3,5 3,4 3,9 4,8 7,1 4,4 4,1 -5,0 3,9

Русија 4,8 3,7 1,8 0,7 -2,0 0,3 1,8 2,5 1,3 -5,5 3,5

Србија 4,7 -0,7 2,9 -1,6 1,8 3,3 2,0 4,4 4,2 -3,0 7,5

Турција 5,8 4,8 8,5 5,2 6,1 3,2 7,5 2,8 0,9 -5,0 5,0

Украина 4,0 0,2 -0,0 -6,6 -9,8 2,4 2,5 3,3 3,2 -7,7 3,6
Табела број1: Земји во развој-Европа (2011- 2021год) и стапка на реален БДП

Извор: според: IMF-World, April, 2020, pdf.

2. IMF-World, April, 2020, pdf.
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Следејќи ги податоците на развојот на реалниот БДП по држави во периодот 
од 2011 покажува континуиран раст кај поголемиот број на држави. Во последните 
две колони од табелата презентирани се проекциите за реален БДП за 2020 и 2021 
година. На вкупно ниво за овој регион, во 2020 година БДП се предвидува да има 
пад од -5,2%, додека за 2021 година на овој показател се предвидува раст од 4,2%.

Според ОЕЦД се предупредува дека постојат огромни ризици од 
протекционистичката политика во кои влегуваат унифицирани глобални 
активности против пандемијата и отвореноста на пазарите кои ги зголемуваат 
можностите за оптимистичко сценарио. Она што е посебно предупредување 
е дека постои голем ризик од нарушување на синџирот на снабдување како 
резултат на исклучување, затворање на границите и водење протекционизам. 
Во пресметките секако дека најмногу е вклучен услужниот сектор за кој се знае 
дека ќе биде најпогоден. Иако глобалната трговија на услугите е само мал дел од 
вкупната услужна индустрија во светот, сепак овој дел на услужната индустрија 
како директно и најмногу погодена, ќе влијае врз вкупното производството на 
стоки и услуги.

2. ВЛИЈАНИЕ НА ПАНДЕМИЈАТА ВРЗ НЕВРАБОТЕНОСТА
Влијанието на пандемиската криза врз глобалните макроекономски 

параметри очигледно е загрижувачка. Освен врз БДП, кризата веднаш се 
почувствува и врз зголемување на стапката на невработеност. Засегнатите сектори 
кои биле први на удар на пандемијата веднаш покажале отпуштање и намалување 
на бројот на вработени. Во САД,3 пред да се појави кризата со коронавирусот, 
рекордниот број на побарувања за осигурување за невработеноста неделно 
изнесувала 695.000. Во 2020 година, од 282.000 во една недела, веќе од 14 март 
пораснале на 3.307.000 во неделата на 21 март. Следната недела, веќе на 28 
март, повторно се случило нов рекорд од 6.867.000 првични побарувања за 
осигурување за невработеност. Високите бројки продолжиле и во наредните 
недели. Неделата која завршува на 11 април имала веќе 5.245.000 побарувања, но 
оваа недела имала само 4 работни дена. 

Ако ги следиме податоците во Финска, бројот на невработени од 20.000 
лица, поради пандемијата се зголемил, заклучно со 16 април 2020 година. Биле 
отпуштени 141.000 лица, но во овој број не влегуваат оние кои се привремено 
отпуштени. До 16 април, повеќе од 420.000 работници веќе преговарале со своите 
работодавачи за идна соработка.

И во Обединетото Кралство Велика Британија, одделот за вработување и 
пензии соопштил дека биле направени скоро милион апликации за универзални 
кредитни бенефиции во последните две недели од март. Вообичаената количина 
на апликации изнесувала околу 100.000. Овие бенефиции се давале како месечна 
надокнада за работоспособна личност која има консолидиран додаток како 
барател на работа. 

Бројките на невработеност се очекува значително да продолжат да растат, а 
стимулативниот пакет што им се дава на невработените лица неделно, веројатно 
ќе ги зголемат бројките уште повеќе. Некои проценки за тоа колку ќе се зголеми 
невработеноста во САД се невидени високи. Стапката на невработеност во 
февруари 2020 година изнесувала околу 3,5%, а „Њујорк тајмс“ проценува дека 
реалната стапка на невработеност на почетокот на април е веќе околу 13%. Ова 
3. Според: The New York Times, 2020c.
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би значело дека стапката на невработеност е скоро четирикратна за два месеци. 
Евидентно е дека најголемиот дел од зголемувањето на невработеноста се случило 
во послендите три недели од Април. Во однос на големината на работната сила 
на САД од 164,5 милиони, тоа би значело пораст од 5,76 милиони невработени на 
21,39 милиони невработени. 

Некои проценки даваат уште потемна слика. Една проценка според Банката 
на федерални резерви од Сент Луис предвидува дека невработеноста во САД 
ако подолго трае пандемијата би можело да достигне дури 32,1%. Со овие 
бројки невработеноста би била поголема од времето на големата рецесија, кога 
невработеноста достигнала максимум од 24,9%.

Бидејќи економскиот пад од пандемијата се одразува со големи акутни 
шокови во специфични сектори на општеството, креаторите на економската 
политики ќе треба да спроведат значителна промени во фискалната, монетарната 
и воведување финансиски мерки за поддршка на пазарот, за погодените 
домаќинства и деловните субјекти. Таквите активности ќе помогнат за одржување 
на економските односи во текот на целиот период. Ова е исклучително неопходно 
за да се овозможи постепено нормализирање на активностите и опаѓање кризата 
на пандемијата и намалување на мерките за ограничување. Фискалните мерки 
имаа брз одговор во погодените земји особено во поразвиените економии: 
Франција, Германија, Италија, Јапонија, Шпанија, Велика Британија, и САД. Многу 
нови пазари и економии во развој како: Кина, Индонезија, и Јужна Африка, исто 
така започнаа со обезбедување значителна фискална поддршка во погодените 
сектори. Фискалните мерки ќе треба да се зголемат и да се зајакнат кај економиите 
кои се соочени со поголеми ограничувања и барање за надворешна поддршка 
кај поголем број од понеразвиените држави. Поширока основа на фискалниот 
стимул да создаде можности за подигнување на вкупната побарувачка за да се 
избегне продлабочување на разликите. 

Позначајни активности на големите централни банки во светот во последните 
недели вклучуваат паричен стимул за ликвидност на индустриските капацитети и 
намалување на системскиот стрес. Овие активности ја поддржуваат довербата кај 
економските субјекти и придонесуваат за ограничување на пандемискиот стрес, 
со што се обезбедува дека економијата е добро подготвена за закрепнување. 
Преку синхронизирање на монетарната и фискалната политика врз овие 
активности можат да се зголемат и економските ефекти врз домаќинствата со што 
ќе се помогне во генерирање на простор за повторно целосно раздвижување и 
закрепнување на економијата. 

3. ПРЕСМЕТУВАЊЕ НА ОТПОРНОСТА НА ЕКОНОМИЈАТА НА ПАНДЕМИЈА
Големите турбуленции на глобалната економија предизвикани од 

пандемијата наметнаа потреба од поголеми истражувања и предвидувања 
на отпорноста на општеството на вакви предизвици. За пресметување на 
отпорноста на економијата на пандемија, важен фактор кој би го ублажил 
ширењето на пандемијата е промената на однесувањето кај светското 
население, поради страв и свесност за болеста. Промените во однесувањето 
како што се: работа од дома, намалено патување и избегнување комуникации 
во јавноста, самоиницијативна социјална изолација, како и задолжително 
ограничување и мерки на државата за намалување на патувањата, допринесоа 
за влошување на функционалноста на општествениот систем. Сепак, едно е 
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јасно дека намалената човечка интеракција придонесува за забавување на 
процесот на ширење на пандемијата.

Масаро (Massaro) со неговите соработници дава модел, за пресметување на 
функционалноста и отпорноста на економскиот систем како функција (интеграл), 
која е зависна од неколку параметри. Во овој модел се следи способноста на 
системот под дејство на некој предизвикувач и негово повторно враќање назад 
во добрата состојба. Отпорноста на системот, се поврзува со поимот резилиенција 
или способноста за еластичност, е според латинскиот збор “resilire”. Во одредено 
време, критичната функционалност на системот во даденото време (t) е дефинирана 
како функција на нарушување на функционалноста на системот предизвикана 
од намалена човечка подвижност и ризик за поединецот да биде заболен од 
болеста. Тоа е едноставно производ на дел од активните патници А (t) и дел од 
здравата популација H(t). Резилиенцијата – економската отпорност на системот 
r се дефинира како интеграл на критичната функционалност, нормализирана во 
текот на контролното време Tc, и се претставува преку функцијата претставена на 
слика број1:4

На следната слика број еден, е претставен начинот на пресметување на 
економската отпорност на општествениот систем во кризни состојби, односно 
услови на пандемија.

Слика број 1: Пресметување на економската отпорност на системот
Извор: Massaro, E., Ganin, A., Perra, N., Linkov, I., & Vespignani, A., (2018), 

Resilience management during large-scale epidemic outbreaks, 
Scientific Reports, 8(1), 1859.

Критичната функционалност според оваа функција се пресметува на многу 
едноставен начин. Таа содржи само две компоненти кои се еднакво пондерирани 
и треба да се пресметаат. За попрецизно пресметување на отпорноста на 
економскиот систем може да се создаде и покомплексен модел во кој покрај 
двата наведени параметри може да вклучи и повеќе информации како што се:

 » Обезбедување подетални податоци во врска со ширењето на болеста, 
како што се: смртност, инфективност, време на оздравување и можен 
стекнат имунитет добиен од други болести;

 » Подготвеноста, вклучително и достапност на вакцини, болнички 
капацитети и фармацевтски производи;

 » Социо-економските трошоци предизвикани од избувнување на 
пандемијата и интервенции за тоа како што се: затворање училишта, 
забрани за патувања и карантини;

 » Политика, медиуми и јавна перцепција на ризикот.

Она што се препорачува како исклучителна мерка за ограничување на 
човечката подвижност е првенствено запирање на ширењето на епидемијата 
на нови области. Тие области сепак, имаат значително влијание врз економијата 
4. Massaro, E., Ganin, A., Perra, N., Linkov, I. & Vespignani, A. (2018). Resilience management during large-scale epi-
demic outbreaks. Scientific Reports 8(1), 1859.
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и овозможуваат испорака на услуги, медицински материјали и специјализиран 
персонал. Ограничувањата за патување создаваат значителни трошоци врз 
економијата и пред да се направат овие трошоци и нивните придобивки треба 
темелно да се разгледаат.

Овие автори го дефинирале глобалниот праг на инвазија R* како функција на 
својствениот број на репродукција на една болест, Rо и параметарот на мобилност 
р. Под никакви ограничувања за патување, имаме p = 1. Кога R*≥1, епидемијата 
(пандемијата) се шири и се размножува, а со тоа продолжува да останува во 
системот. При ограничување на мобилноста, треба да се постигне целта, а тоа е 
да се достигне ниво на мобилност што го спречува прагот на глобалната инвазија 
да достигне единица. Критичното ниво на подвижност p, кога R*=1, се означува 
како рс. 

Од аспект на набљудување на отпорноста на глобалната економија 
во услови на ризик, најдобрата стратегија во пандемијата е да се ограничи 
движењето што е можно повеќе, бидејќи стапката на раст на болеста опаѓа кога 
вредноста на p станува се помала. Од перспектива на вкупната еластичност, 
некои работи се менуваат. Во случај кога ризикот од ширење на пандемијата се 
намалува кога мобилноста е ограничена и вредноста на p почнува да се намалува 
од 1, отпорноста на системот исто така почнува да се намалува. Еластичноста, 
односно отпорноста на системот конечно почнува да се зголемува кога p = рс, а 
тоа е состојбата кога пандемијата е ставена под контрола. 

Сепак, во развивањето на овој концепт за економската отпорност на 
општетсвениот систем, се поставуваат огромен број на прашања. Сите тие 
прашања треба да помогнат кои променливи треба да бидат вклучени како 
параметри во истражувањето. Секако дека демографијата има доминантна улога, 
како што е старосната структура и густината на населението, кои влијаат на 
ранливоста и отпорноста на пандемии. Тука влегува и индустриската структура 
во општеството. Тоа би значело селектирање на индустрии кои ја прават земјата 
поранлива, а од друга страна пак кои се тие индустрии кои придонесуваат во 
брзината на закрепнување на економијата.

ЗАКЛУЧОК
Во овие специфични глобални пандемиски услови економијата доживува 

потреба од нови барања и методи на истражување и предвидување. Може да се 
констатира дека две третини од новите болести потекнуваат од животинскиот 
свет, а оштетените екосистеми создаваат групи на животни кои во контакти со 
луѓето ја зголемуваат можноста за сиздавање нови зоонозни глобални и опасни 
заболувања. Ова ја нагласува потребата од зголемени и пообемни истражувања 
за влијанија на болестите и пандемиите врз економските ефекти. Сегашното 
искуство покажа дека повеќето земји не се подготвени за пандемиска криза, 
а ниту пак пандемиските влијанија врз економијата биле доволно разбрани. 
Смирувањето на состојбата ќе создаде многу нови достапни податоци, кои треба 
да бидат основа за нови истражувања. Прашањето за водење на оптимална 
политика при соочување со пандемија веројатно ќе биде многу важна тема и 
предизвик за науката во иднина.

Концептот за “економска отпорност” на пандемии треба да се развива и 
истражува, пред се преку негово дефинирање. Тоа бара да се развијат методи за 
утврдување и мерење на еластичноста и ранливоста - отпорноста од пандемиите. 
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Се поставуваат огромен број на прашања меѓу кои: Кои променливи треба да 
бидат вклучени како параметри во истражувањето? Демографијата, секако 
е приоритетна, пред се старосната структура и густината на населението 
најверојатно влијаат на ранливоста и отпорноста на пандемии. Секако тука 
влегува и индустриската структура. Односно, да се утврди кои индустрии ја 
прават земјата или регионот поранлив, а од друга страна кои индустрии и дали 
разновидната индустриска структура ја подобрува еластичноста и отпорноста за 
брзината на закрепнување на системот. 
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ПРОЦЕСОТ НА НОСЕЊЕ ОДЛУКИ ЗА КУПУВАЊЕ 
КАЈ ПОТРОШУВАЧИТЕ СО ПОСЕБЕН АКЦЕНТ НА 

СЕМЕЈНОТО КУПУВАЊЕ

АПСТРАКТ: Анализата на потрошувачите вклучува истражување за тоа 
кој купува, што купува, зошто купува, како донесува одлуки за купување, 
кога купува, каде купува и колку често купува. Отворениот пристап кон 
потрошувачите е императив на денешниот диверзифициран глобален пазар, 
така што организацијата може да го идентификува и да му служи на целниот 
пазар, да го минимизира незадоволството на потрошувачите и да остане пред 
конкуренцијата. Колку е поголем бројот на членови на семејството, толку е 
поголема сумата на пари што мора да се потроши за купување на најпотребните 
средства за егзистенција. Конечно, перцепцијата за идните економски услови 
влијае на подготвеноста за купување.

КЛУЧНИ ЗБОРОВИ: потрошувачи, одлуки за купување, семејно купување

CONSUMER PURCHASING DECISION-MAKING PROCESS 
WITH SPECIAL EMPHASIS ON FAMILY BUYING

ABSTRACT: Consumer analysis involves research into who buys, what they buy, why 
they buy, how they make purchasing decisions, when they buy, where they buy and 
how often they buy. Open access to consumers is imperative in today’s diversified global 
marketplace so that an organization can identify and serve the target market, minimize 
consumer dissatisfaction, and stay ahead of the competition. The larger the number of 
family members, the greater the amount of money that must be spent to buy the most 
necessary means of subsistence. Finally, the perception of future economic conditions 
affects the willingness to buy.

KEYWORDS: consumers, buying decisions, family buying

ПРОЦЕСОТ НА НОСЕЊЕ НА ОДЛУКИ ЗА КУПУВАЊЕ ОД СТРАНА 
НА ПОТРОШУВАЧИТЕ СО ПОСЕБЕН АКЦЕНТ НА СЕМЕЊОТО КУПУВАЊЕ

Процесот на носење на одлуки при купувањето на производите, како и 
при купувањето на сите производи, така и при носењето на одлуки ка семејното 
купување минува низ неколку аспекти:

А) Фази во процесот на купување: голем дел од големите комапнии се 
насочени кон детално истражување и проучување на начинот на кој потрошувачите 
ги носат своите долуки за купување се со цел да добијат одговор на прашањата за 
тоа каде, што, како и колку, кога и зошто купувачите купуваат? Најтежок одговор, 
кога е во прашање однесувањето на потрошувачите шри купувањето е зошто, 

339.186:316.362.3(497.7)
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како и процесот на одлучување на купување, од причини што често „одговоорт се 
наоѓа само во самите нив.“

Потрошувачите ретко кога се свесни за следните пет наведени фази во 
процесот на купување1: 

1. Препознавање на потребите,
2. Барање на информации,
3. Проценка на алтернативите,
4. Одлука за набавка на производи,
5. Однесување по купувањето на производите.

Б) Процес на донесување одлуки2: четири ситуации во процесот на 
купување што се јавуваат3:

1. Сложено донесување одлуки - акцентот е ставен на купувањето што е 
важно, 

2. Променливо донесување одлуки - потрошувачот сака да проба друг 
вид на производ, бренд или различен модел.

3. Лојалност кон брендот - клиентот сака бренд, и го купува тој производ 
без многу двоумење. 

4. Инертен или рутински шопинг.

В) Видови на купувања4:
1. Целосно планирано купување од страна на купувачите - купувачот 

точно знае што сака и има волја за купување.
2. Делумно планирано купување - купувачот има сериозна намера да 

купи одреден производ на пазарот и изборот на брендот е утврден во 
актот за купување. 

3. Непланирана набавка - марката и производот ќе бидат избрани на 
местото каде што е купено.

Г) Процесот на мотивирање на крајните потрошувачи5: Позитивна 
мотивација е силата на една индивидуа која го насочува потрошувачот кон 
одредена цел.

ПРОЦЕСОТ НА МОТИВАЦИЈА НА ПОТРОШУВАЧИТЕ КАЈ СЕМЕЈНОТО КУПУВАЊЕ
Децата се повеќе добиваат важна улога кога се во прашање потрошувачите 

и на основа на тоа се повеќе маркетинг експерти се насочени кон нив и нивното 
однесување. Темата е многу актуелна, од причини што постои различна 
комуникација меѓу родителите и децата. За да се утврди се ова беше спроведено 
истражување преку интервју, целта на спроведеното истражување е да 
се прикажи начинот на кој децата влијаат врз родителите при купување на 
одредени производи или услуги. Предметот на истражување е влијанието 
на децата, посебно на оние од школска возраст, врз родителите при купување 
во малопродажните објекти. Хипотезите се: девојчињата и момчињата имаат 
различни стратегии на однесување при купување. Девојчињата се склони кон 
плачење за да ги убедат своите родители, а момчињата се помалку авторативни 
1. Isidora Horvat (2016): Ponašanje potrošača prilikom obabira i kupovine proizvoda i uticaj konkurencije i propa-
gandne poruke na potencijalne kupce - Porodična kupovina, master rad, Univerzitet Singidunum, Beograd,
2. Babić-Hodović V. & Šestić-Serdarević M. (2016). Marketing menadžment praktikum. Sarajevo: Ekonomski fakultet
3. Ibidem,
4.  Damjanović V. Filipović V. (2016): Menadžment prodaje, Fakultet Organizacionih nauka, Beograd
5.  Foxall, G. R., Goldsmith, R. E. i Brown, S. (2017). Psihologija potrošnje u marketingu. Naklada Slap. Zagreb.
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кон родителите и не посегнуваат кон негативни стратегии. Истражувањето 
вклучуваше вкупно 75 мајки и 35 татковци (вкупно 110 семејства) кои припаѓаат на 
старсона група од 35 до 50години и нивните деца се од 8 до 10 години. Интервјуто 
беше осмислено и спроведено за потребите на мотивационото истражување и 
беа опфатени 11 прашања.

Општиот дел се состоеше од прашања поврзани со полот, годините, а 
главниот дел од интервјуто се состоеше од повеќе различни прашања: првото 
прашање беше општо и се однесување на семејното купување, потоа следеа 
конкретни прашања кои се поврзани со примената на стретгиите на децата 
при семејното купување, како и прашања поврзани со односот помеѓу децата 
и родителите. Истражувањето беше спроведено низ неколку малопродажни 
објекти и поголеми трговски центри.

Од спроведеното истражување по пат на интервју, беа добиени 
следните резултати: 

 » На прашањето колку пати месечно одите на семеен шопинг, 57% од 
испитаниците одговориле дека тоа го прават 4 пати месечно, 24% дека 
одат три пати месечно и останатите 12% оделе два апти месечно, а 7% 
оделе само еднаш.

 » На второто прашање, каде се бара одговор дали децата влијаат врз 
носењето на одлуките за избор на производи кои се купуваат, 79% 
од испитаниците одговориле дека нивните деца имаат влијание врз 
носењето на одлуките кога се оди на семеен шопинг и се купуваат 
производи, а додека 21% од нив се изјасниле дека децата немаат никакви 
влијание врз носењето на одлуката за купување на некој производ.

 » Оние испитаници кои дадоа потврден одговор на второто прашање, 
беа запрашани кои се тие производи кои се купуваат врз основа на 
влијанието на децата (Графикон 1). 63% од нив се изјаснија дека тоа се 
играчки, 23% од нив купуваат под влијание на мислењето на децата 
облека, и 15% од ги купуваат производите на Мек Доналдс. Или ова 
значи дека, децата најмногу влијаат на своите родители кога купуваат 
играчки (истото важи и за момчињата и за девојчињата). На второ место 
се чевлите и облеката (девојчињата се повлијателни кога станува збор 
за облеката). На трето место е брзата храна како MC Donalds или KFC, 
додека храната во супермаркетите е најмалку погодена.

Графикон 1. Кои се производите врз кои децата влијаат кога с еносат одлуки за 
купување на некој производ?

 Извор: сопстевни истражувања



страна | 112

«МЕЃУНАРОДЕН ДИЈАЛОГ: ИСТОК - ЗАПАД»
Е
К
О
Н
О
М

И
Ј
А

Графикон 2: Која стратегија ја применува детето за да ве убеди да купите 
одреден производ?

Извор: сопствени истражувања
 
Од графиконот погоре, може да се види дека 60% од децата ги користата 

стратегиите на молење и плачење, а 40% од нив едноставно го бараат производот 
и тоа упорно.

Графикон 3.: Дали детето применува некоја од лошите стратегии како на 
пример „лаже“?

 Извор: сопствени истражувања,
47% од испитаниците се изјасниле дека нивните деца никогаш не ја користат 

таа стратегија, 41% од нив се изјасниле дека понекогаш нивните деца ја користат и 
таа стратегија и 12% од нив одговориле потврдно, дека нивните деца посегнувата 
и по лаги за да им бидат купени одредени производи.

ЗАКЛУЧОК
Семејното купување во македонската национална економија, почнува 

да наликува на потрошувачки менталитет на посиромашната класа во високо 
развиените европски земји. Просечниот приход на едно младо семејство е на ниво 
на сиромашни семејства во богати земји, така што нивниот начин на однесување 
при купување на производи и услуги од пазарот како и избор на производи би бил 
прилично сличен. • Моделот на семејно дружење пред количката во трговскиот 
центар по напорната работна недела стана редовна пракса на домашниот пазар. 
Ова сето е одлика и слика на едно семејство кое се јавува како потрошувач на 
домашниот пазар.



113 | страна 

ДВАНАЕСЕТТА МЕЃУНАРОДНА НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЈА - 2021

Е
К
О
Н
О
М

И
Ј
А

ЛИТЕРАТУРА
1. Isidora Horvat (2016): Ponašanje potrošača prilikom obabira i kupovine 

proizvoda i uticaj konkurencije i propagandne poruke na potencijalne 
kupce - Porodična kupovina, master rad, Univerzitet Singidunum, Beograd,

2. Babić-Hodović V. & Šestić-Serdarević M. (2016). Marketing menadžment 
praktikum. Sarajevo: Ekonomski fakultet

3. Damjanović V. Filipović V. (2016): Menadžment prodaje, Fakultet 
Organizacionih nauka, Beograd

4. Foxall, G. R., Goldsmith, R. E. i Brown, S. (2017). Psihologija potrošnje u 
marketingu. Naklada Slap. Zagreb.





115 | страна 

ДВАНАЕСЕТТА МЕЃУНАРОДНА НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЈА - 2021

Е
К
О
Н
О
М

И
Ј
А

Проф. д-р Никола Поповски
Проф. д-р Ленче Петреска
Проф. д-р Павлина Стојанова
Факултет за економија и организација на претприемништво
МСУ „Г. Р. Державин“ Свети Николе – Битола
Р. Северна Македонија

THEORY AND PRACTICE OF CORPORATE BONDS 
IN THE US AND EUROPE

ABSTRACT: The purpose of this paper is to examine the corporate bonds in the USA 
and Europe. Corporate bond portfolios concentrate on investment-grade bonds issued 
by corporations which tend to have more credit risk than government or agency-backed 
bonds. Corporate bond returns consist of two distinct components: an interest rate 
component, which is default-free and anti-cyclical, and a credit spread component, which 
is default risky and pro-cyclical. These components are mutually negatively correlated and 
their relative importance varies with credit quality.  Furthermore, it shows that corporate 
bond returns have significant exposures to fluctuations in treasury bond liquidity and 
equity market liquidity. Moreover, this liquidity risk is a priced factor for the expected 
returns on corporate bonds, and the associated liquidity risk premium help to explain 
the credit spread puzzle. In terms of expected returns, the total estimated liquidity risk 
premium is around 0.6% per annum for US long-maturity investment grade bonds. For 
speculative grade bonds, which have higher exposures to the liquidity factors, the liquidity 
risk premium is around 1.5% per annum. There is very similar evidence for the liquidity risk 
exposure of corporate bonds for a sample of European corporate bond prices. Corporate 
bonds as a source of financing of companies are more used in USA, than in Europe, where 
companies use more traditional forms as a bank loans.

KEYWORDS: corporate bonds, USA, Europe, financing, size, low-risk, value

INTRODUCTION 
In the theory and practice the bond is a debt obligation in form of a formal 

document acknowledging debt. Investors who buy corporate bonds are lending money 
to the company issuing the bond. In return, the company makes a legal commitment 
to pay interest on the principal and, in most cases, to return the principal when the 
bond comes due, or matures.  

It is well-documented that corporate bond returns are driven by both interest 
rate and credit spread variations, bur the vast majority of the corporate bond literature 
does not separate these two components. This is an important oversight, because the 
nature of the two return components is very different: the interest rate component is 
default-free and anti-cyclical, whereas the credit spread component is default-risky and 
pro-cyclical. The differences in nature of the two return components imply that they are 
likely to be driven by different factors or that factors that are positively related to one 
return component are negatively correlated to the other (Farina, 2019). Furthermore, 
depending on the credit quality of the company, either the interest rate or the credit 
spread component will be the dominant source of return variations. Since investment 
grade corporate bond returns are primarily driven by interest rate variations and to a 
lesser extent by credit spread variations, many studies on corporate bond predictability 

336.763.3(73)
336.763.3(4)
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primarily found predictors of interest rate returns when analyzing investment grade 
bonds. Previous studies often found inconsistent results between investment grade and 
high yield corporate bonds, because unlike for investment grade, for high yield the credit 
spread component is the dominant driver of return variations. 

Very often when people buy a share of common stock, they own equity in the 
company and will receive any dividends declared and paid by the company. When 
people buy a corporate bond, they don’t own equity in the company. They will receive 
only the interest and principal on the bond, no matter how profitable the company 
becomes or how high its stock price climbs. Even if the company runs into financial 
problems, it still has a legal obligation to make timely payments of interest and principal. 
Opposing, the company has no similar obligation to pay dividends to shareholders 
(Gresham, 2021). When case of bankruptcy happens, bond investors have priority over 
shareholders in claims on the company’s resources and funds. 

Bonds also carry risks as any other investments. Possible key risk to a bondholder 
is that the company may fail to make timely payments of interest, principal or both. In 
that case, the company will default on its bonds. This “default risk” makes the solvency 
of the company—that is, its ability to pay its debt obligations on time which is an 
important concern to bondholders and investors. 

Today, the bonds in USA may arise in many different shapes and sizes. They 
include government and municipals securities, mortgage and asset-backed, foreign 
bonds, and corporate bonds. In a well-diversified investment portfolio, highly-rated 
corporate bonds with short, mid, and long-term maturity can benefit investors to 
accumulate their assets for reserve in emergencies or expenses in the future. Bonds 
issuing is a way for companies to access liquidity and cash without diluting ownership 
through additional stock issues or by going to a traditional lender and taking out a 
loan (Liodis, 2021). Bond issues can be either publicly traded or private and can use 
the money from bond sales for different reasons like buying new assets or facilities, 
financing export activities, investment in research and development, refinancing, 
funding mergers and acquisitions, or even funding human capital development. 

As an example of a European specificity is the financing practice of the companies 
in Germany which changed significantly in recent decades continuing persistent as a 
result of the government debt crises. There is a growing tendency from previous main 
borrowing from the company’s traditional bank towards more capital market-oriented 
alternative forms of raising capital as bonds. Under those trends, corporate bond issues 
are among an increasingly important instruments in Germany. Corporate bonds offer 
companies seeking to raise capital increased flexibility for adjusting to their financing 
needs and can be tailored to meet the requirements of specific categories of investors 
without making changes in the shareholder’s positions. 

Bond issues in Germany are not subject to a specific law, very similar as in the 
USA. Bonds are fixed-income securities that require the issuer to make regular interest 
payments and to return the capital provided by the investor. Germany corporate 
bonds issued by mid-sized companies are generally repaid at maturity at their nominal 
value. In many cases, by issuing bonds, sometimes by an intermediary bank, German 
companies can attract a large public and funds. The bond terms usually exclude an 
ordinary termination by the bondholder and could be traded on the secondary market, 
mainly stock exchange. This feature of corporate bonds, arising of their structure as 
securities, increases their attractiveness and when private investors are targeted this 
aspect may be crucial.
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1. LITERATURE REVIEW 
Most of the academic literature investigated returns over the risk-free rate, which 

still includes an interest rate component. Early work by Keim and Stambaugh (1986) 
found the past equity return to be a significant predictor of investment grade returns, 
but not of high yield returns besides Fama and French (1989), Fuller and Kling (1994) 
and Sangvinatsos (2005) who documented predictability using the dividend yield, the 
term premium and the default premium, but the latter only worked for investment 
grade. Clinebell et al. (1996) analyzed predictability of excess returns over Treasury 
bonds, hence analyzing the credit spread component, just like this paper. The study 
we confirm the predictive power of variable for the credit spread component by itself, 
as well as for the sum of the interest rate and credit spread components. A related 
literature aims to find market-timing variables for the decision whether to invest in 
corporate bonds or in Treasury bonds, for example Fridson and Bersh (1994), Boyd 
and Mercer (2010) and Van Luu and Yu (2011). These studies used excess returns of 
corporate bonds over Treasury bonds and they did not make sure that the durations 
of the Treasury bonds and the corporate bonds were properly matched, so that their 
return differential may still be driven by interest rate variations. These studies analyzed 
only one predictor variable and lacked the statistical tests. Later literature on the 
predictability of equity returns, as Campbell and Thompson (2008) and Goyal and 
Welch (2008) by comparing the return forecasts to those of the historical are using 
statistical models.  

An important moment of the turmoil in the euro-area sovereign debt market 
was the transmission of the crisis to the corporate bond market. The banks but also 
other financial institutions were involved in the crisis, experiencing a deterioration of 
their funding abilities (Bedendo and Colla 2015). This deterioration was unequal across 
countries and led to an increasing market fragmentation and segmentation along 
national borders. Corporate risk premium soon reached unprecedented levels and the 
heterogeneity across countries increased significantly leading to widening in the yield 
spreads between bonds issued by corporations headquartered in the countries most 
involved in the crisis and those issued by corporations headquartered in countries with 
sounder public finances. This market evolution, together with diverging banks’ lending 
rates, was connecting with the smooth transmission of the common monetary policy. 
Thus eliminating financial fragmentation was at the base of the interventions of the 
ECB in 2012, often via non-conventional monetary policy measures (Durrf et al. 2013) 
However, the empirical literature has almost entirely focused on the fragmentation 
in the sovereign debt market neglecting the corporate segment of the bond market 
while the role of banks has been extensively investigated as a link in the transmission 
of fragmentation from the sovereign to the real economy (CGFS 2011, van Rixtel and 
Gasperini 2013, Angelini et al. 2014) or even as a direct cause of fragmentation, when 
providing funds at diverging rates to non-fnancial corporations and households 
(Giannetti and Laeven 2012, Albertazzi et al. 2014, Popov and Van Horen 2015), it has 
been overlooked when they were funding themselves on the bond market as any 
other corporation. Three recent contributions have tackled the issue of estimating the 
degree of fragmentation across bonds issued by euro-area non-financial corporations 
(De Santis 2016; Horny et al. 2016, Zaghini 2016).

De Santis (2016) expands the excess bond premium (EBP) measure to include 
the market risks relying on the work for the US bond market by Gilchrist and Zakrajsek 
(2012), who introduced the concept of EBP as the difference between the duration 
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adjusted credit spread and the spread justified by observable credit risk. Relying 
on 2,345 bonds issued by non-financial corporations from 9 euro-area countries in 
the period 1999 - 2015 he proposes as a measure of fragmentation the degree of 
dispersion across countries of domestic EBP values. He founds that fragmentation was 
very large till 2003, especially for high-yield bonds, declining just before the burst of 
the global financial crisis, and then showing two peaks of almost identical size in the 
period immediately after the Lehman Brothers default and in the most acute phase of 
the sovereign debt crisis in 2011-2012, while significantly declining at the beginning 
of 2015 and onwards.

Focusing of non-financial corporation bonds with 2.434 primary issues from 9 
euro-area countries), Zaghini (2016) introduces country false variables in a standard 
model of risk-premium determinants. He refers to the sum of the dummy coefficients 
as the measure of market fragmentation only when the joint coefficient estimate is 
significantly different from zero. Results itself suggest that, despite a certain degree 
of volatility in country-specific effects, the overall integration of the euro-area bond 
market was not affected by the first wave of the financial crisis in 2008-2009. Instead, 
in the four years from 2010 to 2013 fragmentation was detected and the joint estimate 
of country coefficient was highly significantly different from zero.

Zaghini (2016) and Horny et al. (2016) focus on country figures to assess the 
degree of market fragmentation. In particular, their econometric approach is based 
on regressions for three main drivers: the countries fixed effect; the bond rating; and 
the slope of the term structure. By looking over the period from 2005 to early 2015 
at the secondary market pricing of 735 bonds issued by non-financial corporations 
headquartered in Germany, France, Italy and Spain, they show that the spread to 
German bonds is hardly ever significantly different. 

2. CORPORATE BONDS IN USA
Usually corporate bonds suggest a higher yield than some other fixed-income 

investments, but for a price in terms of added risk. Most corporate bonds are 
debentures, meaning they are not secured by collateral. Investors in such bonds must 
assume not only interest rate risk but also credit risk, the chance that the corporate 
issuer will default on its debt obligations. 

Yield curve is a leading indicator and that certain movements in shape are signals 
of bad news to come. Yield is referring how much an investor is being paid from their 
investments as a percentage of the holdings value. Traders often look at the bond 
market for clues on how the U.S. economy will perform, specifically the yield curve. 
Yield curve is showing the relationship between short term and long-term interest 
rates of U.S. Treasury notes (De Jong, Driessen, 2007). Usually the short-term rate is 
lower than the long term. But, if someone is lending money to the federal government, 
which is essentially what happens when buys a Treasure note, meaning that someone 
is taking bigger risk by letting the government have his/her money for a longer 
period of time. So, this person is going to want a higher interest rate to compensate 
for taking on that risk. But, sometimes this relationship changes if the two rates start 
getting closer together that’s called a flattening yield curve. But, if the long-term rate 
dips below the short-term rate, that’s what is called an inverted yield curve. And the 
market is concerned about it. The yield curve predictive power has made it crucial 
metric for investors and policymakers alike. Every time that yield curve has inverted, 
the economy eventually has gone into a recession.  That predictive power is shown 
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on the chart Figure 1. This chart shows the difference between 10- year treasury rate 
minus 3 months’ treasury rate.

Figure 1: Difference between 10-year treasury rate minus 3 months’ treasury rate (%)
Source: Federal Reserve Bank of New York

According to the Merton framework from 1974, a corporate bond can be 
decomposed into a default-free bond and a default-risky component. So, the excess 
return ERcf of a corporate bond over the risk-free rate can be written as:

ERcf = ERtf + ERc,t
where 

ERtf f is the excess return of a treasury bond that matches the corporate bond’s duration 
over the risk-free return; and 

ERc,t is the excess return of the corporate bond over the treasury bond. 

Hence, the excess return of a corporate bond over the risk-free rate contains 
two components: a default-free part ERtf and a default-risky part ERc,t. The nature of 
the two components is very different. The first component, ERtf, can be recognized 
as the term premium, which is the compensation for taking interest rate risk. This 
part is driven by changes in treasury yields. The nature of this component is anti-
cyclical (see for example Ludvigson and Ng, 2009): excess treasury bond returns tend 
to be positive when the economy heads into a recession and economic growth is 
low or negative; they are negative in expansions, when the economy is growing and 
inflation is emerging.  

The second component of corporate bond returns, ERc,t can be interpreted as 
the default premium, which is the compensation for exposure to default risk. This 
part is driven by changes in credit spreads. Contrary to the first component, this 
second component is pro-cyclical: it correlates positively to growth. Positive excess 
returns of BBB-rated corporate bonds over treasury bonds during recoveries and 
expansions and negative excess returns during slowdowns and recessions (Luu and 
Yu, 2011) are documented. 

Depending on the relative importance of the default-free component and the 
default-risky component, corporate bond returns will be predominantly driven by 
changes in interest rates or by changes in credit spreads. For high-quality firms with 
investment grade (BBB and over) default is relatively remote; therefore ERc,t is relatively 
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unimportant and that ERtf will be the dominant driver of returns. On the other hand, 
for low-quality firms ERc,t is expected to be more dominant than ERtf. 

A stock is defined to be liquid if large volumes can be traded without 
generating much price impact. Amihud (2002) suggests to estimate the price 
impact by the ratio of the absolute daily price change and the daily absolute 
trading volume, averaged over a number of days. This so-called ILLIQ measure for 
stock i in month t is estimated as follows:

where 
Dt denotes the number of trading days in month t,

r_(i,t)^d denotes the return on stock i in the dth  day of month t, and
V_(i,t)^d denotes the dollar trading volume for stock i in the  dth day of month t, as a per-

centage of the dollar market capitalization of the stock.

ILLIQ measures the price impact of trade using daily return and volume data. In 
the empirical analysis is considered a price impact measure based on intraday data. 
Hasbrouck (2006) constructs monthly estimates for this price impact using intraday 
data from the TAQ database for 1993-2003, which are available on his website. Each 
year, he randomly selects 250 stocks for which he estimates the price impact coefficient 
from a regression of the change in the log quote midpoint on the cumulative signed 
order flow in a 5-minute interval. The monthly change in this median is what is used as 
measure for liquidity risk. 

Fleming (2003) compares several liquidity proxies, such as trade size, quote size, 
the on-the-run/off-the-run spread, and the quoted bid-ask spread, and concludes 
that for government bonds the bid-ask spread is the most useful commonly available 
measure for assessing and tracking liquidity. In particular, spread is highly correlated 
with a more sophisticated price-impact measure (which is similar to the ILLIQ measure). 
Fleming (2001) reports bid-ask spreads for several treasury bonds. 

2.1. Corporate Bond Spreads during the pandemic
The pandemic has caused significant disruption in economic activity across the 

globe. Financial markets have experienced surges in volatility that had not been seen 
since the 2007-09 financial crisis. The Federal Reserve has returned to its financial crisis 
toolkit by creating facilities to purchase asset-backed securities (such as mortgage-
backed securities) and other types of securities (such as corporate debt). 

Figure 2 below plots the median value for our measure of credit spreads the 
difference between a corporate bond’s yield and a benchmark interest rate on U.S. 
government securities at the daily frequency, since the beginning of the year. 
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Figure 2: Corporate bond credit spread in USA, Q1 2020
 Source: Federal Reserve Bank of St. Luis

The figure highlights two important dates. The first one is Feb. 28, when stock 
markets experienced the largest single week declines since the 2008 financial crisis.  
While the median spread had been stable at around 100 basis points since the beginning 
of the year, it started rising around this date, as financial market turmoil became more 
evident. The second line corresponds to March 23, the day when the Fed announced a 
series of new measures to support the economy. The curve shows the median behavior 
of borrowing costs, but it hides a substantial amount of heterogeneity in the bond 
market. In practice, the borrowing costs of some firms went up by a lot, while the costs 
for other firms may not have increased by as much. One potential explanation is that 
firms with low credit ratings are all affected by an aggregate factor, so the dispersion 
across firms does not change much. On the other hand, firms in the middle category 
may have heterogeneous exposures to the ongoing economic disruption, which 
generates a larger increase in the cross-sectional dispersion. 

3. CORPORATE BONDS IN EUROPE
Corporate bonds in Europe play a kind of a subordinated role compared to other 

ways of debt financing. The amount of issued bonds increased drastically during the 
last years but the total volume of outstanding debt issued as corporate bonds is fairly 
low compared to other economies. In Germany, as example, corporations still prefer 
borrowing capital in the traditional way, i.e. directly from their house bank instead 
of raising funds through capital markets. Several reasons justify this typical German 
behavior and tradition: firstly, companies often fear the relatively high costs and efforts 
that are connected with the issuance of bonds, such as legal advisory, commissions 
for the under-writing syndicate, costs for rating-agencies and disclosure requirements. 
This high amount of fixed costs discourages many companies issuing bonds. More 
importantly, the German economy is dominated by the broad “Mittelstand” which 
means that there is a large base of medium sized companies, whose scale and 
capital demand is too small to make a public issuance reasonable. This general lack 
of marketability was and still is the main reason of the relatively low importance of 
corporate bonds in Germany.  
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The Europeans economies are as well. The number of corporations which have 
been tapping the bond market over the sample period goes from 100 in France to 
12 in Portugal (Bedendo and Colla, 2015). At the same time the largest number of 
bonds issued by a single country is Germany with 2,787. The maturity at issue suggests 
that Belgian and French corporations are used to place bonds with longer redemption 
horizons with the average being over seven years, whereas Spanish, Irish and Finnish 
issuers prefer to place bond with shorter maturities at the average being below six 
years. As for the volume of the initial placement, corporations from just three countries 
- Spain, Portugal and Ireland place bond tranches with an average value above 600 
million euros, while German corporations exhibit the smallest value of 296 million euros. 
Given the striking heterogeneity even in the bond basic characteristics as maturity and 
volume, it is not surprising that the spread paid by issuers headquartered in different 
euro-area countries shows a broad range: from 70 basis points in Germany to 252 in 
Ireland. It is clear that during the sovereign debt crisis of 2009 the financial turmoil 
was felt in a very different way across the euro area. The countries most involved in the 
crisis Ireland, Italy, Portugal and Spain saw a further significant increase in the cost of 
issuance for both banks and firms, whereas the countries less involved faced in many 
instances just mild adjustments for firms in Austria, Belgium and Germany the actual 
cost at issuance even declined.

Similar to the US when companies or governments need to raise money in 
Europe, they have two options. Government can issue bonds and companies can on 
top of that also issue shares to investors. The bonds in Germany are a form of debt 
that can last over different periods of time, from a few weeks to a several decades. The 
issuers of the bonds make regular interest payments to those that hold them over their 
lifespan. This fixed rate of return investors receive on a bond is called the coupon. And 
on top of this there is an extra component, this payment as a proportion of the price is 
called the yield. If the price of the bond changes so does the yield. The lower the price 
goes, the higher the yield rises, and the higher the price goes the lower the yield falls. 
Negative yield means that investors are receiving less money than they originally paid.

The case of Germany is interesting. Sometimes investors are buying bonds at a loss 
so that means that they are essentially paying Germany for the opportunity to lend it 
money. In the last decade Germany have suffered from low growth and low inflation. So, 
to encourage people to spend more money central bank has been reducing the interest 
rates and injecting money in the economy through quantitative easing, or QE to make 
individuals spend their money or put in riskier assets. The European Central bank (ECB) 
charges other European banks nearly half a per cent interest to hold their money in 
their deposits. The ECB wants banks to lend their capital out into the economy. Recently 
Germany has issued five-year bonds with a negative yield and it’s sold 3.3 billion euros 
of debt at a rate of negative -0.08% according to the country’s central bank. Which is 
amazing phenomenon. Although this is a vote of confidence in the German economy 
it also represents low investor confidence in the Eurozone overall. Inflation in Europe 
has been arising lately and there is a fear that the economies could face long-term 
instability which could lead to a recession. Investors seem to be hoping that the value 
of German bonds will fall slower than other investments. In 2015 the European central 
bank unveiled a plan to pump cash into Europe’s economy by buying 60 billion euros a 
month in government debt. This plan could increase the price of the European bonds. 
The New York Times reports that “Investors can potentially sell those bonds for a gain in 
the short term if corporate and government spending takes off in Europe”. According to 
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the documentation the first country who was selling its debt on a negative yield, in 2015 
was Finland which became the first Eurozone country to do that. 

Bond prices have been skyrocketing. And this is happening because investors 
still see bonds as some of the safest assets when the economic outlook is poor. As 
the bonds get more expensive the returns become much lower. The prices are now 
so high the yield have gone below zero. So investors are certain to get back less than 
they paid if they hold the bond to maturity. In this situation issues of debt are now 
being paid by borrow and the investors or buyers of bonds are paying cash to these 
borrowers, companies, and governments instead of receiving an interest payment. 
(Figure 3). Bonds are safest investment on the market because their returns have been 
very reliable. Also, the owners of the bonds can buy or sell them in what is called a 
secondary market. This makes these bonds very liquid. Bonds are only safe investments 
if their rates are positive and above the rate of inflation. Otherwise investors won’t be 
earning any money, as is happening with the negative yields. Some investors can refuse 
to own negative yielding debt. But, for really big investors such as banks, insurance 
companies, and pension funds- they have no choice. They have to own bonds, even if 
the financial return is negative. This is because they have to make sure their funds are 
liquid. And when borrowing, they can also pledge bonds as collateral. Furthermore, 
if low growth, trade tensions and political uncertainty continue investors are likely to 
continue to flock to safer assets, like government bonds, thereby driving up prices and 
keeping yields on the negative.

Figure 3: 10-year government bonds yields in Europe and Japan 2010 – 2020 (in %)

In fact, the volume of negative yielding bonds has started to fall and this could 
least until final end of the pandemic. about a fifth of sovereign bonds will have a 
negative yield. In the short term, it seems that still negative yields can actually get the 
economy moving. But over the long term, negative yields could mean lower returns on 
pension funds, meaning workers could be forced to save more and work longer. 

In recent times, bond financing is no longer limited only to large industrial 
companies. Even mid-sized companies are increasingly using bonds as a refinancing 
tool. The recent strong growth in bond issues has even already prompted the creation 
of specific exchange segments especially for mid cap bonds. Corporate bonds offer 
numerous advantages over pure credit financing:

 » The issuer can reduce its dependency on conventional types of financing 
and, thereby, counteract the banks’ increasing reluctance to grant credits.
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 » When structuring interest rates, the issuer can benefit from the currently 
low interest environment. Although mid cap bonds usually have fixed in-
terest rates, even instruments with flexible interest rates are conceivable. 
While the former offers the advantage of predictable cash flows, the latter 
provides increased flexibility to changing general conditions during the 
term of the bond. In such case, the interest rate to be paid is linked to a 
reference rate like EURIBOR.

 » An issue of corporate bonds can generally be a good way of diversifying the 
refinancing sources already in use and may even be an alternative to an IPO.

 » Moreover, as bonds are generally not collateralized, existing loan collaterals 
may be used for other purposes.

As corporate bonds are typically divided into so-called partial debentures, 
varying investment sums may be allocated making corporate bonds attractive to both 
major and small investors. For the same reason, bonds allow for a broad diversification 
of an investor portfolio and thereby allow for a very individual form of risk spreading. 
This is one of the main reasons why investors’ interest in bonds is constantly growing: 
bonds promise higher interest than bank deposits and, from this point of view, also 
offer an alternative to government bonds.

Current market statistics illustrate that particularly during the last months the 
amount of issued convertible securities increased dramatically, especially in Germany. 
In general, convertibles are bonds with an embedded option which gives the investor 
the right to convert the bond into a pre-specified number of shares of the issuing 
company. Consequently, debt can be converted into equity by the investor which 
makes sense if the underlying share price is higher than the contracted “conversion 
price” which is comparable to the strike price of a normal option. Thus, a convertible 
is an ordinary straight bond plus a call option to exchange the bond into shares. 
Investors typically “pay” for this right by accepting a lower coupon compared to 
straight bonds of the same issuer or risk class respectively. This is the most important 
advantage and a common argument for the issuer, who benefits from significant lower 
interest costs of the convertible. Besides, normally the debt agreements or “covenants” 
are less restrictive relative to a non-convertible bond issue which finally offers more 
possibilities and a higher flexibility to the issuer. Moreover, because of the conversion, 
temporarily granted debt might be changed into equity which is not redeemed.

CONCLUSION
Companies finance their activities in many different ways. One of the most 

important is by issuing debt, or borrowing. Most borrowing is done from a single 
lender as a bank loan, a group of lenders (as a syndicated loan or from financial markets. 
Companies borrow from financial market participants by issuing bonds. The yield (or 
interest rate) at which those bonds are issued and traded is a direct measure of how 
expensive it is for the firm to borrow. If it becomes too expensive for a firm to borrow, 
that firm may invest less, create less jobs or even be forced to reduce its number of 
workers. The yield at which a company’s bonds are traded is therefore very important 
for a company’s performance and ability to hire and retain new workers.  

The USA and Europe have very similar politics in buying and selling bonds. 
The bond market is more susceptible to volatility than is the stock market. One 
reason is that most bonds are still bought and sold the old-fashioned way. Dealers 
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call their clients to offer individual bonds. This adds to the cost of bond trading, 
especially for small investors. 

When the economy is strong, the demand for money is higher, since greater 
spending activity means that there is more of a need for cash to finance projects. 
Higher demand, in turn, drives up costs, and in this case, interest rates. The result for 
CB treasuries is that stronger growth typically results in higher yields and lower prices 
since they move in opposite directions.  

In an inflationary environment, bonds suffer because their future cash flows 
will have less value than the same cash received today. The higher the inflation, 
whether today or in the future, the more risk investors take by tying up their money 
in bonds. This loss of value causes investors to demand a higher interest rate, or yield, 
to compensate them for this additional risk. The US government borrows using debt 
with a wide range of maturities, from one-month bills to 30-year bonds. Different kinds 
of bonds have different buyers with different financial objectives, and some of those 
bonds play a crucial role in determining the costs of borrowing for corporations and 
consumers. The rates for a 30-year mortgage, for example, are heavily influenced by 
yields on treasury notes. Similar is in Europe. 

As the coronavirus spread around the world, and stock markets plunged, bond 
yields sank to record lows. 
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ЕФЕКТОТ ОД ИМПЛЕМЕНТИРАЊЕТО НА СИСТЕМОТ ЗА 
МЕНАЏМЕНТ СО КВАЛИТЕТ ВРЗ МОТИВАЦИЈАТА НА 

ЧОВЕЧКИТЕ РЕСУРСИ ВО ОРГАНИЗАЦИИТЕ

АПСТРАКТ: Во овој труд се истражуваше дали постои ефект од 
имплементирањето на Системот за менаџмент со квалитет односно ИСО 
9001:2008 Стандардот врз мотивацијата на вработените во организациите. 
Истражувањето беше спроведено преку неколку аспекти на мотивацијата, и 
тоа: почит кон раководството, фер-плеј, финансиско вреднување, соодветен 
работен/животен баланс, помал стрес и работна динамика на своето работно 
место и можноста за соодветен личен професионален развој во својата 
работа. Резултатите покажаа дека со имплементирањето на Системот 
за менаџмент со квалитет се подобрува мотивацијата кај вработените. 

КЛУЧНИ ЗБОРОВИ: Систем за менаџирање со квалитет, мотивација, човечки 
ресурси

THE EFFECT OF THE IMPLEMENTATION OF THE QUALITY 
MANAGEMENT SYSTEM ON THE MOTIVATION OF HUMAN 

RESOURCES WITHIN THE ORGANIZATION

ABSTRACT: This paper investigated whether there is an effect of the implementation 
of the Quality Management System or the ISO 9001: 2008 Standard on the motivation 
of employees in organizations. The research was conducted through several aspects 
of motivation, namely: respect for the management, fair play, financial valuation, 
proper work / life balance, less stress and work dynamics in their workplace and 
the possibility of appropriate personal professional development in their work. 
The results showed that the implementation of the Quality Management System 
improves employee motivation.

KEYWORDS: Quality management system, motivation, human resources
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ВОВЕД

Луѓето кои работат за нас се нашата најголема вредност.

Токму овие зборови за човечката страна на организацискиот живот 
ја потенцираат важноста на менаџментот на човечките ресурси. Тој треба 
да биде базиран на сет од процедури кои ја разјаснуваат филозофијата на 
организацијата кон своите вработени. Политиките и процедурите се формални 
изјави сосредоточени кон поддршката и спроведувањето на мисијата и целите 
на организацијата. Сето тоа се спроведува со имплементирање на Системот за 
менаџирање со квалитет - Quality management system (во понатамошниот текст 
QMS) во организациите.

Организацијата која го прифаќа QMS креира доверливост во можноста на 
нејзините процеси и квалитетот на производите и услугите, и обезбедува основа 
за континуирано подобрување. Ова може да води кон зголемено задоволство 
како кај сите заинтересирани страни, така и за успехот на организацијата.

Таканареченото мигрирање на организацијата од фаза на пред – QMS до 
таа во која функционира квалитетот и контролата кои се потребни за основата 
на ИСО како Систем за менаџмент со квалитет не преставува обична задача. 
Тука постои конкретно делување на тоа како процесите се раководат, како и 
честите промени во интеракциите помеѓу вработените, нивните одговорности 
и пресметливости. Таквата промена не може да успее без посветена поддршка 
од страна на врвното раководство, и истото потребно е да ги засили барањата 
согласно QMS на секојдневна основа за да може да им осигура на вработените да 
ја одржат мотивацијата и да не се вратат назад кон своите стари навики.

1. СИСТЕМ ЗА МЕНАЏМЕНТ СО КВАЛИТЕТ - QMS
Живеејќи во ера на глобализација, интерконекција и интернезависност на 

луѓето и земјите многу организации го сметаат целиот свет за нивен пазар. Со 
зголемувањето на меѓународните натпреварувања, менаџментот за квалитет 
стана исклучиво важен за лидерството и менаџментот на сите индустрии и 
организации.

Рационалноста за имплементацијата на QMS треба да биде максимизирање на 
целите на изведбата на една организација, кој пак за возврат ќе ја зајакне оперативната 
ефикасност и ефективност. Позади секој успех на било кој систем за менаџмент 
со квалитет како главен елемент се јавува лидерството: преку него се поставува 
правецот на визијата на таквата програма, каде луѓето се соодветно распоредени и 
мотивирани. За еден QMS да биде успешен, неговиот развој и имплементација треба 
да бидат придружени со програми за промена на менаџментот.

QMS треба да се гледа како стратегија за подобрување на организациските 
перформанси така што прво, вработените треба да се посветат на задоволување 
на барањата на потрошувачите со најнизок можен трошок на ресурси и второ, 
преку континуирано подобрување на производите и услугите, организациските 
процеси и вклученоста на вработените. 

Едно од барањата на QMS, е да секој инволвиран ја прифати одговорноста 
за квалитетот на својата работа. Со следење на овој пристап, вработените се 
принудени постојано да развиваат нови начини на работа и да го преиспитуваат 
начинот на кој функционира организацијата, при што се посветуваат на идејата 
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дека секогаш има подобар начин да се искористат ресурсите и да се биде 
попродуктивен1. 

QMS-от може да се разбере: 
 » како култура;
 » како управување и процес широко применет во претпријатието;
 » како управувачка филозофија и насочувачки принципи;
 » како стратегија;
 » како систем.

На овие приници почиваат и стандардите на систем за менаџмент со 
квалитет од серијата ISO 9001:2008. Овие принципи може да ги користи врвното 
раководство како рамка за да ја води организацијата кон подобри перфоманси.

 
1.1. ИСО 9001:2008

ИСО преставува акроним за Меѓународната организација за 
стандардизација и претставува систем на заедничко именување за она што на 
меѓународно ниво го наложува бизнис квалитетот. ИСО 9001:2008 е всушност 
фамилија на стандарди што предвидува серија на иновативни применливи 
насоки за тоа како да се воспостави систем на квалитет за управување на 
процесите кои влијаат на производите или услугите. ИСО постои за да им 
помогне на организациите во ефикасно спроведување на системите за 
управување со квалитет и за континуирано подобрување на перформансите на 
организацијата. ИСО 9001:2008 е начинот на кој што една организација може 
себеси да се „организира“ кон квалитет.

Според литературата, филозофијата на ИСО 9001:2008 се базира на2: 
 » Глобален тренд кој се стреми кон повисоки очекувања на потрошувачите 

во врска со квалитетот на производите и услугите;
 » Техничките спецификации сами по себе не можат да гарантираат 

согласност со барањата на потрошувачот;
 » Меѓународни стандарди за системот на квалитет ги дополнуваат 

техничките спецификации, со цел доследно да ги задоволуваат 
потрошувачите;

 » Системот за квалитет на една организација е под влијание на визијата 
на таа организација, мисијата и вредностите, културата, стилот на 
управување, индустријата, производот и услугата. Затоа, системите на 
квалитет ќе се разликуваат од една до друга организација.

Со примената на меѓународно прифатените стандарди организацијата 
го дефинира својот позитивен однос кон квалитетот, современиот начин на 
размислување, својата организациска подготвеност и решеност постојано да се 
унапредува и одржува посакуваниот квалитет и својата сериозна одговорност 
пред пазарот и купувачите дека договореното ќе биде обезбедено според 
однапред познати стандарди.

ИСО 9001:2008 преставува интерперсонална комуникациска алатка, која 
поттикнува размена на информации, која работи ненамерно за прекинување 
на комуникациските бариери кои постојат во многу организации. Соодветната 
комуникација значи конкурентен успех. 

1. Jones, C., 1994, Making total quality work for your organization, Quality World, Sept. p. 99
2.  Linn, L., Shin, L. S., 2003, The structural analysis of TQM, ISO 9000, organizational structure, competitive advanta-
ge and organizational performance, Management Research, Vol. 20, No. 4, p. 965
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1.2. QMS во организацијата каде што се истражуваше*
Организацијата (*името на организацијата од одредени причини не се 

споменува во текстот) е од мал тип, има имплементирано систем за менаџирање 
со квалитет. Како мала организација, со имплементирањето на QMS истата е 
сертифицирана со ИСО 9001:2008 од независното сертификационо тело СГС 
Швајцарија. Во неа системот за менаџирање со квалитет е прифатен како процес на 
континуирано и растечко подобрување на постојните процеси во организацијата. 

Во споменатата организација се работи според менаџмент на цели кој 
преставува еден од најчесто користените системи на менаџирање во развиените 
земји. Станува збор за систематски и организиран пристап кој му овозможува на 
менаџментот да се фокусира на остварливите цели и да ги постигнува најдобрите 
можни резултати со ресурсите кои му стојат на располагање. 

2. МОТИВАЦИЈАТА НА ВРАБОТЕНИТЕ И НИВНАТА ПЕРФОРМАНСА
Согласно литературата3, степенот на изведбата на вработените се однесува 

не само на нивните тековни вештини туку и на нивото на мотивација за секоја 
индивидуа. Но, како да се мотивира вработениот? Сите организации се загрижени 
со тоа што треба да биде направено за да се постигне одржливо ниво на изведба 
преку вработените. Целта е да се развие мотивационен процес и работна 
средина кој ќе помогне да се осигура дека вработените постигнуваат резултати 
во согласност со очекувањата на менаџментот. 

Мотивацијата на вработените е една од политиките на менаџерите за 
да се зголеми ефикасното управување меѓу вработените во организациите. 
Мотивираниот вработен е одговорен за дефинираните цели кои мора да ги 
постигне, па затоа ги насочува своите напори во таа насока, но мотивацијата 
предизвикува вработените постојано да трагаат во подобрување на секојдневната 
работа, што е од суштинско значење за самите организации.

Спроведување на главната цел на QMS е да се развијат системи за пристап во 
сите области на дејствување. За да може еден системски пристап да се реализира, 
од луѓето се бара да се осигураат дека сите процеси и процедури се развиени 
и имплементирани. За тоа е потребен добро мотивиран персонал за да осигура 
дека е добро имплементиран и успешен реализиран QMS – от во организацијата.

ИСТРАЖУВАЧКИ ДЕЛ
Претходно беше направен осврт на Системот за менаџирање со квалитет 

кој придонесува и го олеснува регулирањето на процесите во работењето на 
организацијата. Со неговата имплементација и примената на неговите системски 
и работни процедури, се очекува работата на вработените во организацијата да 
даде многу поголеми резултати. Од овде произлезе и основниот проблем во 
ова истражување: Дали имплементирањето на QMS во организацијата ја 
подобрува мотивацијата на вработените при постигнување на целите 
во работењето? 

Беа определени варијаблите во истражувањето: независна-
имплементирањето на QMS врз основа на ИСО 9001:2008 Стандардот за квалитет 
која е операционализирана преку стратегиските цели и мисија на организацијата, 
3. Shadare Oluseyi .A & Shadare Oluseyi .A, 2009, Influence of Work Motivation, Leadership Effectiveness and Time 
Management on Employees’ Performance in Some Selected Industries in Ibadan, Oyo State, Nigeria, European Jour-
nal of Economics, Finance and Administrative Sciences, ISSN 1450-2275 Issue 16 (2009), http://www.eurojournals.
com
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поконкретно преку осуммте основни принципи: Фокус кон корисниците; 
Лидерство; Инволвираност на човечки ресурси; Процесен пристап; Системски 
пристап на менаџментот; Континуирано подобрување; Фактички пристап кон 
донесувањето на одлуки и Заеднички бенефициски односи со добавувачите. 
Зависна варијабла преставуваше мотивацијата кај вработените, истражувана 
преку следниве аспекти: Финансиско вреднување; Соодветен работен/животен 
баланс, помал стрес и работна динамика на своето работно место; Можност 
за соодветен личен професионален развој во својата работа; Почит кон 
раководството и Фер-плеј. Примерокот беше намерен, бидејќи го сочинуваа 35 
од 36 вработени во споменатата организација и тие се компетентни да одговорат 
на поставените прашања, затоа што се дел од сите настанати промени во начинот 
на работа во организацијата. 

Како мерен инструмент беше употребен прашалник кој се однесуваше на 
ставовите на вработените за состојбата од ефектот во организацијата откако е 
имплементиран QMS, како и идентификување на мотивацијата на вработените 
преку споменатите аспекти. 

Со оглед на тоа дека со имплементирањето QMS во конкретната организација 
се дефинираа мисијата, визијата и стратегиските цели, добиените резултати 
во истражувањето покажаа дека испитаниците добро ги разбираат мисијата и 
визијата на организацијата, постои свесност и разбирање за стратегиските цели 
на организацијата, редовно се информирани за истите, како и тоа дека добро се 
искомуницирани стратегиските цели со крајните корисници. Најголемиот дел 
од нив ја разбираат воведената документација, како и воведените процедури, 
процеси и упатства. Генерален заклучок е дека најголемиот дел од испитаниците 
го разбираат имплементираниот QMS.

Сите испитаници одговорија дека се согласуваат дека добиваат соодветен 
паричен надоместок и дека се задоволни од својата плата, таа е конкурентна со 
платата на соодветни работни места во слични организации во РС Македонија, 
како и дека платата е повисока од просечната во РСМ. Се покажа дека работната 
средина во организацијата поддржува здрав баланс меѓу професионалниот 
и приватниот живот и претпоставените ја разбираат важноста на овој баланс. 
Освен тоа, темпото и обемот на работа овозможуваат успешно да се извршуваат 
работните задачи, но и организацијата има разумни очекувања од своите 
вработени. Како битен елемент треба да се истакне дека испитаниците не се 
принудени да бидат помеѓу работните и семејните обврски, како и тоа дека 
нивната работа не предизвикува неразумни стресни ситуации во нивниот живот. 

Добиените резултати посочија дека за тие вработени кои имаат амбиција 
за напредување постојат адекватни можности за професионален развој и 
претпоставените го поддржуваат истиот, и се добиваат соодветните обуки за 
работното место потребни за извршување на работните задачи. Најголемиот 
дел од вработените две години по имплементирањето на QMS сметаат дека 
работата во организацијата е подобрена, и дека работните места преставуваат 
стимулација и предизвик за испитаниците. Најголемиот дел од испитаниците 
ги почитуваат своите претпоставени и менаџментот на организацијата. Постои 
почит кон претпоставените како компетентни професионалци, а воедно и почит 
кон Генералниот секретар, кој покажува лидерски способности во водењето на 
организацијата односно грижата за системот. 
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Се покажа дека со разбирање на мисијата и стратегиските цели на 
организацијата, како и со начинот на работа со веќе имплементираниот QMS постои 
фер-плеј атмосфера во организацијата. Претпоставените ги третираат подеднакво 
сите вработени, кон секого поединечно се однесуваат фер и сите вработени во 
организацијата се третирани фер. Исто така, политиките на организацијата во 
однос на промовирање и унапредување на работното место во голема мера се 
фер, а фаворизирањето за покачување на платите и унапредувањето се трудат да 
го сведат на минимум. Најголемиот дел од иситаниците сметаат дека постои фер 
атмосфера во организацијата.

Со оглед на тоа дека поставените поединечни хипотези беа потврдени, а со 
тоа и генералната хипотеза, може да се заклучи дека имплементирањето на QMS 
има ефект и ја подобрува мотивацијата на вработените во организациите.\

ЗАКЛУЧОК
Во денешно време, каде конкурентноста е многу голема, вработените на 

секоја организација се најцентралниот дел и затоа треба на нив да се влијае и да 
се убедат за да ги исполнат своите обврски. Мотивацијата при работењето е еден 
од најбитните фактори за постигнување на добрите резултати. Од тие причини, 
се пристапува кон имплементирање на QMS, кој воспоставува стандарди и 
процедури со цел подобрување на квалитетот во сите процеси и активности во 
организациите. QMS преставен како стратегија е филозофија на интегрирано 
управување и збир од правила, кои потенцираат постојано подобрување.

Целта на ова истражување, во најголем дел беше одредена од реалната 
состојба во организацијата во која се спроведе истражувањето. Станува збор 
за намерен примерок на испитаници, односно вработени кои беа во можност 
да одговорат на поставените прашања поради нивната инволвираност во 
промените во начинот на работа во организацијата. Добиените резултати од 
истражувањето за испитување на познавањето на QMS-от во организацијата 
како и за мотивацијата, беа разгледувани и анализирани, и истите како краен 
резултат им беа доставени на испитаниците во извештај од преиспитувањето на 
задоволството на заинтересираните страни. 

Истражувачките резултати во целост ги потврдија основните претпоставки, 
што подразбира дека откако е имплементиран QMS, односно вработените ги 
разбрале мисијата и стратегиските цели на организацијата, тие имаат подобрена 
мотивација во истражуваните аспекти. Бидејќи примената на системот за 
менаџирање со квалитет ја има за цел токму мотивацијата, истражувањето беше 
направено во организација каде овој систем е применет и функционира.

Од сето ова може да се заклучи дека примената на QMS ја подобрува 
мотивацијата кај вработените во организацијата, но сепак треба да се има во 
предвид дека тоа се само неколку аспекти на мотивацијата. И како препорака, 
добро е да се спроведат истражувања и при тоа да се земат во предвид сосема 
различни аспекти на мотивацијата од овие во ова истражување.

И за крај, QMS-от мора и понатаму да се одржува и негува, доколку би сакале да 
имаме успешни, но и подобри резултати. Неговата постојана и доследна примена, 
неговата надградба, ќе овозможи не само успешна реализација на поставените 
цели, туку и следење на новите промени и состојби, како и усовршување на 
организациските перформанси.
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HOME OFFICE И КАНЦЕЛАРИЈА: НА РАБОТ НА 
ИЗВОРИТЕ НА ДВАТА ИДЕНТИТЕТА

АПСТРАКТ: Секоја генерација верува дека е современик на големите промени 
и дека, „нашата генерација“ се разликува од останатите. Додека „ние“, сега и 
тука веруваме дека „нашите“ животи се променети, согласно информатичката 
технологија и дигитализација, сведоци сме дека претходните генерации 
сметале дека летањето, електрицитетот, или парниот погон се параметри кои 
се предизвици на „нивното“ време. Нашиот труд е фокусиран на промените 
кои доаѓаат непредвидливо и неочекувано, во случајов на глобално ниво и 
на кој начин може да повлијаат врз развојот на личноста, групата, одредена 
организација, тимот, лидерот, вработените, работниот простор (home 
office), времето и свеста на генерациите преку својот „личен“ идентитет.  

КЛУЧНИ ЗБОРОВИ: глобализација, промени, идентитет, дигитализација, home office

HOME OFFICE AND OFFICE: ON THE EDGE OF THE 
SOURCES OF BOTH IDENTITIES

ABSTRACT: Each generation believes that it is a contemporary of great changes and 
that “our generation” is different from the others. While “we”, here and now believe that 
“our” lives are changed, according to information technology and digitalization, we have 
witnessed that previous generations felt that flight, electricity, or steam power where 
parameters that was a challenge in “their” time. Our work is focused on the changes that 
come unpredictably and unexpectedly, in this case globally, and how they can affect the 
development of a person, group, organization, team, leader, employees, workplace (home 
office), time and awareness of generations through their “personal” identity.

KEYWORDS: globalization, change, identity, digitalization, home office

ВОВЕД
Имајќи предвид дека живееме во време на гигантски промени во 

комплеметарен поглед на човештвото, основното нешто кое најпрвин треба да го 
елаборираме е дека глобализацијата треба да ја сфатиме многу сериозно, бидејќи 
таа е агенс не само на економската, општествената и политичката трансформација, 
туку ни покажа дека не можеме да ја изоставиме и здравствената, која не стави на 
работ на „без избор“ на свој личен идентитет. 

Наместо да направиме синтеза на сите промени, сметаме дека од 
непроценливо значење е да посочиме што се` се глобализира, или пак: Што 
сѐ се менува? Едновремено, треба да детектираме, дали нештата се менуваат 
еволуциски или револуциски и што е тоа „ново нешто“ кое упатува на низа промени 
насочени кон многу значајни фактори. Како на пример, времето предвидено 

331.102-027.553:159.923.2]-027.511
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за реализирање на производите кои треба да бидат релевантни на пазарот на 
труд, постоечката свест на генерациите кои преку својот „личен“ идентитет го 
менуваат хоризонтот на гледање, доживување, соочување, прилагодување, 
приспособување, актуелизирање и реализирање на целокупната специфична 
сложеност која на своевиден начин создава интеракција на исклучетелната 
технолошка иновација која во комбинација со глобалното ширење го создава 
новиот вид на хоризонт, кој наспроти создадените човекови ресурси и вредности 
со кои опстојуваме е на работ на изворот на двата спротивставени идентитети.

1. ШТО СЕ’ СЕ МЕНУВА?
Факт е дека и еволуциски и/или револуциски се менуваат многу нешта. Низ 

низата промени ние сфаќаме дека не сме сами, бидејќи она што на современата 
промена и дава сила и актуелизација на трансформацијата е обединувањето 
со терминот „глобализација“ на сите пори на човековото егизистирање. 
Специфичната сложеност на глобализацијата ни нуди „нова интеракција“ поврзана 
со исклучително значајната технолошка иновација која се развива со брзина 
која не можела ниту да се замисли порано. Она што ја истакнува револуцијата, 
наспроти еволуцијата е јасниот квантен скок во степенот и природата на ризикот, 
како и можноста како светот да се прилагоди на новиот начин на динамиката и 
развојот создавајќи преку ноќ „ново портфолио“ на работникот кој сѐ повеќе се 
чувствува (не)сигурен на новото работно место, home office-от...

2. KАРАКТЕРИСТИКИ НА HOME OFFICE 
Новата професионална парадигма на идентитетот во домашни услови 

наспроти (дрес код, улога на професијата, планирање на времето, чувството на 
дел од тимот, чувството на атмосферата, чувството на мобилизација, премногу 
личен притисок во домашната канцеларија) постоечката, препознатливата, 
прифатената го започна создавањето на работ (за некој остар како сечилото) 
на „нешто сосема ново“ за сите. Тоа „нешто ново“ не е само збир на промени 
на глобално ниво. Во прашање се голем број на исчезнувања на меѓусебни 
преклопувања на истоимената човечка историја која преку ноќ стана 
демодирана наспроти мигрирањето на моделите на современото „ново“ во 
контекст на глобалното конектирање кое означуваше промена во целост и на 
човечките животи, без разлика на местото и времето каде се затекнати во новите 
услови на новото трендовско фнкционирање, како и создавање на идентитет, 
неразбирлив, ниту за тие што го превземаат, ниту за тие кои го наметнуваат.  
Технолошката промена направи преструктуирање на идеите и формите на 
користење на различни модели на работа скоро во сите сфери на глобалната 
економија, управување, производство и вмреженост во дигитализацијата на 
сите нивоа на делување. Тоа на своевиден начин направи промена на личниот 
идентитет во однос на чувството – Дали можам да се прилагодам на новиот 
технолошки модел, или пак, ќе останам дисквалификуван во однос на новите 
парадигми кои доаѓаат со новиот развој. 

Home office-от е сфатен амбивалентно, бидејќи нуди сосема поинакви 
перформанси од досега постоечките (задолжително физичко присуство на работа 
во просторот детерминиран од менаџментот, т.е. законска легислатива која го 
врзува(ше) работното место за точно одредена локација, конкретно работно 
време, начин на вмрежување во однос на системскиот тек на сите последователни 
активности, издвоеност на лидерот во однос на „Јас“ наспроти „Вие“. Од друга 
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страна, home office-от донесе нови правила во однос на целокупниот систем на 
функционирање на организациите (мали, средни, големи).

3. HOME OFFICE-ОТ: НОВА МОЖНОСТ ИЛИ КОНТИНУИТЕТ  
НА ПОСТОЕЧКИОТ РИЗИК 

Како и се друго, office-от има свои предности и недостатоци. Тоа подразбира, 
создавање на двоен идентитет кој и визуелно го посочува работ, од една страна, 
како сечило, а од друга страна, како предизвик.

Кога сме кај позитивните карактеристики на home office-от, детерминирајќи 
ги на глобално ниво, можеме да констатираме, на пример, дека home office-от го 
намалува стресот при целокупна подготовка за одење на работа, придонесува за 
зголемено слободно време поради непатување до и од работното место, намален 
стрес од сообраќаен метеж и бучава, создава послободна поделба на работното 
време, што придонесува и евентуална можност за поквалитетна изведба на 
работата, нуди можност за користење на поздрави оброци, а со тоа влијае и на 
здравствената состојба кај вработените, комодитетот на работниот простор кој 
си го создава според своите потреби (температура на просторот, користење на 
музика, без да му смета на другиот, приватност во однос на телефонските повици), 
како и урамнотеженост во однос на работата и приватниот живот.... 

Имајќи ја предвид пандемијата како глобална состојба, многу од компаниите 
преку home office-от успеаја да се справат полесно со пандемијата предизвикана 
од короната, бидејќи превентивните задолжителни мерки, како носење на маски, 
држење на дистанца и создавање на услови за строги хигиенски мерки беа од 
голема олеснителна околност во домашни услови за вработените да работат без 
дополнителен притисок. 

Сите овие карактеристики едновремено создаваат пријатност во работењето 
што секако влијае и на сопственото чувство за продуктивност, зачувување на 
менталниот склоп, како и поголемо чувство на слобода без надзор на „другите“, 
кои во голема мера влијаеле деструктивно на целокупноста од работењето. 

Наспроти позитивните карактеристики, секако се присутни и многу 
негативни карактеристики за одредени индивидуи, кои можеби на прв поглед и 
не се така видливи. 

Не секому му е лесно да се организира самостојно, или да има добар time me-
nagment. Затворениот простор некому му создава монотоност која претендира 
кон депресивна состојба (осаменост, присуство на асоцијалност и загуба на 
чувството за социјална припадност кон тимот)

Дури и исклучувањето на лаптопот или компјутерот создаваат чувство на 
грижа на совест што резултира со потреба од лично докажување пред менаџментот 
и колегите, а тоа е директно е поврзано со губењето на чувството за работното 
време се со цел вработениот да си потврди дека и самостојно може да ги изврши 
работите најпрофесонално. Тоа честопати води кон прекувремени работни часови 
кои резултираат негативно и на социјалниот живот, а во најголема мера и на 
здравствената состојба (телесна, ментална, емотивна). Не смееме да ги изоставиме 
ниту, социјалната изолација, зголемениот напор за организирање на работата, 
како и немањето зададена дневна структура на работата, преклопувањето на 
професионалниот и приватниот живот што води кон запоставување на сите оние 
активности коишто означувале лични задоволства. Home office-от бара и висока 
дисциплина, самомотивација и самоактуелизација на вработените, редуцирана 
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видливост на добрите перформаси, повисока потреба на заштита на лични податоци, 
како и намален увид во резултатите на последователните активности. Home office-от 
кај одредени индивидуи влијае негативно и врз подготвеноста за настап, бидејќи 
одредени индивидуи имаат потреба од директен контакт со публиката. 

Сето ова ни ја оправдува и народната изрека позната ширум светот дека – 
Не е злато сѐ што сјае. 

Од друга страна, менаџерите беа ставени пред голем тест, дали можат да се 
научат на новите околности, како на пример, како од далечина да препознаат дали 
вработениот е доволно мотивиран, презаситен, или пак, недоволно искористен.

Дигитализацијата доби најголем приоритет, не само за вработените, туку 
и за менаџерите што услови сосема ново преструктуирање и на начинот на 
менаџирањето, но тоа е сосема друга тема којашто бара дополнителни истражувања 
и може да резултура со значајни параметри кои и од поинаков аспект може да ја 
актуелизираат темата за улогата на home office-от во нашето современие.

ЗАКЛУЧОК 
Новата ситуација, т.е новото нормално, не само за вработените, туку и за 

работодавците значи промена на личниот идентитет согласно промените и 
можностите за вклучување во новиот тренд на делување, со што се потенцира 
регрутирањето на нови таленти кои би можеле да го завземат местото на одредени 
структури со што би се повлијаело на целокупната организација.

 Примерите покажуваат дека не секогаш home office-от е најдобра 
алтернатива за работење, бидејќи работата дома претпоставува и многу 
дополнителни природни појави, како што се: надгледувањето на децата кои 
имаат свои потреби без разлика на возраста, (пре)адаптација на активностите на 
членовите на семејството, средување на домот, справување со соседските бучави, 
барањата на блиските за „важни“ нешта... 

 Ова не значи експлицитност дека вработените не ја вршат својата 
работа во зададен рок, бидејќи во home office-от приоритетите природно е да 
бидат изместени, а до одредена мера и очекувано е согласно е со човечките 
норни создавани низ целокупниот процес на социјализација. Тоа подразбира 
и промена и на домашната култура која до вчера била најзначаен вредносен 
систем. Присутните проблеми согласно промените, стануваат значаен параметар 
кој не е лесно преку ноќ никому да му го објасниш, а камоли да му го наметнеш 
на било кој член од семејната заедница. Искуството покажува дека повлекува 
одредени реперкусии и кај самата личност, кај семејната констелација, како и 
во системот на перцепција за извршување на работите зададени од страна на 
менаџментот, што само по себе значи присуство на двоен личен идентитет кој 
води битка сам со себе, за да ги задржи постоечките позиции како на работното 
место, така и во семејството. Затоа честопати се случува и создавање на голем 
стрес кај личноста која резултура со изместување на идентитетот. Тоа подразбира 
поистоветување со дефанзивен идентитет, т.е. се создава еден сосема нов вид 
на изместен идентитет токму поради чувството од одговорност кон себе, кон 
блиските, кон организацијата, наспроти стравот од непознатото и потребата за 
самодокажување. Глобализацијата со сите нејзини промени ни покажа дека кога 
луѓето ќе бидат ставени на работ на егзистенција, можат многу полесно да ги 
совладаат препреките, отколку кога им се доделени како избор.
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FROM CORPORATE LEADERSHIP TO NETWORK 
LEADERSHIP MODELS IN THE NETWORK MARKETING 

COMPANIES AND THE INFLUENCE OF MARKETING 
PRACTICE ON LEADERSHIP

ABSTRACT:At the start of this century, we are increasingly recognizing and seeing the 
power of network approaches. With the rise of the Web and the greater capacity for 
people, resources, and ideas to self-organize, new forms of organizing are becoming 
possible. Many organizations are finding it challenging to adopt a network approach 
to leadership.
Understanding the growing importance of network leadership in an organization’s 
leadership framework is an important step toward improving enterprise contribution 
in the new work environment. Network leadership sets a higher bar for leaders, 
requiring them to create a work climate that supports autonomy and collaboration. 
In this empowered environment, the leader must take on the role of an active enabler, 
creating conditions to accelerate individual and group decision making, rather than 
directing others to follow a particular path.
Therefore, the main goal of the paper is to conclude whether complex adaptive 
practices are suitable for the complex network marketing environment in terms of 
motivational aspiration of the people involved. Also in the perception of those people, 
whether the company is perceived as a polyarchical friendly environment attractive 
for opportunities not only by the employee but also by the independent marketer.

KEYWORDS: corporate leadership, leadership models, network leadership, network 
marketing, network marketing organization 

 INTRODUCTION
The network leadership approach, compared to the conventional leadership 

approa-ches, is collective, distributive, bottom-up, facilitative and emergent. The ne-
twork leadership is leadership of change (Salman, et al., 2011). On the other hand, 
the individual leadership model is associated with strong organizations. This model is 
more directive, top-down and transactional (Derue, et al, 2011). In order to compre-
hend leadership as a collective process rather than as an individual, we are increasin-
gly questioning the leadership assumptions contained in the traditional organizatio-
nal processes and structures. Network leadership and organizational leadership have 
always existed together, although during the 20th century, the organizational leader-
ship enjoyed the prestige for organizing the resources and mana-ging the delivery of 
services (Mary & Rruss, 2008). 

The organizational forms of leadership were also predominant in the social sec-
tor. The hierarchical leadership structures insisted on accountability in order to make 
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the donors feel safer in terms of their investment. They invested resources in creating 
non-profit leaders with a greater capacity to manage and lead effective organizations 
(Gandolfi, 2012). All this resul-ted in remarkable leadership achievements, which were 
considered its advantages, but at the same, there were some unintentional conse-
quences, which were seen as disadvantages. 

The newly established working environment, as well as the desire and need 
for even greater contribution from the employees make the conventional leadership 
approaches and leadership development in general incomplete and inadequate. Thus, 
the companies have been identifying and equipping leaders to manage and imple-
ment the organization’s strate-gy. From the traditional perspective, leaders have two 
principals and other complementary roles (Gandolfi, 2012): 

 » Transformational leadership, 
 » Transactional leadership, 
 » Network leadership

The network leadership is considered to be a more indirect than direct form of 
lea-dership (Mary & Rruss, 2008). The network leader is expected to establish a wor-
king environ-ment that would rest on autonomy, empowerment, trust, sharing, and 
collaboration. In other words, the network leadership focuses more on influence ra-
ther than on control. The role of the network leadership is considered the core of the 
leadership development and manage-ment model and is therefore elevated to a pri-
mary role. In this new setting, the leaders are required to embrace and the organiza-
tion to reinforce all three roles: transformational, tran-sactional, and network leaders-
hip (Obolensky, 2010). These three roles taken together em-power leaders to manage 
a large variety of performances: 

 » to define the agenda, 
 » to give guidance to individual employees and work teams and
 » to build networks to increase the contribution (Grant, 2012). 

Notwithstanding, some leaders find it difficult to strike a balance between indi-
rect and direct leadership since it requires greater level of confidence in the capabili-
ties of the emplo-yees, including those associates they have no formal authority over. 
The 20th century, or most of it, was marked by the corporate leadership model as the 
preferred and privileged model of leadership for managing employees and delivery of 
services and goods, as well as for allocating funds and resources. Yet, it is worthwhile 
mentioning that network leadership functioned and existed in parallel with corporate 
leadership (Daft, 2011). However, there were times when the corporate forms were 
predominant in all sectors, including the social sector. Since the corporate form re-
lies on hierarchy and accountability in the leadership structure, it resulted in greater 
confidence and increased safety among the partners and in-vestors in terms of their 
investment. With this, non-profit leaders were developed who were empowered with 
greater potential to lead their companies in a more efficient way, as their managerial 
skills were further upgraded. This advancement, besides the considerable pro-gress 
and achievements made in the leadership models, showed some unexpected disad-
van-tages, too (Kotter, 2007). 
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Corporate Leadership Network Leadership

Position, authority Role, behavior

Individual Collective

Control Facilitative

Directive Emergent

Transactional Relational, connected

Top-down  Bottom-up
Table 1. The differences between corporate leadership and network leadership
Source: Monitor Institute Slideshare, Social Networks for Social Change (p.72)

Moving beyond personality, leadership is based on trust and resolve to delegate 
res-ponsibilities to others to fully exploit their potential. Leadership, as a business ma-
nagement discipline, is a phenomenon that emerged in the post-war years and took 
off in the 1970s (Birkinshaw, 2010). At a strategic level, successful leaders ‘project a 
clear and consistent pic-ture of a desired organizational identity and put in place con-
ditions that increase the like-lihood of desired behaviors through enhanced employee 
satisfaction’ (Cuilla, et al., 2009). 

The concept of ‘transformational leadership’ suggest that leaders transform 
followers’ personal values and self beliefs, move them to higher levels of needs and 
aspirations (Jung, 2001) and raise performance expectations of their followers. Con-
temporary views of strategic leadership inexorably revert to Porter’s classic ‘five forces’ 
competition theory, which sees strategists as practitioner economists who analyses 
and manage market forces, as well as practitioner psychologists who analyses and ma-
nage their own and others’ thought proces-ses (Gavetti, 2011). Drawing on the ‘sustai-
nable marketing leadership’ model, effective lea-dership rests on four main compo-
nents: strategic visioning, integrated planning, managing performance and marketing 
controllership (Shapiro, 2005). These are enabled by compelling vision, clear organiza-
tional identity, effective culture for employee alignment and deep un-derstanding of 
consumer behavior to facilitate customer satisfaction. According to Werbach (2009), 
when top leaders instigate a strategy for sustainability and guide the organization 
through the process of increasing transparency, engaging employees and embracing 
net-work partners to accomplish important sustainability goals, they set conditions to 
let ever-yone improve the company’s strategy. 

The main task of leadership nowadays is to create a space where employees can 
gene-rate new ideas and departments can work closely together to build an organiza-
tion that is effective, agile and more prepared to respond to complex challenges. The 
American Marke-ting Association’s (AMA) provides an updated definition of marketing 
as the activity, set of institutions, and processes for creating, communicating, delive-
ring, and exchanging offerings that have value for customers, clients, partners, and 
society at large (Gundlach, & Wilkie, 2009)..

Furthermore, the UK Chartered Institute of Marketing also revised its definition 
of mar-keting as the strategic business function that creates value by stimulating, fa-
cilitating and fulfilling customer demand. It does this by building brands, nurturing 
innovation, developing relationships, creating good customer services and commu-
nication benefits. By operating customer-centrically, marketing brings positive return 
on investment, satisfied shareholders and stakeholders from business and the com-
munity, and contributes to positive behavioral change and a sustainable business fu-
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ture. The modern concept of marketing is based on the idea that businesses should 
discover and satisfy customer needs, rather than focus on sales of existing products or 
services without any deep insight into consumer preferences, wants and desires, and 
do this better than competitors.

NETWORK MARKETING AND NETWORK MARKETING ORGANIZATIONS - NMOS
Network marketing, also known as direct selling, referral marketing or multi-level 

mar-keting, is a system in which the manager of the company pays people outside 
of the company to sell his products and services directly to consumers (Henkel, and 
Block, 2013). In return, each salesperson is given the opportunity to build his or her 
own independent sales force, or NMO, by recruiting, training and motivating others to 
sell the same products and services. Network marketing has several distinct advanta-
ges, such as ensuring distribution and sales quickly at a relatively low and fixed cost, 
gaining consumer acceptance for a new product es-pecially when this involves a new 
competitor in that product industry. Also, network marke-ting gaining access to a mar-
ket while avoiding excessive promotional and advertising expen-ses, as well as poten-
tial price wars and earning a potentially higher rate of return on sales by eliminating 
large outlays for media advertising (Choudhary, 2013).

Robert Kiyosaki (2012), who is considered the father of personal financial literacy, 
ma-naged, in only one sentence, to define the basic meaning and value of the power 
of building a network, i.e. the business that operates based on the principle of networ-
king. He says that the richest people are searching for networks and are building them, 
while all the other are loo-king for a job. One can have the best idea or product, but 
success will be experienced only by those who have a network through which other 
people can learn about them, and also a dis-tribution network, which will sell them or 
their products.

This way of building a business is found under different names: referral marke-
ting, net-work marketing, multi-level marketing (MLM), etc. Different opinions and 
definitions, or rat-her views, pertaining to this business model can be obtained from 
different places and from different sources, ranging in extremely different directions. 
From excellent opportunities for building own business, with an opportunity to gene-
rate passive income and personal growth and development, to thinking that the MLM 
is a “pyramid” scheme promising earnings over-night (Harris, 2004). 

 What leads to such opposite experiences and opinions? What should we be-
lieve in? In North Macedonia, there are several examples of successful MLM systems, 
which are represen-tatives of world renowned businesses that have managed to bring 
their brand here and through this business model to build a successful distribution ne-
twork of associates. Worldwide, this type of business started developing in the sixties 
of the last century and from the United States it started spreading in other countries 
of Western Europe, thus, today it is legally regulated and is increasingly prevalent, in-
cluding a large part of the population. Some of the companies, which have decided 
to offer their products and services to the market through the MLM systems, are to-
day, one of the most successful companies with the highest credit ratings, a fact that 
speaks of the resilience of this business that Donald Trump called in an interview “the 
business of the 21st century”. 

The multi-level marketing, network marketing or referral marketing is synony-
mous with the marketing that involves independent sale of each associate (distribu-
tor) and inclu-des other partners who sell and receive commissions from their own sale 
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and inter-commissions of the sale of other associates in their team (Harris, 2004). It is a 
legal, ethical, fair, successful, popular way of building a business that involves a system 
in which the obliga-tions and the responsibilities imply treatment of the individual 
at the lowest level, where all the entities of the system are fully interested, financially 
and otherwise, to motivate the indi-vidual to be well trained and efficient in giving 
recommendations and in the sale of the pro-ducts and services offered by that system 
(Koroth & Sarada, 2012). As the name suggests, the MLM is a system that functions on 
multiple levels, which are spreading in depth, while the allocation of responsibilities 
makes it multi-layered. 

The network marketing is characterized by two different fundamentals one 
should pay attention to. The first one refers to the product that is offered in the sys-
tem and the content offered by that system (educational program and the possibility 
for personal growth and de-velopment), and the second one concerns the payment 
method of the commissions from the sold services and products offered by the sys-
tem, and the incorporation of new associates (Derue, et al, 2011). This system is much 
more than an opportunity for financial well-being. It enables finding satisfaction in the 
work, strengthening self-confidence and building psycho-logical stability since suc-
cess is achieved with personal qualities and with the ability to help others to achieve 
the same or even better results (Henkel, and Block, 2013). 

The network marketing has marked the second half of the twentieth century, 
whereas at the beginning of the 21st century it turned to be one of the marketing 
approaches and movements that are present in many free markets, such as Central 
and Eastern Europe, Asia, primarily Japan, and the United States and Canada. In the 
Balkan countries and in the coun-tries of the former Soviet Union, the MLM experien-
ced its expansion in the nineties of the last century. In the Southeastern Europe, about 
3.5 to 4 million people are directly or indirectly involved in the MLM, while in Russia 
the figure exceeds 5 million. The MLM, over the last de-cade, has resulted in more than 
600,000 dollar millionaires. It generates more than 400 billion US Dollars annual re-
venues. The MLM system integrates every 11 seconds a new associate. In this system, 
only those who surrender fail.

Network marketing is simply a revolution because it is for the first time in history 
that everyone is allowed to participate and contribute to building wealth, something 
that was previously reserved only for the selected or happy ones (Ciongradi, 2017). Al-
though there are some controversies about this business and thoughts that it encom-
passed corrupt and greedy people who were trying to make a quick fortune, if we look 
objectively at this busi-ness, it is, in terms of the society, a very responsible system of 
division of wealth. The network marketing business is not a good business for greedy 
people. In its essence, it is a perfect bu-siness for people who are willing to help others. 
In other words, network marketing functions by helping someone else get rich but at 
the same time, the one who helps the other gains wealth as well and thus gets rich. 
One of the reasons that network marketing is the future of the business and gaining 
profit is the education system (Ciongradi, 2017). Network marketing based companies 
must invest time to see beyond compensation and product and really un-derstand the 
core of the company and find out if the company is actually interested in trai-ning and 
education. Most of the companies involved in network marketing provide indivi-dual 
training and development in these areas. Successful leaders in network marketing, 
trai-ned to develop the ability of addressing in a human spirit, have the ability to touch 
many of those who follow them and thus inspire them on their way to further progress. 
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Some scholars describe network marketing as a method of non-store retailing 
(Nga, & Mun, 2010) because it involves face-to-face communication between a sales 
representative and a potential buyer. Almost all salespersons representing network 
marketing companies operate as independent contractors rather than employees. 
The major area of competition between the network marketing companies occurs in 
the labor market and they vigorously compete against each other to attract full- and 
part-time independent contractors. NMOs are based on one or both of the two subs-
tantive values: belief in entrepreneurialism and belief in the transformative power of 
products to attract newcomers to the business. They claim to be the way for the “ordi-
nary” person to attain wealth and status without such barriers to entry as an Ivy Lea-
gue education, high social position, or significant inheritance. NMOs open their doors 
to everyone who wants to try. In the NMO, the sales force is generally paid through a 
commission system, which provides maximum selling motivation in terms of mone-
tary com-pensation. NMOs have to provide continuous training in order to motivate 
their sales force as a result of the difficulties in conducting network marketing busi-
ness and high turnover among salespersons (Gregor, & Wadlewski, 2013). 

Significant differences have been noted between a typical bureaucratic organi-
zation and a network marketing organization. To control the employees within a bu-
reaucratic or-ganization, it is necessary to reduce or fully eliminate all social relations 
among the emplo-yees, which do not refer to the work they all perform, while so-
cial relations and establishing big networks are the key factors for making profit in a 
network marketing organization. It is evident thereof that these two environments 
function in a totally opposite manner. The mo-re people are involved in the work of a 
network marketing organization, the greater the suc-cess and profit of that organiza-
tion is. It is important that all the employees within a network marketing organization 
and the marketers as well are given freedom and independence in their performance 
in order to make the organization more productive and efficient. Network marketers, 
unlike employees, are individual contractors who are not forced to follow and im-ple-
ment the guidance of the leader of the network marketing organization they work for. 
Moreover, their salary depends largely on the distributor network they have develo-
ped per-sonally. Besides the advantages, there are some challenges too. All network 
marketing orga-nizations need to find a way to improve the negative image they have 
in public, to establish a greater control over the sales chain and maintain the sales ca-
pacity by attracting more and more sales representatives in their network (Gregor, & 
Wadlewski, 2013). 

In the present scenario of high unemployment, Multilevel Marketing (MLM) ge-
nerates employment for people who have no permanent source of earning. MLM sys-
tem has emer-ged as one of the prime alternatives in the current marketing system 
and it provides lucrative compensation that works as motivation for people to join this 
business. Motivation for exe-cutives of any firm plays a major role in its success. It also 
leads commitment of employees towards work and responsibilities. An attempt has 
been made to identify the motivational variables that have the highest level of contri-
bution for joining the MLM system. Most of the MLM companies focus on compensa-
tion plan or reward system but apart from that a number of variables have been found 
which motivate the distributors to engage in MLM business. Further, the distributors 
play a vital role in the growth of the business.
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NETWORK MARKETING LEADERSHIP THE LEADERSHIP OF THE FUTURE
Leaders must give their altruistic love unreservedly to their followers, who must 

receive it wholeheartedly if they are ready to walk along the path of their shared vision. 
Moreover, the feeling of belonging, being a member of the team, is very important 
element as it helps overcome all negative emotions like fear, anger, guilt, agony, dis-
trust, egotism and become aware of being respected and properly understood in the 
team. As regards the purpose of network leadership, Werbach (2009) says that it aims 
to create a vision at the strategic level first and to translate it to the level of individual 
team members and thus encourage greater labor efficiency and dedication at the le-
vel of the organization as a whole. According to him, a network leader should possess 
two crucial attitudes which are essential for establishing a feeling of membership and 
greater productivity within the organization among the followers who are strongly 
committed thereto (Birkinshaw, 2010): 

 » ability to create a vision and 
 » ability to create an environment where everyone would feel appreciated 

and capable of attaining that vision and goals set. 

What is important for the leaders is the belief of their followers that the vision 
of the organization can certainly be attained. Based on the network leadership un-
derstanding, the leaders are those who create the vision and give guidance and help 
to their followers to at-tain the shared organizational goals and vision, by creating an 
ambience that would further motivate them and make them eager to be more pro-
ductive. It is worth mentioning that network marketing, as special branch, encompas-
ses all these features stated above, which are indeed elements of network leadership 
(Salman, et al., 2011).

The most favorable manner of transmission of a message from the leader to the fo-
llo-wers in one team is the face-to-face discussion, or one-on-one conversation between 
the team leader and the individuals within the team. Here, of utmost importance is the 
ability of the leader, through such discussions, to build up and boost commitment within 
and among the members of the team, based on the “reason why” approach. 

In the network marketing branch, the leaders, guided by their personal motivation 
and strong reason, or sometimes even several reasons, make use of it to improve their 
own per-formance, but also to encourage and improve the performance of their team 
members, to enhance cooperation and strengthen the team spirit most often when the 
team members are facing personal turning points or challenges. In other words, as Ki-
yosaki (2012) says, it is vital that the leaders establish particularly close relationship and 
loyalty with their followers and, through cooperation and interaction in an appropriate 
environment, to work towards attaining the organizational implicit or explicit goals. 

The network leaders referred to the specific approaches they apply in the com-
munica-tion and relations with the members of their team. Despite working on the 
mentality within their team, the leaders, focus strongly on the goals, strategy and or-
ganization, as well as on the opinion polls among their teammates and colleagues. 
Among the first tasks a network leader should undertake in network marketing is to 
set the goals which are to be achieved as a team or individually by the team mem-
bers. The help that the teammates receive at the beginning of the task given by their 
leaders, certainly by following the leader’s directions, is a factor that motivates them 
further. No less important, as actions for the network marketing leader, are creating 
the strategy, or strategizing, and organizing the work (Obolensky, 2010).
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Very often network leaders encounter problems, i.e. challenges, of different na-
ture within their team. If the problem concerns the skills of their teammates, then the 
leaders know well that they have to work on their improvement, through exercise and 
training. But, if the problem refers to certain activity, the network leaders are expected 
to see the cost of it, i.e. how much effort is needed for its accomplishment. It is neces-
sary to calculate all aspects involved: the time spent, the sacrifice in terms of family, 
friends, the quality of work, and, very important, the self-esteem. According to some 
network leaders, it is necessary to have a stra-tegy, to task and encourage the mem-
bers of the team that they can do the job, but never to finish the job on their behalf. 
Close mentorship is crucial, but if the leaders see that some of their followers face di-
fficulties or are unable to finish the task duly, they can immediately look for someone 
else who is able to finish it. 

One of the overriding characteristics a network leader should have, based on 
numerous examples and deliberations, is the ability to communicate successfully. Yet, 
it is important to mention that his communication must not be restricted only to the 
communication within his team, but beyond. Another essential feature a network lea-
der should have, is passion. Not only passion, but also ability to transform that pas-
sion into action and thus to come to the desired end. According to Henkel and Block 
(2013), although leadership exists for centuries, there is no single agreed definition for 
it. Probably this is due to its constant development, but also to the divergence in the 
perceptions of leadership. As leadership is becoming increa-singly intangible in the 
modern business environment, it forces leaders to find ways to tackle successfully the 
constant change and complexity.

An old dilemma still discussed today concerns the origin of leadership, namely 
still on-going is the debate whether skills, in particular leadership skills, are learned 
or they are inna-te. According to the definition given by Derue (2011) on leadership, 
it is ability of one indivi-dual in a group to motivate the other individuals to attain the 
goals set and to move the or-ganization forward by creating coherence and cohesion. 
To be able to do this, to motivate and inspire others, leaders have to have leadership 
skills, personal and interpersonal, namely morals, personality, values, beliefs, expecta-
tions, knowledge, experience and know-how. 

However, in the network marketing branch, but in other branches as well, most 
impor-tant skills a leader should have are attitudes and actions. Attitude without ac-
tion is worth-less. Therefore, every attitude of the leader should be translated into ac-
tion by his followers. 

THE INFLUENCE OF MARKETING PRACTICE ON LEADERSHIP IN NMO
Most people who begin in network marketing want to get their investment back, 

have some success, make some profit, and see what happens. Pursuant to the findings 
of the latest empirical research conducted on different types of businesses and leader-
ship models applied therein, it is necessary for the company to harmonize the leaders-
hip model to the specific form of marketing it promotes (Heifetz, Ronald et al. 2009). It 
is not only the marketing techniques that one company practices that make difference 
in the marketing it promotes, but of crucial importance is the relation and treatment of 
the employer or company’s leader towards the em-ployees, clients, associates and all 
those included and participating in the work of that compa-ny.

The management, or the leaders, are supposed to make additional efforts to mo-
nitor the progress of their team of workers and individual performances in order to be 
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able to guide them successfully, to motivate them further and to encourage them to 
take up own initiatives to im-prove their efficiency. Only this way, and particularly in 
the network marketing type of compa-ny, the leader can experience personal growth 
and development. If this approach is applied among workers and marketers in a ne-
twork marketing organization, then the motivational and behavioral features of the 
leadership model can be studied in detail. The network marketing structure is some-
how specific because all stakeholders included therein are independent, lead-ers, who 
possess their own businesses, which implies that there is no vertical hierarchy. 

In this type of industry, there are teams and leaders; there are no superiors and 
subordi-nates, which, on the other hand, means that the network marketing leaders 
have no right to promote, reward, sanction or dismiss any of the members working in 
their team since they have no such authority and their positional capacity is less strong 
than the one of the corporate lead-ers (Pickering, Brokaw, 2003). Therefore, the ne-
twork marketing leaders with less positional capacity and authority must find a way to 
instigate their employees to follow them. It can either be their style, humor, weirdness, 
clumsiness or graciousness, i.e. the aesthetic dimension in the leader’s performance. 
Notwithstanding, in such a case, it is up to the employees to see whether that particu-
lar attitude of their leader is effective and relevant for them or not. 

All stakeholders are supposed to create their own databases of clients and dis-
tribution networks in order to be successful in the working environment. This equally 
applies to the net-work marketing organizations and to the traditional marketing or-
ganizations. What is different are the parameters used to assess success and perfor-
mance. According to Lindgreen (2009), be-sides the degree of client’s commitment in 
network marketing environment, there are other pa-rameters used to assess the suc-
cess of a company: degree of trust and commitment by network partners, degree of 
trust and commitment by team members, degree of fulfillment of promises, expedien-
ce, continuity and improvement of the established relations. Based on the theories of 
conventional leadership, business leadership is traditionally seen in a person characte-
rized by a wide spectrum of attitudes and capabilities, who is working in a big success-
ful corporation (Lindgreen et al., 2009). Although network marketing is considered a 
non-traditional form of organization, it is experiencing progress and development glo-
bally. Still, this requires further study and reconsideration of how business leadership 
is perceived today. Therefore, it would be best to study the business leadership model 
in a network marketing environment (Langton, et al., 2011). 

CONCLUSION
Speed of change in the current business environment means that marketing 

strategies quickly become outdated if not tuned to market needs. While leadership 
develops employees to help organization adapt to external change, marketing has 
external focus on customers. The challenge businesses need to address is how to 
create alignment between organizational competencies and customer needs. The 
care for the people refers to the manner in which the leader threats the employees in 
an organization through whom he seeks to achieve the set tar-get. This type of care 
involves building trust and commitment to the organization, promoting individual 
values of the employees, providing good working conditions and promoting good 
inter-personal relations.
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Modern leaders must constantly move the boundaries of the established busi-
ness sys-tem. There is no choice between efficiency and innovation, between maintai-
ning the existing business models and creating new ones, between revenue growth 
and increased profitability. Leaders must simultaneously pursue improvements on all 
these fronts. Modern age entrepre-neurship requires creative destruction of the old 
business models and transition to new business models and techniques.

In order to provide further explanation of the term “direct selling”, it should be 
viewed as an out-of-store or face-to-face sale of goods and services to clients. Hence, 
network market-ing companies are those companies, which apply this model of sales: 
they allow their sales rep-resentatives to practice direct selling and, at the same time, 
gain profit through multi-level sell-ing. It is a practice that nowadays marks growth 
globally, without signals of weakening in its growth. As an industry, network marke-
ting encompasses over 50 million sales representatives worldwide, with more than 
USD 100 billion yearly in sales. Here, of utmost importance is the relationship between 
leadership styles and marketing practices, although this has been re-searched insu-
fficiently. The features of the leadership style in network marketing organizations are 
not studied thoroughly in the literature, though there are studies about the styles and 
models of leadership in various marketing environments.

Leadership in network marketing encompasses various leadership types which 
depend on the concrete context. Therefore, it is not an easy task to categorize leader-
ship in one of the main historic or contemporary theories. When a network marketing 
leader sees that his team is facing a problem or difficulty, he employs strategies he 
thinks are helpful and offers appropri-ate solutions, which very much resembles the 
form of a leadership practiced in social move-ments. Or, when the leader in a network 
marketing organization is supportive, helpful and af-fectionate, who shares his vision 
with his teammates, helping them to understand their position and role in the organi-
zation, he manifests features typical for spiritual leadership. Network leadership, based 
on the research, shows also elements of transformational, charismatic and visionary 
leadership, according to the style the leader has. But one thing is common, in case of 
difficulty or success, network leaders make use of the vision to face the difficulties en-
coun-tered and of the success to repeat their vision. 

It can be concluded that network marketing leadership has features of charis-
matic lead-ership. Charismatic leaders are leaders who are expressive in the way they 
communicate and use leadership language in developing the vision. The charisma of 
the leader is seen in what he speaks, in what words he uses to present the vision he 
opts for. As said before, network leader-ship encompasses elements of transformatio-
nal leadership, but also of charismatic leadership in terms of development and enfor-
cement of the vision. Many scholars have conducted various researches to study the 
relationship between the charismatic leaders, their vision and communi-cation, and 
they all found that they are actually correlated. The leader’s charisma is not always 
seen in the way he communicates or transmits the vision to his followers. Similarly, 
the vision cannot be founded only on the charisma of the leader and the way he com-
municates. The lan-guage chosen (the style) and the way the vision is transmitted by 
the leaders to the followers (the manner of presentation) are important elements of 
communication that need to be studied well. 
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CORPORATE GOVERNANCE 
IN STATE-OWNED ENTERPRISES

ABSTRACT: The purpose of this paper is to examine the corporate governance in state-
owned enerprices. State-owned enterprises (SOE) are still major players in economic 
development globally and have large investment accounts. Globally, according to the 
World Bank (2014): “State Owned Enterprises account for 20% of investment, 5% of 
employment and up to 40% of output in some countries.” As the World Bank (2014) paper 
further discussed: State Owned Enterprises are not focusing on critical service sectors like 
utilities, finance, and natural resources only, but also competitive industries like large scale 
manufacturing and service sectors. The ownership of these enterprises by the state is in 
the interest of the general public as it is stipulated in OECD guideline OECD (2015). OECD 
guidelines on corporate governance of state-owned enterprise emphasize that: “Improved 
efficiency and better transparency in the state-owned sector will result in considerable 
economic gains, especially in countries where state ownership is important. In addition, 
creating a level playing field for private and state-owned enterprises will encourage a 
sound and competitive business sector.” 

KEYWORDS: corporate governance, public sector, state-owned enterprises, state 
ownership, transparency

INTRODUCTION
There has been limited literature on public sector corporate governance. Not 

only does the term corporate governance need to be clearly defined and understood, 
but a governance model should be developed for the public sector which has a con-
sistency of approach across the public sector (NSW Audit Office 1997a, p7). Indeed, 
as Hodges et al (1996) observed, the challenge to the public sector as a whole is to 
devise systems of governance that can both provide assurance to stakeholders that 
the sector is in capable and honest hands, while at the same time, avoiding the nega-
tive effects of tight control and bureaucracy, to enable performance objectives to be 
achieved and improved.

The public sector and the private sector are two different entities with different 
responsibilities. Regarding corporate governance, despite this difference, there are 
corporate governance principles applicable to both entities: accountability, transpa-
rency, a focus on performance, commitment, and integrity. Some of the best guide-
lines on public sector corporate governance are developed in the UK based on The 
Cadbury Report. The most important thing in the public sector corporate governance 
is the performance aspect and conformance aspect. According to the findings of Ryan 
and Ng (2000), there has been increasing worldwide attention to corporate governan-
ce in the public sector. Mulyadi, Anwar, and Ikbal (2012) found control in public entities 
was secured by political interventions, often at the behest of trade unions and for the 

334.724.6:[005.742:005.72(497.7)
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party political rather than commercial ends. Detailed systems of accounting for control 
and accountability were maintained but became marginal ritualistic and decoupled 
from operations.

Given the particular characteristics of state ownership, corporate governance 
of state-owned enterprises is an exceptional challenge in many economies. In many 
economies, state-owned enterprises still have a high share in GDP creation, in total 
employment, and market capitalization. In addition, state-owned enterprises are most 
present in the utility and infrastructure activities of industry, such as energy, transport, 
and telecommunications, whose activities are of great importance for the broadest 
segments of the population as well as for other activities (OECD, 2018). Therefore, qua-
lity corporate governance in state-owned enterprises is of utmost importance to ena-
ble their positive contribution to the competitiveness of an entire country’s economy. 
On the other hand, viewed through the prism of privatization, quality corporate gover-
nance of state-owned enterprises is an essential prerequisite for effective privatization 
because it will increase their value, and companies will be more attractive to potential 
buyers (OECD, 2015). 

CONTROVERSIES OF STATE-OWNED ENTERPRISES
The rationale behind state-owned enterprise as discussed in OECD (2018): it 

is commonly agreed and seen as good practice that the government should use its 
own policy to clarify and prioritize the reasons why the state should own any given 
enterprise. There are five reseons why the state should own any given enterprises 
(OECD, 2018):

1. supporting national economic and strategic interests; 
2. ensuring continued national ownership of enterprises; 
3. supplying specific public goods or services (after deeming the market 

cannot supply the same goods or services); 
4. performing business operations in a “natural” monopoly situation; and 
5. creating or maintaining a state-owned monopoly (or oligopoly)

Among the five reasons as OECD (2018) listed, the two most common in seve-
ral countries are supporting national economic and strategic interests; and supplying 
specific public goods or services (after deeming the market cannot supply the same 
goods or services). In many countries as stated by the World Bank (2014): “State-ow-
ned enterprises in strategic industries are increasingly viewed as tools for accelerated 
development and global expansion.”

However, in the contrary, there are fundamental problems in the governance 
that hinders the state-owned enterprises not to deliver the intended purpose. Some 
of these challenges is how to create a clear separation, as the World Bank (2014) said: 
in the underlying rules, processes, and institutions that divergence of political interests 
between ownership (by the government on behalf of the citizens of the country) and 
control (by the directors and managers that run the company). These governance pro-
blems manifested in a different form as further elaborated by the World Bank (2014): 
including “the absence of clearly identifiable owners, politicized board and manage-
ment, lack of autonomy in day-to-day operational decision making, weak financial re-
porting and disclosure practice, and insufficient performance monitoring and accoun-
tability system.”
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The challenges listed above are real problems in state-owned enterprises, in 
most of the developing countries. In a country where democratization process is at 
stake and government accountability to its people is not matured, state-owned en-
terprises are a “milking-cow” to a few elites. In this situation state-owned enterprises 
highly monopolize the market and give little room for private enterprises to grow and 
become competitive in the marketplace. They always get the greater share of the mar-
ket and use political platform and civil institutions to maximize control over the mar-
ket. Corruption and nepotism are the prime manifestation of such enterprises. They 
cover up such ill systems by labeling it as a “developmental state” operation.  

PROPER CORPORATE GOVERNANCE FOR STATE-OWNED ENTERPRISES
As it explained by OECD (2015) guideline: “The boards of State-Owned Enterpri-

ses should have the necessary authority, competencies and objectivity to carry out 
their functions of strategic guidance and monitoring of management. They should act 
with integrity and be held accountable for their actions.” Proper Corporate Governance 
requires a set-up of proper structure, policies, and processes to operate in a transpa-
rent way to benefit and support national economic and strategic interests of citizens 
through an effective and efficient operation. As the World Bank (2014) indicated: Good 
Corporate Governance system in a country is associated with a benefit for all whether 
private or state owned. 

The state-owned governing body has five principal fiduciary duties when they 
are taking responsibility to manage public property. First, a duty of managing the en-
terprise based on rules and regulations and not favoritism. Second, a duty of loyalty 
and working to the best interest of the public. Third, duty of transparency, easy for 
others to see what is going on. Fourth, duty of belongingness and ownership, these 
cultivates a strong sense of connectedness. Finally, fifth, duty of professionalism, obey 
the law and put people first before personal interest. 

PRIVATIZATION OF STATE-OWNED ENTERPRISES AND CORPORATE 
GOVERNANCE – THE CASE OF MACEDONIA

Each country has its history, culture, and legal and regulatory framework, which 
affect country-specific corporate governance models. Regarding the Macedonian cor-
porate sector, its main characteristics may be summarized as follows: 

- Gradual concentration of ownership. The majority of Macedonian socially-ow-
ned enterprises were privatized in the nineties, by models that favored employee 
ownership of companies. That resulted in a rather dispersed ownership structure of 
companies. The assessments refer to more than 300,000 individuals that have become 
shareholders through the privatization process (Apostolov, 2011). During the post-pri-
vatization stage, an ownership concentration process has got underway, leading to a 
decrease in the number of shareholders from over 255,000 in 2004 to 105,000 in Au-
gust 2007 (Apostolov, 2011). In some instances, the ownership concentration was oc-
curring under the pressure of companies’ governing structures, given the weaknesses 
in the legal framework relating to minority shareholders’ protection. In that respect, 
part of the 1996 Company Law provisions was actually in favor of companies’ gover-
ning structures. In other cases, the concentration was a result of voluntary decisions 
of shareholders to sell their shares on the Macedonian Stock Exchange and make ear-
nings in that way. The insider domination in terms of ownership, and the low level of 
investor protection during a lengthy period, were the possibly major impediments to 
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developing the country’s securities market. Even today, the number of companies lis-
ted on the Macedonian Stock Exchange is relatively small. Nevertheless, the legislation 
that regulates the areas of companies and securities and the presence of the Central 
Securities Depository – the state authority for securities registration have all led to the 
entirely new quality in this field. 

- Twofold role of both company shareholder and company employee. As large 
numbers of companies’ employees are at the same time companies’ shareholders, it 
is common for these individuals to be incognizant of the rights and duties that derive 
from each of their two opposite roles. Below are several examples (Mihajlova Tikvaro-
vska, Latif, Semenkova, & Lazarevski, 2007): 

 » Many of the employees that are at the same time company’s shareholders 
believe that owning a certain number of the company’s shares makes them 
absolute and unequivocal owners of the company, and as such resistant to 
layoffs on any grounds. 

 » It may occur that these individuals, when unsatisfied with the company’s 
affairs, act merely in the capacity of employees and organize strikes or pro-
tests, without seeing that company’s operations are as much their respon-
sibility and that the general meeting of shareholders is the means through 
which they can initiate procedures for changes in company’s governing bo-
dies and policies. 

 » Occasionally, the concurrent positions of both a shareholder and an em-
ployee of the same company result in conflicting situations for such indi-
viduals. In contrast, the role of an employee presses for job protection, the 
position of a shareholder urges to cutting costs, downsizing, and increasing 
share value. Conflicts, as such, preclude effective decision-making in the 
company. 

 » Lack of separation of the company’s ownership from the company’s control. 
Despite the possibility of separation of the company’s ownership from its 
control, as provided for by law14, the practice is showing something com-
pletely opposite. Majority vote shareholders most often hold companies’ 
top positions (either the role of chief executive officer, or management 
board chairman, or both concurrently). They have a tremendous influence 
on the company’s day-to-day operations. These companies suffer from a 
lack of control and oversight systems, as well as systems for regular and 
accurate information disclosure, needed by both existing shareholders and 
potential investors. 

 » Inadequate oversight of management’s work. Very often, members of com-
panies’ supervisory boards are insufficiently competent or inexperienced 
individuals, close to the controlling shareholders or to the management, or 
individuals that are under the direct control of persons who are supposed 
to be controlled by them. That results in improper oversight of companies’ 
top decision-making structures.

 » Slow development of the auditing profession in the country. Although the-
re has been progressing in the self-organization of auditors at the Institu-
te of Certified Auditors of North Macedonia, it was granted an associate 
member of the International Federation of Accountants (IFAC) only in 2011. 
According to the Progress Reports of the Republic of Macedonia from the 
European Commission, the chapter on commercial law, which includes the 
issue of corporate accounting and auditing, is constantly pointed out as 
areas in which greater achievements are needed. The 2011 Report on the 
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Institute states that there is still insufficient administrative capacity, that in-
ternational qualifications for auditors are not yet recognized (Mihajlovska 
et al., 2007). The provisions in the Law on Audit regarding the Audit Promo-
tion and Supervision Council allow it to be established as an independent 
regulatory body, but this process is still ongoing.

PUBLIC SECTOR CORPORATE GOVERNANCE EXPECTATION
The public sector organizational governance system is geared towards welfare 

maximization, considering community interests, involving trade-offs and often deli-
berately vague to satisfy different stakeholders. Other performance indicators used, 
economic efficiency is often at cost of technical efficiency. Effectiveness often more 
important, community costs, including externalities, deadweight losses, dependent 
on policy – from free provision through to prohibitive Allocation often on welfare 
grounds.

The OECD Principles require that the corporate governance framework ensures 
the strategic guidance of the company by the board and its accountability to the com-
pany and its shareholders. The most common and recommended board format is the 
one-tier board system, which is favored in twice the number of jurisdictions that apply 
two-tier boards (supervisory and management boards). A growing number of juris-
dictions allow both a one-tier board system. Independent directors have also become 
critical in the board of directors. The efficient board of directors requires a majority of 
directors to be non-executive of significant shareholders to be classified as indepen-
dent (OECD, 2019).

RECOMMENDATIONS FOR GOOD CORPORATE GOVERNANCE  
IN STATE-OWNED ENTERPRISES

Тhe basic principles for ensuring effective and good corporate governance in 
state-owned enterprises would be:

 » Ensure an effective legal and regulatory framework for state-owned en-
terprises. The legal and regulatory framework for state-owned enterprises 
should ensure fair competition on markets where state-owned and private-
ly-owned enterprises compete to avoid market anomalies. A clear division 
of responsibilities between bodies, simplification of legal norms, and a clear 
and consistent regulatory framework will facilitate the improvement of sta-
te-owned corporate governance (Daiser, Ysa, & Schmitt, 2017).

 » The state as a responsible owner. The state should act as an informed and 
active owner and establish clear and consistent ownership policies, ensu-
ring that state property management is conducted in a transparent and 
accountable manner with the necessary degree of professionalism and effi-
ciency. In order to perform its ownership function, the state should rely on 
the best corporate governance standards applied in the private sector.

 » Fair treatment of all shareholders. The state and state-owned enterprises 
should recognize the rights of all shareholders and ensure their fair treatment 
and equal access to business information. It is in the interest of the state it-
self as the owner that all minority shareholders in all state-owned companies 
have equal and appropriate treatment, as this will affect the ability to attract 
external sources of funding as well as the assessment of the value of the com-
pany itself. It should, therefore, be ensured that other shareholders do not 
perceive the state as a non-transparent, unpredictable, and unfair owner. On 
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the contrary, the state should set itself up as an exemplary majority owner 
and follow best practices regarding the conduct of minority shareholders.

 » Stakeholder relations. State ownership policy should fully respect the state’s 
own responsibility as the majority owner to all interested stakeholders. Sta-
te-owned enterprises need to recognize the importance of certain stake-
holders in building a sustainable and financially healthy enterprise.

 » Transparency. State-owned enterprises need to adhere to high standards 
of transparency. The government should develop a consistent and compre-
hensive report on state-owned enterprises and publish an annual report 
on the total portfolio of state-owned enterprises. All state-owned enterpri-
ses, especially large ones, should be subject to independent external au-
dit, which is based on international standards. All state-owned enterprises 
should apply the same level of accounting and auditing standards as listed 
companies. Large and state-owned listed companies should disclose both 
financial and non-financial information according to highly recognized in-
ternational standards (Grossi, Papenfuß, & Tremblay, 2015). State-owned 
enterprises should publish information on all issues, with a particular focus 
on areas important to the state as the owner as well as to the general public.

 » Responsibilities of the supervisory board and management of state-owned 
enterprises. Supervisory boards and management boards of state-owned 
enterprises must have the necessary powers and competencies, and ob-
jectively perform the function of strategic and operational management of 
the enterprise. They should act with integrity and be accountable for their 
actions.

CONCLUSION
One of the key pillars of economic development and a clear indication of a heal-

thy economy is corporate governance. Public sector governance has not received a sig-
nificant degree of attention. Certain states have taken active steps towards the same, 
while others still lag behind, despite economic prosperity. This is perhaps a result of 
the lack of strategy and clear definition of expectations of the public sector and public 
service at large. Driving a shift in the mindset, a focus on the quality of services needs 
to be the target, laying the foundation on an overall strategy focusing on integrity, 
and transparency, as well as efficient and effective use of resources through: proper 
definition of strategy and purpose, including clear citizen and service users’ quality of 
service measures, and defined key performance indicators; clear organizational struc-
tures, reporting lines and processes, defining clear roles and responsibilities, as well as 
governance oversight bodies, such as audit and risk committees; talent management, 
as the public sector should be regarded as a good attraction and development of ta-
lent; promotion of ethical conduct by establishing codes of conduct; clear definition 
of accountability for public wealth policies, transparent internal and external repor-
ting, and use of appropriate accounting policies and standards, as well as clear perfor-
mance measures; focusing on the Lines of Defense (internal audit, risk management, 
control and compliance); ensuring compliance with applicable laws, regulations and 
internal mandates; stronger internal controls; and, enhanced risk management (inclu-
ding business continuity and information security). The relationship between internal 
auditors, external auditors and the State Audit Bureau/ Regulators should also be in-
tegrated as applicable. Proper governance frameworks strengthen accountability me-
chanisms and open channels of communication within and across the various market 
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players. Accordingly, the public sector can be more confident about delivering defined 
outcomes and being accountable for the way in which results are achieved. Good go-
vernance also leads to good management, good stewardship of public wealth, good 
public engagement and, ultimately, better outcomes for citizens and service users. All 
organizations should aim to meet the highest governance standards; as such, gover-
nance arrangements should not only be sound but also be seen to be sound.

Recommendations or requirements for the separation of the board chair and 
CEO have doubled in the last four years to 70%. Nearly all jurisdictions require an in-
dependent audit committee. Due to the expectations of the public sector board of 
directors, there are challenges the board face in the execution of their duty especially 
when it comes to controls in corporate governance systems in the state-owned enter-
prises. The public service is designed to look at welfare maximization and considering 
community interests rather than profit maximization. There is the need therefore to 
engage in thorough consultation in the selection and nomination of board members 
by the president and other institutions liable to do so. In the selection and nomination 
of board members, there is the need to consider the organizational core business and 
align board members to such mandate. There is the need for such an organization in 
this case the public sector organization to also consider some fundamental challen-
ges in the organization to nominate board members which are equipped with such 
knowledge and experience to bring a solution to such challenges.
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Проф. д-р Лидија Стефановска
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Проф. д-р Марија Котевска Димовска
РЕК Битола
Р. Северна Македонија

ФЛЕКСИБИЛЕН ОРГАНИЗАЦИСКИ ДИЗАЈН НА ОРГАНИТЕ 
НА ДРЖАВНА УПРАВА ВО УСЛОВИ НА КРИЗНА СОСТОЈБА 

ПРЕДИЗВИКАНА ОД ПАНДЕМИЈАТА КОВИД-19

АПСТРАКТ: Организациски дизајн е континуиран процес на обликување на 
организацијата во зависност од новонастанатите услови.
Временскиот период во 2020 и 2021 година се соочува со досега невидена кризна 
состојба во светски рамки од пандемијата предизвикана од корона вирусот (SARS-
nCoV)  Ковид 19.  Кризната состојба влијае за флексибилен организациски дизајн 
во работењето на сите организации меѓу кои и органите на државна управа.  
За успешно справување со пандемијата од Ковид 19, зачувување на здравјето 
на своите вработени од една страна и ефективно и ефикасно работење од друга 
страна,   за прв пат органите на државна управа  креираа поинаков организациски 
дизајн. Меѓу препознатливите форми ќе ги споменеме: работа од дома on-line, 
работа во смени, редуцирана работа преку дежурства, ослободување од работа 
на ризични групи работници и др.

КЛУЧНИ ЗБОРОВИ: Организациски дизајн,  органи на државна управа,  Ковид -19

ВОВЕД
Организирањето е процес на креирање на организациската структура 

како релативно стабилен сегмент за ефективно и ефикасно функционирање на 
организацијата во окружувањето. Организациски дизајн е континуиран процес 
на обликување на организацијата во зависност од новонастанатите услови.

Пандемијата предизвикана од Ковид 19 влијаеше во креирање на 
флексибилен организациски дизајн на сите организации во целиот свет. Во 
Република Северна Македонија, исто така, пандемијата од Ковид 19 го промени 
организацискиот дизајн во 2020-2021 во сите организации, вклучително и во 
органите на државна управа.  Доминантни форми на работа во овој период се:   
работа од дома on-line, работа во смени, редуцирана работа преку дежурства, 
ослободување од работа на ризични групи работници и др. Сите промени во 
работата се во функција на  зачувување на здравјето на своите вработени и 
ефективно и ефикасно работење, во услови на пандемија од Ковид 19.   

Предмет на овој труд е да се детектираат позитивните и негативните страни 
на новите форми на организациски дизајн во органите на државна управа во 
услови на пандемијата од Ковид 19.

342.5.088.7]: 616.98:578.834}-
036.21(497.7)”2020/2021”
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ОСНОВНИ  КАРАКТЕРИСТИКИ НА ОРГАНИЗАЦИСКИОТ ДИЗАЈН
Во зависност од организациската структура, организацискиот дизајн може 

да биде механички или бирократски и органски или адаптибилен организациски 
дизајн.  На сликата се претставени основните карактеристики на секој од нив.

Слика 1  Алтернативи на организацискиот дизајн од  механички до органски 

Механичкиот дизајн најдобро функционира за организации кои изведуваат 
рутински задачи во стабилни средини. Кога организациите работат во динамични 
и често несигурни средини нивната ефективност зависи од способноста за 
промени низ времето. Ова бара повеќе органски дизајн.1

Меѓу најзначајни детерминанти кои влијаат на организацискиот дизајн 
се:  Средината или опкружување; Стратегијата; Технологијата; Големина на 
организацијата; Човечките ресурси; Моќ и контрола.2

Средина или опкружување како детерминанта ги опфаќа сите димензии: 
економски, правни, политички, природни, културолошки и сл. Влијанието 
на средината врз дизајнот на организацијата е следно: во стабилна средина 
вработените имаат малку потреба од промена на нивните способности и вештини 
бидејќи секој ги извршува поставените задачи без промена. Во нестабилна 
средина (променлива, турболентна и транзитивна) работите и задачите 
константно се редефинираат со помала или поголема брзина. Тоа бара промена 
на способностите и вештините на луѓето, промена на работни места, односно 
укинување на одредени, а создавање на нови работни места.3

1. RosabethM.K., Organisations dynamics, New York, 1983,pp.6.
2. Солунчевски М., Современ менаџмент на Системот за заштита и спасување, МНД Битола, 2018, стр.62
3. Види пошироко: Стрефановска Л., Солунчевски М., Стратегиски менаџмент, БАС, Скопје, 2015, стр.126-145
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Во видоизменети услови без оглед на тоа како е дизајнирана работата како 
поединечна поделба на обврските и улогите во организацијата, се јавува потреба 
од континуирано задавање на конкретни задачи на подредените (делегирање). 
Во тој процес, покрај она што на соработниците им припаѓа според дизајнот на 
работата (работната надлежност), се јавува потреба од задавање на задачи кои 
произлегуваат од променетите услови во организацијата (отсутни сора¬ботници) 
или во опкружувањето (нови потреби и барања на клиентите). Исто така, 
менаџерот делегира дел од своите одговорности на некои работници поради 
своја зафатеност или пак за развој на работниците.

 Доверувањето одговорност е сложена постапка која бара одговор на 
повеќе прашања: Што треба да се довери?  Кому да се довери? Кога да доверувате? 
Како да доверувате?  Како да се следи извршувањето? итн.4

Подобро распределување на работата и овластувањата, менаџерите го 
спроведуваат со распределување на работата на останатите вработени. Процесот 
на добро распределување на работата треба во себе да ги вклучи следните чекори:

Чекор 1. Менаџерот назначува одговорност преку внимателно обја¬снување 
на работата или должностите кои некој друг треба да ги изврши. Оваа одговорност 
претставува очекување дека другата личност ќе ги изведе назначените задачи.

Чекор 2. Менаџерот доделува надлежност за дејствување. Заедно со 
назначената задача на другата личност се дава и правото за преземање на 
неопходни дејства (на пример: да потроши пари, да користи средства, да го 
насочи работењето кон други итн.)

Чекор 3. Менаџерот создава надреденост. Преку прифаќање на дол¬жноста 
личноста презема дирекна обврска пред менаџерот да ја изврши работата како 
што е договорено.5

За  справување со новонастаната состојба  и зголемување на ефикасноста 
во работата менаџментот предвидува разни форми на промена на работата на 
работниците. Меѓу најчестите се: работно проширување, работно збогатување, 
ротација на работата, работа во смени, работа со скратено работно време, работа 
од дома итн.6

Работата и работното време на работникот во организацијата се определува 
со закон или со подзаконски акти. Во Република Северна Македонија (РСМ) во 
Законот за работни односи  се определени сите форми на работно време.7 За 
одредени дејности работните форми се допрецизирани со посебни закони. За 
дефинирање на работата во органите на државна управа (ОДУ) покрај Законот за 
работни односи  како посебен закон е Законот за административни службеници.8

ОСНОВНИ КАРАКТЕРИСТИКИ НА  ПАНДЕМИЈАТА  ОД КОВИД 19
Изворите на загрозување потекнуваат од природата и од опшеството. 

Затоа тие можат да се поделат на природни непогоди и други несреќи. 
Природните непогоди и други несреќи кои доведуваат до сериозно нарушување 
на функционирањето на заедницата или општеството од аспект на човечки, 
материјални, економски или загуби на животната средина и влијанија, со што се 
4. Види пошироко: Смилевски, Ц.,  и др.Менаџмент на човечки ресурси, (пилотна верзија) Детра, Скопје, 
2007, стр.164.
5. Шермархорн, Џ., Менаџмент  11е (Management 11 e) Европа 92 Кочани, 2013, стр. 249-253.
6. Види пошироко: Солунчевски М., Вчков Љ., Основи на менаџмент,(интрерна скрипта) МСУ Св.Николе-
Битола, 2019, стр.82
7. Закон за работни односи, Службен весник на РМ, 34/2014, член 116-131.
8. Закон за аднинистративни службеници, Службен весник на РМ , 27/2014.
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надминува способноста на засегнатата заедница или општество да се справат со 
користење на сопствени ресурси се нарекуваат катастрофи.9

 Kovid 19  е заболување предизвикано од SARS-n CoV-2 вирусот. Вирусот 
е причинител на акутно вирусно респираторно заболување. Преносот од човек 
на човек е можен преку допир и преку капков пат. Коронавирусот за прв  пат е 
откриен во Кина во декември во 2019 година.10

Пандемијата  предизвикана од Ковид 19 е епидемија која според својата 
манифистација  ги перцепира знаците на катстрофа во меѓународни размери. 
Штетите од  пандемијата од Ковид 19 се манифестираат како: човечки и економски 
загуби на опшеството и влијат на организацискиот дизајн во работење на сите 
правни субјекти меѓу кои и во ОДУ.

МЕРКИ ПРЕЗЕМЕНИ ВО  КРИЗНАТА СОСТОЈБА ЗА СПРАВУВАЊЕ 
СО ПАНДЕМИЈАТА ОД  КОВИД 19 КАЈ ОРГАНИТЕ НА ДРЖАВНА 
УПРАВА  ВО РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА КОИ ВЛИЈААТ ВРЗ 
ОРГАНИЗАЦИСКИОТ ДИЗАЈН

Органите на државната управа, како дел од извршната власт, се основаат во 
областите и подрачјата кои се од значење за вршење  на функциите на државата 
и за ефикасно остварување на правата и должностите на граѓаните и правните 
лица. Органите на државната управа, можат да се основаат како министерства, 
други органи на државната управа и управни организации.11

Пандемијата од Ковид 19 наметна видозменето работно време во ОДУ. 
Доминантни форми на работно време се: работа од дома, работа со скратено 
работно време, работа во смени. Исто така, во овој период се видоизменија и 
условите за работа,  работа со заштитни средства. (заштитна маска, заштитни 
ракавици, заштитна облека итн). Во периодот на пандемијата од Ковид 19 заради 
заштита на здравјето на вработените лицата со хронични заболувања, лицата 
заразени од ковид 19, и лица кои биле во контакт со лица заразени од Ковид 19 се 
ослободуваат со решенија од  матичен лекар, лекар специјалист  и од Државниот 
санитарен и здравствен инспекторат.12

Видоизменетата ситуација предизвикана од пандемијата од Ковид-19 доведе 
до видоизменет организациски дизајн во  ОДУ, а со тоа и нивната  ефективност и 
ефикасност во работата.

ППРЕГЛЕД НА РЕЗУЛТАТИТЕ ОД ИСТРАЖУВАЊЕТО
Во истражувањето се вклучени 110 испитаници вработени во ОДУ во 

подрачните единици на: Министерството за здравство, Министерството за 
финансии, Министерството за одбрана, Министерството за земјоделство, 
шумарство и водостопанство,  Министерството за правда и во самостојните 
дирекции: Дирекција за заштита и спасување и Центар за управување со кризи. 
Истражувањето е спроведено  на територијта на Пелагонискиот плански регион,  
во месеците февруари и март. Во текстот е претставен дел од истражувањето 
карактеристичен за организацискиот дизајн.
9. Proposed Updated Terminology on Disaster Risk Reduction, UNSDR, Geneve,  August 2015,11
10. https://koronavirus.gov.mk/pocetna/zashtita/covid19
11. Закон за организација и работа на Органите на државна управа, Службен весник на РМ, 58/2000,член.1-10.
12. Одлуки, заклучоци  и препораки на Владата на РСМ во услови на кризна и вонредна состојба во  2020-
2021.(Првите одлуки, заклучоци  и препораки на Владата на РСМ кои се однесуваат на мерки и активности во 
врска со Ковид 19, се донесени на 15-тата седница на Влада од 10 март 2020 година бр.44-2147/1.  Од тогаш до 
денес одлуките, заклучоци и препораки се видоизменуваат и дополнуваат)
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Од прегледот на општите податоци во ОДУ доминираат повозрасни 
вработени. Најмногу вработени 45 или  40,9%  се на возраст од 55 до 65 години. 
Вработени од 45 до 55 години има 33 или 30%, од 35 до 45 години 19 или 17,2% и 
до 35 години 13 или 11,9%. 

Во поглед на образованието доминира високото образование. Со високо 
образование се 57 или 51,8%, со средно образование се 43 или 39,1%. Доктори 
на науки и магистри има 9 или 8,1%, додека бројот на вработени со основно 
образование е минорен 1 или 0,01%.

Од испитаниците вработени во ОДУ,  21 или 19,1% се на раководна позиција, 55 
или 50% на стручна позиција и 34 или 30,9% извршуваат останати работни должности.

Во истражување    сметам дека е најсоодветен  пристапот на разгледување 
на организациски дизајн во корелација со работната позиција на испитаниците. 
Од тој аспект секое од стручните прашања е претставено во посебна табела. 

Работна 
позиција

Сам во 
канцелари

Делам 
заедничка 

канцеларија
На шалтер сам

Повеќе на 
шалтер

Вкупно

бр % бр % бр % бр % бр %

Раководна 7 33,3 12 57,1 2 9,6 0 0,0 21 19,1

Стручна 29 52,7 21 38,2 3 5,5 2 3,6 55 50,0

Останата 10 29,4 22 64,7 0 0,0 2 5,9 34 30,9

ВКУПНО 46 40,9 55 50,0 5 4,6 4 5,5 110 100,0
Табела 1 Локација на работното место

Од  Прегледот на локација на работните места  се гледа дека во: заедничка 
канцеларија работат 55 или 50%, наспроти 46 или 40,9% кои работат сами во 
канцеларија. Самостојно на шалтер работат 5 или 4,6% и на заеднички шалтер 
работат 4 или 5,5%.  Нема голема разлика помеѓу раководните, стручните и 
останатите работни позиции во поглед на локацијата на работното место. Кај 
вработените кои работат во заедничка канцеларија и заеднички шалтер постои  
поголем ризик од заразување од Ковид 19 во текот на работата.

Работна 
позиција

Од дома
Скратено 

раб. време
Во смени

Платено 
отсуство

Исто како 
пред тоа

Вкупно

бр % бр % бр % бр % бр % бр %

Раководна 0 0,0 6 28,5 18 85,7 0 28,5 6 28,5 21 19,1

Стручна 0 0,0 16 29,1 42 76,3 9 16,4 8 14,5 55 50,0

Останата 0 0,0 13 38,2 25 73,5 4 11,7 10 29,4 34 30,9

ВКУПНО 0 0,0 35 31,8 85 77,3 13 11,8 24 21,8 110 100,0
Табела 2 Начин на работа

Во текот на пандемијата од Ковид 19,  ОДУ имаат различен пристап во работата 
се со цел заштита на здравјето на  вработените. Kaј вработените доминира  работата 
во смени со што се намалува можноста за контакти пред се на вработените во иста 
канцеларии. Во смени работат 85 или 77,3%, со скратено работно време работат 35 
или 31,8%, а исто како пред пандемијата од Ковид 19 работат 24 или 21,8%. Поради 
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хронични болести ја искористиле Одлуката на Владата на РСМ и користат платено 
одсуство 13 или 11,8%. Во ОДУ не се изјаснил  никој дека работи од дома. Работата 
со скратено работно време е најкарактеристична кај останатите вработени, 
додека работата во смени е карактеристична за сите работни позиции. Платеното 
отсуство го искористиле во најглем процент вработените на раководни позиции. 
Карактеристично е што од вработените  во ОДУ во текот на 2020 и 2021 година 
искористиле повеќе начини на работа. Најмногу начини на работа искористиле 
останатите вработени додека најмалку  вработените на раководни позиции.

Работна 
позиција

Заразен/
прележав 
Ковид 19

Во излолација 
поради 

вработен

Во излолација 
поради член 
на семејство

Без промени Вкупно

бр % бр % бр % бр % бр %

Раководна 6 28,5 0 0,0 4 19,1 11 52,4 21 19,1

Стручна 9 16,4 9 16,4 8 14,6 30 54,6 55 50,0

Останата 11 32,3 0 0,0 5 14,7 17 50,0 34 30,9

ВКУПНО 26 23,6 9 8,2 17 15,4 58 52,7 110 100,0
Табела 3 Здравствена состојба

Поголемиот број од вработените 58 или 52,7% немаат никакви промени 
поврзани меѓу работата и здравствената состојба. Сепак  пандемијата од Ковид 19 
влијае врз работата во ОДУ.  Од вработените 26 или 23,6% се заразени или прележале 
Ковид 19. Процентуално најмногу се заразени или прележале Ковид 19 останатите 
вработени 11 или 32,3% а најмалку стручните соработници 9 или 16,4%, Во изолација 
заради вработен биле 9 или 8,2%, а заради член на семејството 17 или 15,4%. 

Работна 
позиција

Заштитна 
маска

Заштитна 
облека

Дистанца
Дезинфекциони 

средства
Вкупно

бр % бр % бр % бр % бр %

Раководна 19 90,5 0 0,0 18 85,7 17 80,9 21 19,1

Стручна 51 92,7 0 0,0 42 76,4 41 74,5 55 50,0

Останата 29 85,3 0 0,0 26 76,5 26 76,5 34 30,9

ВКУПНО 99 90,0 0 0,0 86 78,2 84 76,3 110 100,0
Табела 4 Преземени мерки за заштита на здравјето

Од преземените мерки за заштита на сопственото здравје и здравјето на 
своите соработници најмногу кај вработените во ОДУ се практикува носење на 
заштитна маска 99 или 90%. Исто така, голем е бројот на вработени кои држат 
прописно растојание  од најмалку 2 метри, 86 или 78,2% и користат дезинфекциони 
средства 84 или 76,3% . Ниту еден од вработените не се изјаснил дека користи 
заштитна облека и заштитни ракавици. Карактеристично е што вработените 
истовремено преземаат повеќе од наведените мерки за заштита  на здравјето.
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Работна 
позиција

Да, целосно
Некогаш да,
Некогаш не

Не Вкупно

бр % бр % бр % бр %

Раководна 11 52,3 7 33,3 3 14,4 21 19,1

Стручна 33 60,0 22 40,0 0 0,0 55 50,0

Останата 18 52,9 11 12,3 5 14,8 34 30,9

ВКУПНО 62 56,4 40 36,4 8 7,2 110 100,0
Табела 5 Перцепција за квалитетно и навремено извршување на работата

Пандемијата предизвикана од Ковид 19 влијае врз квалитетот и навремено 
извршување на работните задачи во ОДУ. Само 62 или 56,4% сметаат дека и во 
вакви услови целосно можат да ја извршуваат работата, наспроти 48 или 47,6% 
кои  се изјасниле дека не можат да ја извршуваат квалитетно и навремено 
работата. Од нив 40 или 36,4% некогаш успеваат, а некогаш не успеваат квалитетно 
и навремено да ја завршат работата, а кај  8 или 7,2% воопшто  не можат да ја 
завршат квалитетно и навремено работата. Ваквата перцепција е поизразена кај 
раководните и останати структури, во однос на стручните работници.

 
ЗАКЛУЧОК

Организациски дизајн е континуиран процес на обликување на 
организацијата во зависност од новонастанатите услови. Пандемијата од Ковид 
19 за прв пат наметна видозменето работно време во ОДУ, а со тоа променлив 
организациски дизајн. Доминантни форми на работно време во 2020 и 2021 
година во ОДУ се: работа со скратено работно време и работа во смени. Исто така 
дел од вработените во ОДУ со хронични заболувања, користеа платено одсуство. 

Во наведениот период дел од вработените се во изолација и не доаѓаа на 
работа заради: позитивен на тест од Ковид 19, заразенен  соработник или член 
на семејството од Ковиод 19.  Вавите промени во организацискиот дизајн се 
преземаат заради заштита на здравјето на вработените во ОДУ. Флексибилниот 
организациски дизајн придонесе за зачувување на здравјето на вработените.

Видоизменетиот организациски дизајн влијае врз квалитетот и навремено 
извршување на работата. Ваквото влијание резултира со намалени ефективност 
и ефикасност во работата на ОДУ.
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ВЛИЈАНИЕ НА ФАКТОРИТЕ НА БЕЗБЕДНА КЛИМА ВРЗ 
БЕЗБЕДНОТО ОДНЕСУВАЊЕ

АПСТРАКТ: Заедничката перцепција на вработените во однос на организациските 
политики, процедури и практики, поврзани со вредностите и важноста на 
безбедноста во рамките на организациите, го претставува концептот за безбедна 
клима, додека безбедното однесување се сите тековни однесувања на поединците 
при извршување на својата работа. Во овој труд се претставени разликите помеѓу 
организациите чии вработени манифестираат различно ниво на безбедно 
однесување при извршување на работните задачи, во однос на степенот на 
застапеност на факторите на безбедна клима. Факторите на безбедна клима се: 
посветеност на безбедноста при управување со работата, доделување овластувања 
за безбедност при работа, праведност во управувањето, посветеност на вработените 
за безбедност при работа, давање приоритет на безбедноста и отсуството на 
прифаќање на ризикот кај вработените, учење, комуникација доверба, доверба 
во ефикасноста на системите за безбедност при работа. Статистичката анализа 
покажа дека постои разлика помеѓу организациите чии вработени манифестираат 
различно ниво на безбедно однесување при извршување на работните задачи, во 
однос на степенот на застапеност на факторите на безбедна клима. 

КЛУЧНИ ЗБОРОВИ: Фактори на безбедна клима, безбедно однесување, грешки

IMPACT OF SAFE CLIMATE FACTORS ON 
THE SAFE BEHAVIOR

ABSTRACT: The common perception of employees regarding organizational policies, 
procedures, and practices, related to the values and importance of security within 
organizations, represents the concept of safe climate, while safe behavior is all current 
behaviors of individuals in the performance of their work. This paper presents the 
differences between organizations whose employees manifest different levels of safe 
behavior in the performance of work tasks, in terms of the degree of representation 
of safe climate factors. The factors of a safe climate are: commitment to safety at 
work management, granting powers for safety at work, fairness in management, 
commitment to employees to safety at work, giving priority to safety and the absence 
of risk acceptance among employees, learning, communication trust , confidence in 
the efficiency of occupational safety systems. Statistical analysis showed that there is 
a difference between organizations whose employees manifest different levels of safe 
behavior in the performance of work tasks, in terms of the degree of representation of 
factors of safe climate. 

KEY WORDS: Safe climate factors, safe behavior, errors

331.45:303.712
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ВОВЕД
Предуслов за извршување на сите деловни активности во современите 

услови претставува безбедноста при работа. Зголемувањето на квалитетот на 
живеење е тесно поврзано со заинтересираноста за безбедноста и зачувување на 
здравјето на вработените. Важноста за зачувување на здравјето на вработените е 
уште поголема ако се земе предвид дека човекот е најважниот и ненадоместлив 
ресурс. Секој човек како индивидуа поседува единствени и неповторливи 
психофизички карактеристики со чиешто ангажирање во процесот на работа се 
создава вредност. Оттука и бројните истражувања и проучувања на безбедноста 
при работа.

Опсегот на истражувањата во областа на безбедноста при работа во 
последните неколку децении е многу широк, а меѓу бројните трудови значаен е и 
бројот на оние во кои се проучуваат факторите кои имаат најголемо влијание врз 
безбедноста при работа, а со самото тоа и на перцепцијата на оваа проблематика 
од страна на вработените.

Опсервирајќи го периодот во изминатите декади, односно од првите 
резултати публикувани од Зохар (Zohar, 1980), па сѐ до резултатите кои ги 
публикувале Марфи и неговите соработници (Murphy et al., 2014), авторите 
и покрај бројните разлики во ставовите и истражувачките резултати, имаат 
консензус во одредени заклучоци поврзани со клучните елементи за безбедноста 
на работното место. Имајќи ги предвид студиите за организациска клима, Зохар 
(Zohar, 1980) прв го дефинирал терминот безбедна клима и оттогаш е посветено 
значително внимание на истражувањето на безбедната клима, особено од страна 
на психосоцијалните истражувачи и истражувачите на безбедноста, во смисла на 
развивање на инструмент за мерење на безбедната клима, детерминирање на 
структурата на безбедната клима и анализирање на нејзините ефекти врз други 
варијабли поврзани со безбедноста. 

Имајќи ги предвид факторите кои ја карактеризираат безбедноста на 
работните места, постои општа согласност за тоа кои фактори имаат најголемо 
влијание врз нејзината состојба. Разликите кои се забележуваат во претходните 
истражувања се последица на културолошките разлики кај поединците од 
различни делови на светот. Овој сегмент, наречен култура на безбедноста, е 
многу важен од аспект на перцепцијата на безбедноста од страна на вработените. 
Последователно и состојбата со самата безбедност во различни области од светот 
не е иста. Но, можат да се наведат фактори кои влијаат врз безбедноста на работното 
место за кои слободно може да се каже дека се општи (некој вид на дефиниција), а 
истото го потврдуваат резултатите скоро од сите автори кои се занимаваат со оваа 
проблематика. На прво место се некои демографски фактори, како што се: возраст 
на работникот, годините поминати во компанијата, полот, нивото на образование, 
историјата на повреди на работа и слично. Од организациски аспект, најзначајни 
фактори се: знаењето од областа на безбедноста при работа и свесноста за 
значењето на оваа проблематика, посветеноста на менаџментот на состојбата 
со безбедноста и подготвеноста за комуникација во таа област, организација на 
работните активности, обука од областа на безбедноста и заштитата на здравјето 
при работа и слично. Исто така, Сео и соработниците (Seo et al., 2004), утврдиле 
пет фактори на безбедната клима, кои вклучуваат: посветеност на менаџментот, 
супервизорска поддршка, поддршка од колегите, учество на вработените и ниво 
на компетентност. 
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Во контекст на тоа, Олсен (Olsen, 2010) идентификувал пет заеднички 
крос-индустриски конструкти на безбедната клима, составени од: поддршка 
од организацискиот менаџмент за безбедност; транзиција и тимска работа низ 
работните единици; очекувања од менаџерот/супервизорот и активности кои 
промовираат безбедност; учење, фидбек и подобрувања; и тимска работа. 

Ву и соработниците (Wu et al., 2015) истестирале и валидирале неколку 
фактори на безбедна клима преку направен преглед на литературата, кои на 
крајот издвоиле пет клучни фактори (приоритет на безбедноста; супервизија 
на безбедноста; обука и комуникација; правила и процедури за безбедност; 
вклученост во безбедноста). 

Иако постојат и други, ова се само некои од факторите кои имаат влијание 
врз безбедноста при работа, за кои постои согласност кај бројни автори (Diaz & 
Cabrera, 1997; Cox and Sheyne, 2000 Neal et al., 2000; DeJoy et al., 2004; Lin et al., 2008). 
Разлики и дивергенции сѐ уште постојат во однос на заедничките димензии на 
безбедната клима идентификувани од овие прегледни студии. Но, иако постојат 
разлики во врска со некои од факторите, сепак користа од безбедната клима во 
предвидувањето на исходи поврзани со безбедноста е широко препознаена како 
во развиените земји, така и во земјите во развој. 

Проблемот поврзан со безбедното однесување е поради варијациите кои се 
јавуваат при дефинирањето на овој термин и потешкотиите поврзани со неговото 
мерење (Cooper & Phillips, 2004). Безбедното однесување може да се однесува на 
секој режим на однесување кој ја намалува веројатноста за појава на човечка 
грешка и се состои од актуелни однесувања на поединци на работните места до 
степен во кој нивните активности се во согласност со процедурите за безбедност 
(Griffin & Neal, 2000). 

Некои автори (Wiegmann & Shappel, 2003) го класифицирале безбедното 
однесување во две категории и додека терминот кршење на безбедноста се 
однесува на намерно и свесно непочитување на одобрените регулативи и 
процедури за безбедност, безбедносните грешки се однесуваат на ситуациите 
во кои активностите на поединецот случајно не успеваат да го постигнат 
посакуваниот резултат (Wiegmann & Shappell, 2003).

Поради тоа што мерењето на стапката на несреќи како индикатор за 
состојбата на безбедноста е критикувано поради реактивната природа на овој 
пристап (Cooper & Phillips, 2004), се појавува фокус на ‘водечки’ индикатори за 
безбедноста, како што е безбедната клима (Flin et al., 2000). Пајне и соработниците 
(Payne et al., 2009) укажале дека безбедната клима е тесно поврзана со безбедното 
однесување, кое пак е поврзано со повредите и несреќите на работните места.

Оттука, мерењето на безбедната клима овозможува пристап кон превенцијата 
на несреќи и повреди на работните места, преку медијаторската улога на 
безбедното однесување, од каде што потекнува и важноста на истражувањето на 
безбедната клима и безбедното однесување и нивната поврзаност.

БЕЗБЕДНА КЛИМА И БЕЗБЕДНО ОДНЕСУВАЊЕ 
Согласно првите истражувања на Зохар (Zohar, 1980), во процесот на 

управување со безбедноста на работа, есенцијални се културата на безбедност и 
климата на безбедност. Кај повеќе автори овие два термина се изедначуваат, но и 
покрај тоа постојат клучни разграничувања.
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Според една од дефинициите, климата на безбедност се набљудува како 
посебен атрибут кој се состои од неколку фактори, од кои како најважни најчесто 
се наведуваат: посветеноста на менаџментот на безбедноста и учеството на 
вработените во остварувањето на барањата за безбедност (Dedobbeleer & Beland, 
1991). Според тоа, може да се каже дека климата на безбедност ја дефинираат 
субјектите во остварувањето на целта (безбедноста), како и нивните рамки 
на дејствување. Според одредени автори (Mearns et al., 2003; Lin et al., 2008), 
термините култура и клима на безбедност едноставно се стопуваат во своите 
меѓуодноси и поради тоа така треба да бидат разгледувани.

И покрај тоа што фокусот е ставен на усогласување на однесувањата во 
смисла на почитување на безбедносните правила и прописи, сепак тоа не е 
доволно за да би се намалил ризикот од повредување и затоа акцентот е ставен на 
проактивното дејствување на поединецот (Xuesheng & Xintao, 2011). И покрај тоа 
што индивидуалната перцепција на безбедната клима влијае врз однесувањето 
на вработените, сепак групните ставови во рамки на компаниите можат да имаат 
влијание врз индивидуалните перцепции и однесувања (Tholen et al., 2013).

Концептот на безбедна клима е проучувано повеќе од 30 години (Zohar, 
1980; Zohar, 2000; Mearns et al., 2003; DeJoy et al., 2004; Siu et al., 2004; Zohar and 
Luria, 2005) и е базирано на заедничката перцепција на вработените, во поглед 
на организациските политики, процедури и практики, а во врска со вредностите 
и значењето на безбедноста во рамки на компаниите (Zohar, 1980; Zohar, 2000; 
Griffin and Neal 2000; Tharaldsen et al., 2008; Murphy et al., 2014).

Безбедната клима како клучен индикатор за незгодите и повредите на работа 
(Beus et al., 2010; Christian et al., 2009; Nahrgang et al., 2011) влијае врз мотивацијата 
на вработените, врз нивното знаење и оспособеност за извршување на работните 
активности на безбеден начин и врз намалувањето на бројот на несреќи и повреди 
при работа (Christian et al.,2009; Griffin and Neal, 2000).

Безбедно однесување се сите актуелни однесувања кои поединците 
ги изведуваат при извршувањето на работата и врз основа на типoлогијата 
на работна изведба на некои автори, се диференцира на партиципација во 
безбедноста и усогласеност со безбедноста (Borman & Motowidlo, 1997; Neal et 
al.,2000). Партиципацијата во безбедноста се однесува на честите доброволни 
однесувања кои веројатно директно не ја промовираат личната безбедност, но 
придонесуваат за подобрување на безбедноста на работното место (Neal & Griffin, 
2006), додека, усогласеноста со безбедноста означува задолжителни однесувања 
кои треба да бидат спроведувани за да се одржи безбедноста на работното место 
(Neal et al.,2000; Neal & Griffin, 2006).

Според двофакторскиот модел, безбедното однесување го сочинуваат две 
димензии (Wiegmann & Shappel, 2003):

 » Кршење на правилата за безбедност и здравје при работа и
 » Грешки во однесувањето, поврзани со безбедноста и здравјето при 

работа.

Кршењето на правилата за безбедност и здравје при работа (анг. violation 
behaviour) се однесува на намерното и свесно непочитување на воспоставените 
и одобрени регулативи и процедури за безбедност и здравје при работа (Wieg-
mann et al.,2002; Wiegmann & Shappell, 2003). Во литературата се наведуваат две 
различни форми на кршење на правилата за БЗР (Wiegmann & Shappell, 2003).
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Втората димензија на безбедното однесување се однесува на случајниот 
неуспех на поединецот да го постигне посакуваниот исход (Wiegmann et al. 2002; 
Wiegmann & Shappell, 2003) и може да се класифицира во:

 » Грешки поврзани со одлуките,
 » Грешки засновани на вештините и 
 » Перцептивни грешки.

Грешките во одлуките се прават заради неправилни избори, лошо спроведени 
процедури, или погрешна употреба и погрешна интерпретација на асоцираните 
информации. Појавата на ненамерни неуспеси поврзани со вниманието и меморијата 
се грешките засновани на вештини, додека перцептивните грешки се случуваат при 
работа во невообичаени услови (Wiegmann & Shappell, 2003; Henning et al., 2009). 

АНАЛИЗА НА ИСТРАЖУВАЊЕТО
Врз основа на податоците добиени од истражувачкиот примерок (100 

испитници), направена е статистичка анализа, при што се пресметувани: 
проценти, аритметички средини и стандардни отстапувања. Податоците се 
обработени со примена на софтверскиот пакет SPSS. Резултатите од анализата 
треба да покажат дали организациите чии вработени манифестираат повисоко 
ниво на безбедно однесување, се разликуваат од организациите со пониско ниво 
на безбедно однесување, во однос на застапеноста на факторите на безбедна 
клима. При тоа, факторите на безбедна клима се: посветеност на менаџментот 
на безбедноста, доделување на овластувања поврзани со безбедноста при 
работа, праведност на менаџментот, посветеност на вработените на безбедноста 
при работа, приоретизирање на безбедноста и отсуство на прифаќање ризик 
кај вработените, учење, комуникација и доверба и доверба во ефикасноста на 
системите за безбедност.

Во следните табели се дадени дескриптивните статистички резултати за сите 
седум фактори на безбедна клима. 

Дескриптивна статистика
Безбедно однесување при 

работа 
N M SD

Std. Error 
Mean

Посветеност на менаџментот 
на безбедност при работа 

Повисоко ниво на безбедно 
однесување при работа 

50 31,44 2,822 ,399

Пониско ниво на безбедно 
однесување при работа

50 29,00 3,051 ,431

Забелешка: N – број на испитаници; М – аритметичка средина; SD – стандардна девијација

Дескриптивна статистика 

Безбедно однесување при 
работа

N M SD
Std. 

Error 
Mean

Доделувања овластувања за 
безбедност при работа 

Повисоко ниво на безбедно 
однесување при работа 

50 25,22 2,332 ,330

Пониско ниво на безбедно 
однесување при работа

50 21,46 3,045 ,431

Забелешка: N – број на испитаници; М – аритметичка средина; SD – стандардна девијација
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Дескриптивна статистика

Безбедно однесување при 
работа

N M SD
Std. 

Error 
Mean

Праведност на менаџментот 
Повисоко ниво на безбедно 

однесување при работа 
50 21,76 1,802 ,255

Пониско ниво на безбедно 
однесување при работа

50 19,74 2,546 ,360

Забелешка: N – број на испитаници; М – аритметичка средина; SD – стандардна 
девијација

Дескриптивна статистика 

Безбедно однесување при работа N M SD
Std. 

Error 
Mean

Посветеност на вработените 
на безбедност при работа 

Повисоко ниво на безбедно 
однесување при работа 

50 22,50 1,474 ,208

Пониско ниво на безбедно 
однесување при работа

50 20,26 1,998 ,283

Забелешка: N – број на испитаници; М – аритметичка средина; SD – стандардна 
девијација

Дескриптивна статистика 

Безбедно однесување при работа N M SD
Std. 

Error 
Mean

Приоретизирање на 
безбедноста и отсуство 
на прифаќање ризик кај 

вработените 

Повисоко ниво на безбедно 
однесување при работа 

50 23,32 2,910 ,412

Пониско ниво на безбедно 
однесување при работа

50 21,90 2,943 ,416

Забелешка: N – број на испитаници; М – аритметичка средина; SD – стандардна 
девијација

Дескриптивна статистика

Безбедно однесување при работа N M SD
Std. 

Error 
Mean

Учење, комуникација, 
доверба 

Повисоко ниво на безбедно 
однесување при работа 

50 29,44 2,111 ,299

Пониско ниво на безбедно 
однесување при работа

50 27,50 2,350 ,332

Забелешка: N – број на испитаници; М – аритметичка средина; SD – стандардна 
девијација
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Дескриптивна статистика 
Безбедно однесување при работа N M SD Std. 

Error 
Mean

Доверба во ефикасноста на 
системите за безбедност при 

работа 

Повисоко ниво на безбедно 
однесување при работа 

50 25,42 2,241 ,317

Пониско ниво на безбедно 
однесување при работа

50 22,22 2,750 ,389

Забелешка: N – број на испитаници; М – аритметичка средина; SD – стандардна 
девијација

ЗАКЛУЧОК 
Предмет и цел на ова истражување е да се дојде до сознанија за разликите 

помеѓу организациите чии вработени манифестираат различно ниво на безбедно 
однесување при извршување на работните задачи, во однос на степенот на 
застапеност на факторите на безбедна клима. 

Добиените резултати од истражувањето докажуваат дека постои таа 
разлика помеѓу организациите. Вака добиените резултати се во согласност со 
истражувачките сознанија од областа на безбедноста и здравјето при работа, 
односно од безбедната клима во организациите и исходите поврзани со неа, кои 
се достапни во стручната литература (Lin et al., 2008; Brown et al., 2000; Cox & Chey-
ne, 2000; Huang et al., 2006; Mullen, 2004; Gillen et al., 2002; Payne et al., 2009). 

КОРИСТЕНА ЛИТЕРАТУРА
1. Beus, J.M., Payne, S.C., Bergman, M.E., Arthur, W. (2010). Safety climate and 

injuries: an examination of theoretical and empirical relationships. Journal 
of Applied Psychology, 95, 713-727

2. Borman, C. Walter, Stephan J. Motowidlo, 1997, Task performance and 
contextual performance: The meaning for personnel selection research. 
Human Performance, 10(2), 99–109

3.  Brown, K., Willis G., and Prussia G. (2000). Predicting safe employee behavior 
in the steel industry: Development and test of a sociotechnical model. 
Journal of Operations Management, 18 (2000), 445-465

4.  Christian, M.S., Bradley, J.C., Wallace, J.C., Burke, M.J. (2009). Workplace 
safety: a meta-analysis of the roles of person and situation factors. Journal 
of Applied Psychology, 94 (5), 1103–1127 

5. Cooper Dominic, R.A. Phillips, 2004, Exploratory analysis of the safety climate 
and safety behavior relationship, Journal of Safety Research 35(5):497-512

6. Cox, S.J., Cheyne, A.J.T. (2000). Assessing safety culture in offshore 
environments. Safety Science, 34 (1-3), 111–129 

7. Dedobbeleer, N., Beland, F., 1991. A safety climate measure in construction 
sites. Journal of Safety Research 22, 97-103

8. DeJoy, D.M., Schaffer, B.S., Wilson, M.G., Vandenberg, R.J., Butts, M.M. (2004). 
Creating safer workplaces: assessing the determinants and role of safety cli-
mate. Journal of Safety Research, 35 (1), 81–90

9. Diaz, R.I., Cabrera, D.D. (1997). Safety climate and attitude as evaluation measures 
of organizational safety. Accident Analysis and Prevention, 29 (5), 643-650



страна | 178

«МЕЃУНАРОДЕН ДИЈАЛОГ: ИСТОК - ЗАПАД»
Б

Е
З

Б
Е

Д
Н

О
С

Н
О

 И
Н

Ж
Е

Н
Е

Р
С

Т
В

О

10. Flin, R., Mearns, K., O‟Connor, P., Bryden, R. (2000). Measuring safety climate: 
 identifying the common features. Safety Science, 34 (1), 177–192

11. Gillen, M.; Baltz, D.; Gassel, M.; Kirsch, L.; Vaccaro, D. (2002). Perceived safety 
climate, job demands, and co-worker support among union and nonunion 
injured construction workers. J. Saf. Res.33, 33–51

12. Griffin, M.A., Neal, A. (2000). Perceptions of safety at work: a framework for 
linking safety climate to safety performance, knowledge, and motivation. 
Journal of Occupational Health Psychology 5, 347–358

13. Henning, J.B., Stufft, C.J., Payne, S.C., Bergman, M.E., Mannan, M.S., Keren, 
N. (2009). The influence of individual differences on organizational safety 
attitudes. Safety Science,47 (3), 337-345

14. Huang, Y-H., Ho, M., Smith, G.S., Chen, P.Y. (2006). Safety climate and self-
reported injury: Assessing the mediating role of employee safety control. 
Accident Analysis and Prevention, 38 (3), 425–433

15. Lin, S.H., Tang, W.J., Miao, J.Y., Wang, Z.M., Wang, P.X. (2008). Safety climate 
measurement at workplace in China: A validity and reliability assessment. 
Safety Science, 46 (7), 1037–1046

16. Mearns, K., Whitaker, S.M., Flin, R. (2003). Safety climate, safety management 
practices and safety performance in offshore environments. Safety Science, 
41 (8), 641–680. 

17. Murphy Peter R., Joachim Vandekerckhove, Sander Nieuwenhuis, 2014, 
Pupil-Linked Arousal Determines Variability in Perceptual Decision Making, 
journal.pcbi.1003854

18. Mullen, J. (2004). Investigating factors that influence individual safety 
behavior at work. Journal of Safety Research, 35 (3), 275–285

19. Nahrgang Jennifer D., Frederick Morgeson, David A Hofmann, 2011, Safety 
at Work: A Meta-Analytic Investigation of the Link Between Job Demands, 
Job Resources, Burnout, Engagement, and Safety Outcomes, Journal of 
Applied Psychology 96(1):71-94

20. Neal, A., Griffin, M. A., & Hart, P. M. (2000a). The impact of organizational 
climate on safety climate and individual behavior. Safety Science, 34(1-3), 
99-109

21. Neal, A., & Griffin, M. A. (2006). A study of the lagged relationships among 
safety climate, safety motivation, safety behavior, and accidents at the indi-
vidual and group levels. Journal of applied psychology, 91(4), 946

22. Olsen, E. (2010). Exploring the possibility of a common structural model 
measuring associations between safety climate factors and safety behavior 
in health care and the petroleum sectors. Accid. Anal. Prev. 42, 1507–1516

23. Payne, S. C., Bergman, M. E., Beus, J. M., Rodríguez, J. M., & Henning, J. B. 
(2009). Safety climate: Leading or lagging indicator of safety outcomes? 
Journal of Loss Prevention in the Process Industries, 22(6), 735-739

24. Seo D.C., Torabi M.R., Blair, E.H., Ellis, N.T. (2004). A cross-validation of safety 
climate scale using confirmatory factor analytic approach. Journal of Safety 
Research, 35 (4), 427–445

25. Siu, O., Phillips, D.R., Leung, T. (2004). Safety climate and safety performance 
among construction workers in Hong Kong: the role of psychological stra-
ins as mediators. Accident Analysis and Prevention, 36 (3), 359–366

26. Tharaldsen J.E., Olsen, E., Rundmo T. (2008). A longitudinal study of safety 
climate on the Norwegian continental shelf. Safety Science, 46 (3), 427-439



179 | страна 

ДВАНАЕСЕТТА МЕЃУНАРОДНА НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЈА - 2021

Б
Е

З
Б

Е
Д

Н
О

С
Н

О
 И

Н
Ж

Е
Н

Е
Р

С
Т

В
О

27. Tholén S.L., Pousette A., Trner M. (2013). Causal relations between 
psychosocial conditions, safety climate and safety behavior – A multi-level 
investigation. Safety Science, 55, 62–69

28. Wiegmann D. A., Zhang, H., von Thaden T., Sharma, G., & Mitchell, A. (2002). 
A synthesis of safety culture and safety climate research. Federal Aviation 
Administration. Technical Report, (ARL-02-3/FAA-02-2) 1-20

29. Wiegmann, D. A., & Shappell S. A. (2003). A human error approach to aviation 
accident analysis: The human factors analysis and classification system. Bur-
lington, VT: Ashgate Publishing Company

30. Wu, C.; Song, X. ;Wang, T.; Fang, D. (2015). Core dimensions of the construction 
safety climate for a standardized safety-climate measurement. J. Constr. 
Eng. Manag. 141, 04015018

31. Xuesheng D., Xintao Z. (2011). An Empirical Investigation of the Influence of 
Safety Climate on Safety Citizenship Behavior in Coal Mine. Procedia Engi-
neering, 26, 2173 – 2180

32. Zohar, D. (1980). Safety climate in industrial organizations: Theoretical and 
applied. implications. Journal of Applied Psychology, 65, 96–102

33. Zohar, D. & Luria, G. (2005). A multilevel model of safety climate: Cross-level 
relationships between organization and group-level climates. Journal of Applied. 
 Psychology, 90(4), 616-628

34. Zohar D., 2000, A group-level model of safety climate: Testing the effect of 
group climate on micro accidents in manufacturing jobs. The Journal of 
Applied Psychology85(4),587-96





181 | страна 

ДВАНАЕСЕТТА МЕЃУНАРОДНА НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЈА - 2021

Б
Е

З
Б

Е
Д

Н
О

С
Н

О
 И

Н
Ж

Е
Н

Е
Р

С
Т

В
О

Д-р Слободан Бундалевски
Д-р Лидија Јолевска Буревска
Д-р Сузана Зиковска
Факултет за безбедносно инженерство
МСУ „Г. Р. Державин“ Свети Николе – Битола
Р. Северна Македонија

НИВО НА РАБОТНА ПЕРФОРМАНСА ВО ОДНОС НА 
ФАКТОРИ ПОВРЗАНИ СО ДИЗАЈН НА РАБОТНО МЕСТО

АПСТРАКТ: Перформансите на вработените е важна за секоја организација 
и се состои од однесувања кои вработените ги манифестираат на работните 
места важни за постигнување на целите на организацијата. Врз продуктивноста 
и перформансата на вработените влијаат повеќе фактори. Во овој труд е 
претставено влијанието на факторите поврзани со дизајнот на работното место 
врз работните перформанси на работниците. Како влијателни фактори кои влијаат 
на перформансите на работниците се: административен оддел, внатрешен дизајн, 
осветлување, температурата и вентилацијата и бучава. Статистичката анализа 
докажа дека организациите, чии вработени покажуваат различно ниво на работна 
перформанса, се разликуваат помеѓу себе во однос на степенот во кој факторите 
поврзани со дизајнот на работното место ги задоволуваат стандардите. 

КЛУЧНИ ЗБОРОВИ: Фактори за дизајн на работно место, работна перформанса

LEVEL OF WORK PERFORMANCE IN RELATION TO 
FACTORS RELATED TO WORKPLACE DESIGN

ABSTRACT: Employee performance is important to any organization and consists of 
the behaviors that employees display in jobs important to achieving the organization’s 
goals. Employee productivity and performance are influenced by several factors. 
This paper presents the impact of factors related to workplace design on workers’ 
job performance. As influential factors that affect the performance of workers are: 
administrative department, interior design, lighting, temperature and ventilation 
and noise. Statistical analysis has shown that organizations whose employees show 
different levels of work performance differ from each other in the extent to which 
workplace design factors meet the standards.

KEY WORDS: Workplace design factors, job performance

ВОВЕД
Се чини дека зголемување на продуктивноста кај вработените претставува 

најгорлив социјален и економски предизвик. Перформансите на вработените 
е важна за секоја организација и се состои од однесувања кои вработените 
ги манифестираат на работните места важни за постигнување на целите на 
организацијата. 

005.962.13:331.421]:303.62
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Кај одредени автори (Al – Anzi, 2009), како клучни фактори кои влијаат врз 
продуктивноста и перформансата на вработените се издвојуваат две главни 
категории:

 » Фактори поврзани со управувањето;
 » Фактори кои потекнуваат од просториите, канцелариите или дизајнот 

на работните места.

Во тој контекст, Ал-Анжи (Al-Anzi, 2009) ги идентификува следните просторни 
или канцелариски фактори кои влијаат врз продуктивноста и перформансите на 
вработените, а тоа се: мебел, расположливост на работниот простор, интензитет 
на светлината, температура, вентилација/влажност на воздухот, бучава/вибрации 
и просторна хигиена/можности поврзани со обезбедување на благосостојба.

Кармен (Carmen, 2013), освен претходните фактори, во дизајнот на 
работното место ги вклучува и термичката удобност, која укажува на вистинска 
комбинација на температура, проток на воздух и влажност на воздухот, која е 
важна за физичка удобност на работното место. Може да се каже дека добриот 
дизајн на работното место започнува со добро дизајниран систем за осветлување, 
кој не претставува само обезбедување на прозорци и блескаво осветлување, 
туку осветлувањето има голем потенцијал за влијание врз перцепцијата на 
вработениот во внатрешниот простор. Разновидни фактори придонесуваат за 
квалитетно осветлување, вклучувајќи ги тука: количината и бојата на светлината, 
отсјајот, варијациите во нивото на светлина и употребата на дневно осветлување 
(Ching & Binggeli, 2012). Во истражувањата на Лиман и Бордас (Leaman & Bor-
dass, 2001), се зборува за важноста на вентилацијата како физички фактор на 
работната средина и дека климатизираните згради имаат понегативен ефект врз 
перцепираната продуктивност, отколку природно вентилираните згради. 

ДИЗАЈН НА РАБОТНО МЕСТО
Работното место се состои од разни елементи каде што се извршува работата, 

која може да вклучува производство на материјални добра, креирање или 
трансформирање на информации, и/или нудење на услуга (Alexander et al., 2004). 

Согласно BNet Business Dictionary (2008), канцеларискиот дизајн се дефинира 
како ‘уредување на работниот простор така што ќе овозможи извршување на 
работата на најефикасен начин’, при што ги вклучува и ергономијата и протокот 
на работата, кои го испитуваат начинот на кој се изведува работата сѐ со цел да се 
оптимизира дизајнот (Hameed & Amjad, 2009).

Имајќи го предвид претходното, може да се каже дека најважни точки, кои 
фрлаат повеќе светлина врз дефиницијата на дизајнот на работното место, се:

 » Дизајнот на работното место е уредување на работниот простор, со 
цел работата да може да се извршува на најефикасен начин.

 » Дизајнот на работното место ги вклучува, како ергономијата, така и 
протокот на работа.

 » Дизајнот на работното место е физичка опкружување кое ја поддржува 
благосостојбата и перформансите на работниците преку дизајнот на 
канцеларијата и канцелариската удобност.

Лошо дизајнираните работни места, како што е несоодветен мебел, 
недостаток на вентилација, несоодветно осветлување, прекумерна бучава и 
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други недоволни безбедносни мерки, негативно се одразуваат на работната 
перформанса на вработените (Paevere & Brown, 2008; Mills et al., 2007; Uri, 2008; 
Junaid et al., 2010; Sadegi, 2013). Од квалитетниот дизајн на работната средина 
зависи колку ќе се ангажира работникот за организацијата, бидејќи непосредното 
опкружување најмногу влијае врз нивото на мотивација и работната перформанса 
(Dheerasinghe, 2003).

АНАЛИЗА НА ИСТРАЖУВАЊЕТО
Истражувачкиот примерок го сочинуваат 80 испитаници кои се поделени 

во две групи, од кои едната ја сочинуваат 40 работници со повисоко ниво на 
работна перформанса, а другата група 40 работници со пониско ниво на работна 
перформанса. Истите се административни канцелариски работници, вработени 
во организации на јавниот и приватниот сектор (20 вработени од јавниот и 20 
вработени од приватниот сектор). Застапеност е подеднаква од двата пола и 
тие се на возраст од 35 до 60 години, со работен стаж во истата организација не 
помал од 5 години.

Користени се Прашалник за општи податоци, потребен за контрола на 
релевантните варијабли и Прашалник за фактори на дизајн на работно место. 
Прашалникот за фактори на дизајн на работно место се состои од 5 дела, од кои секој 
се однесува на по еден фактор на дизајнот на работното место: административен 
оддел, внатрешен дизајн, осветлување, температурата и вентилацијата и бучава.

Врз основа на податоците добиени од истражувачкиот примерок направена 
е статистичка анализа, а податоците се обработени со примена на софтверскиот 
пакет SPSSv20. Резултатите од анализата треба да покажат дали организациите, чии 
вработени покажуваат различно ниво на работна перформанса, се разликуваат 
помеѓу себе во однос на степенот во кој факторите поврзани со дизајнот на 
работното место ги задоволуваат стандардите.

Во следните табели и графикони се дадени статистичките резултати и 
усогласеноста со стандардите на факторите на дизајн на работното место. 

Групна статистика

Ниво на работна 
перформанса 

N Mean Std. Deviation
Std. 

Error 
Mean

Административен 
оддел

Повисоко ниво на работна 
перформанса 

40 46,55 2,801 ,443

Пониско ниво на работна 
перформанса

40 44,70 3,937 ,622
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Графикон 1: Усогласеност со стандардите на факторот на дизајн на 
административниот оддел кај организации чии вработени имаат различно 

ниво на работна перформанса

Групна статистика

Ниво на работна 
перформанса

N Mean Std. Deviation
Std. 

Error 
Mean

Внатрешен дизајн 
Повисоко ниво на 

работна перформанса 
40 45,85 2,992 ,473

Пониско ниво на 
работна перформанса

40 44,25 3,319 ,525

Графикон 2: Усогласеност со стандардите на факторот внатрешен дизајн кај 
организации чии вработени имаат различно ниво на работна перформанса
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Групна статистика

Ниво на работна перформанса N Mean
Std. De-
viation

Std. Error 
Mean

Осветлување
Повисоко ниво на работна перформанса 40 22,08 2,443 ,386

Пониско ниво на работна перформанса 40 20,00 2,953 ,467
 

Графикон 3: Усогласеност со стандардите на факторот осветлување во 
организациите чии вработени имаат различно ниво на работна перформанса

Групна статистика

Ниво на работна перформанса N Mean
Std.  

Deviation
Std. Error 

Mean

Температура и 
вентилација 

Повисоко ниво на работна перформанса 40 22,30 2,103 ,332

Пониско ниво на работна перформанса 40 20,38 2,457 ,388

Графикон 4: Усогласеност со стандардите на факторот температура и 
вентилација во организациите чии вработени имаат различно ниво на 

работна перформанса
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Групна статистика

Ниво на работна перформанса N Mean Std. Deviation
Std. Error 

Mean

Бучава 
Повисоко ниво на работна 

перформанса 
40 32,98 2,423 ,383

Пониско ниво на работна 
перформанса

40 31,03 2,506 ,396

Графикон 5: Усогласеност со стандардите на факторот бучава во 
организациите чии вработени имаат различно ниво на работна перформанса

ЗАКЛУЧОК 
Предмет и цел на ова истражување е да се дојде до сознанија дали 

организациите, чии вработени покажуваат различно ниво на работна 
перформанса, се разликуваат помеѓу себе во однос на степенот во кој факторите 
поврзани со дизајнот на работното место ги задоволуваат стандардите.

Добиените резултати од истражувањето докажуваат дека организациите, чии 
вработени покажуваат различно ниво на работна перформанса, се разликуваат 
помеѓу себе во однос на степенот во кој факторите поврзани со дизајнот на 
работното место ги задоволуваат стандардите. Овие резултати од истражувањето 
се потврдуваат со резултатите и на други истражувачи кои дошле до ист или 
сличен заклучок (Hameed & Amjad, 2009; Doman, 2008; Cullen, 2008; Akinyele, 2010). 
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ЗДРАВСТВЕНИ НАРУШУВАЊА КАЈ РАБОТНИЦИ  
ВО ТЕКСТИЛНА ИНДУСТРИЈА

АПСТРАКТ: Мускулно-скелетните нарушувања претставуваат една од најголемите 
причини за појава на привремена неспособност за работа, а загубата која 
настанува како резултат на овие болести, влијае на поединецот, на организацијата 
и на општеството како целина. Лошите услови за работа, како и отсуството на 
ефективна програма за спречување на повредите, резултира со многу висока 
стапка на болести на мускулно-скелетниот систем. Во овој труд е извршено 
испитување, со цел да се открие, дали постои статистички сигнификантна 
разлика во однос на појавата на мускулно-скелетните нарушувања поврзани 
со работата, помеѓу работниците кои работат на работно место шивач во 
текстилна индустрија и административните работници. Користен е прашалник 
со 8 симптоми, а резултатите од статистичката анализа потврдија дека постои 
статистички сигнификантна разлика во однос на присуството на симптоми, како 
што се: болка, непријатност, вкочанетост или трнење, помеѓу испитаниците од 
двете групи. 

КЛУЧНИ ЗБОРОВИ: Мускулно-скелетни нарушувања, текстилни работници

HEALTH DISORDERS IN WORKERS  
IN THE TEXTILE INDUSTRY

ABSTRACT: Musculoskeletal disorders are one of the major causes of temporary 
incapacity for work, and the loss that occurs as a result of these diseases affects the 
individual, the organization and society as a whole. Poor working conditions, as 
well as the lack of an effective injury prevention program, result in a very high rate 
of diseases of the musculoskeletal system. This paper examines whether there is a 
statistically significant difference in the occurrence of work-related musculoskeletal 
disorders between workers working as tailors in the textile industry and administrative 
workers. A questionnaire with 8 symptoms was used, and the results of the statistical 
analysis confirmed that there is a statistically significant difference in the presence of 
symptoms, such as pain, discomfort, numbness or tingling, between the respondents 
from both groups. 

KEY WORDS: Musculoskeletal disorders, textile workers

ВОВЕД
Без разлика на работното место и индустријата во која се вработени, 

сите работници во текот на извршување на работните задачи се изложени 
на опасности од повреди при работа и професионални заболувања, поради 
непревземање на превентивни заштитни мерки и активности, предвидени со 

331.445:613]:677-057.15}:303.62
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законската регулатива. Овие повреди при работа и професионални заболувања, 
на компаниите и на опшеството во поширока смисла, им нанесуваат големи 
загуби, како во животните и материјални добра, така и од економски аспект, преку 
ненадоместливо изгубеното време заради отсуства од работа. 

Етиологијата на мускулно-скелетните нарушувања е препознаена уште пред 
околу три века, но сепак, дури во 70-тите години од минатиот век овој проблем 
почнува поинтензивно да се истражува и резултатите од овие истражувања да 
се појавуваат во меѓународната научна литература (Bernard, B. P., Putz-Anderson, 
V, 1997). Со тоа, во голема мерка е зголемен бројот на достапната и релевантна 
литература, која го обработува проблемот на професионалната етиологија на 
мускулно-скелетните нарушувања, но сепак, поврзаноста на факторите поврзани 
со работата и појавата на мускулно-скелетните нарушувања кај работниците 
и понатаму останува предмет на значителна расправа. Светската здравствена 
организација, оние заболувања поврзани со извршувањето на работните задачи 
ги карактеризира како мултифакториелни болести, за да се укаже дека голем 
број на ризични фактори (физички фактори, фактори кои произлегуваат од 
организацијата на работата, психосоцијални, индивидуални и социокултурни 
фактори) придонесуваат за предизвикување на овие болести (СЗО, 1985). Оваа 
мултифакториелна природа на мускулно-скелетните болести е причина за сите 
полемики кои се водат за професионалната етиологија на мускулно-скелетните 
болести, затоа што не постои можност за прецизна дистинкција на каузалните 
фактори на професионални и непрофесионални. 

Во денешните услови на работење, превземањето на мерки и активности, 
од страна на компаниите, а во врска со создавање на услови за работа кои 
овозможуваат соодветна заштита на здравјето и животот на сите вработени, 
апсолутно се неопходни. Да се оствари највисоко ниво на безбедност и здравје 
при работа од една страна, како и да се минимизираат несаканите последици, 
како што се: повредите на работа, професионалните болести и болестите во врска 
со работата, но и создавањето на услови за работа во кои вработените ќе имаат 
чувство на задоволство при извршување на професионалните задачи од друга 
страна, изискува ситематски пристап при планирање и реализација на обврските 
и активностите кои се однесуваат на превенција и одредување на услови за 
зачувување и унапредување на безбедноста и здравјето при работа (Milczarek, M. 
et al., 2009). 

Мускулно-скелетните нарушувања влијаат на мускулите, нервите, крвните 
садови, лигаментите и тетивите како системи. Вработените во многу различни 
индустрии, можат да бидат изложени на фактори на ризик при работа, како 
што се: подигнување тешки предмети, виткање, пресегање над глава, туркање 
и влечење тешки товари, работа во незгоднa положбa на телото и повторување 
на истите или слични задачи. Изложеноста на овие ризик фактори го зголемува 
ризикот од повреда на работникот и затоа мускулно-скелетните нарушувања, 
кои се поврзани со работата, треба да се превенираат (NIOSH,1992). За таа цел, 
потребно е да се спроведе постапка за проценка на ризик со изјава за безбедност 
за секое работно место, со што се поставуваат цели за подобрување на условите 
за работа, а со тоа и за зачувување на здравјето на вработените. 

Текстилната индустрија во нашата земја ангажира 46.000 луѓе (2016г.). 
Споредено со другите индустриски гранки, завзема 37.84% од вкупно вработените 
во сите индустрии (2003г.). Повеќе од 15% од македонскиот извоз го сочинуваат 
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текстилните производи, најголем процент како лон, односно како работа за 
странски партнери под нивни брендови и со нивни репроматеријали (2016). 
Повеќето земји во развој имаат неприфатливо висока стапка на повреди, болести 
и финансиски загуби во производството, што е резултат на несреќите поврзани 
со работата, лошите услови за работа и непостоењето на ефективна програма за 
спречување на повредите, а истовремено платата и социјалните бенефиции на 
работникот се ниски, бидејќи продуктивноста е далеку под нејзините капацитети. 
Овој „маѓепсан круг“ е причина за зголемена сиромаштија на работниците и 
низок работен капацитет, што од друга страна резултира со зголемена ранливост 
на работниците, во однос на појава на болести и несреќи поврзани со работата 
и затоа е евидентна потребата од подигнување на свеста кај работодавците за 
подобрување на условите за работа. 

БОЛЕСТИ НА МУСКУЛНО-СКЕЛЕТНИОТ СИСТЕМ
Мускулно-скелетен систем е општ поим и се однесува на мускулите и коските 

(скелетот) на телото, во кој што се вклучени: коски, мускули, зглобови, ’рскавица, 
лигаменти, тетиви и обезбедува стабилност и движење на телото. 

Заболувањата на мускулно-скелетниот систем претставуваат една 
од најголемите причини за појава на привремена неспособност за работа. 
Загубата која настанува како резултат на овие болести, влијае на поединецот, на 
организацијата и на општеството како целина. Мускулно-скелетните нарушувања 
се едни од најважните проблеми со кој се соочуваат ергономистите на работните 
места низ целиот свет. Во повеќето земји превенирањето на мускулно-скелетните 
нарушувања поврзани со работата се смета како национален приоритет.

Заболувањата на мускулно-скелетниот систем претставуваат светски 
проблем кој е присутен, како во индустриски развиените земји, така и во земјите во 
развој, каде што проблемите со повреди на работното место се крајно сериозни. 
Лошите услови за работа и отсуството на ефективна програма за спречување на 
повредите, резултира со многу висока стапка на болести на мускулно-скелетниот 
систем (Calnan, M., 2002). 

Заболувањата на локомоторниот систем, покрај тоа што претставуваат 
исклучителен здравствен проблем, со оглед на нивната широка застапеност 
во општата популација, исто така претставуваат и голем проблем во областа 
на безбедноста и заштитатата на работа. Овие болести имаат особено значење 
кај работната популација поради фактот што претставуваат најчеста причина 
за привремена неспособност за работа и се една од најчестите причини за 
намалена или загубена работна способност. Професионалните штетности имаат 
исклучително важна улога во настанувањето, текот, компликациите и исходот на 
болестите на локомоторниот систем (Minov J. et al., 2011).

Лумбалниот синдром се манифестира со болка во долниот дел од грбот, 
која може да иридира кон едната или двете нозе и може да биде предизвикан 
од повеќе ендогени и егзогени фактори. Од егзогените фактори за појава на 
лумбален синдром најголемо влијание имаат механичките фактори, како што се: 
подигање и носење на товар, флексија на телото, особено кога е придружена со 
ротација, долгото стоење или седење, повторливи движења и општите вибрации 
(Minov J. et al., 2011).

Етиолошки карпал тунел синдромот настанува како резултат на оние 
фактори кои доведуваат до намалување на просторот во карпалниот канал или 
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го зголемуваат волуменот на структурите кои минуваат низ карпалниот канал, а 
најзначајни причини за појава на карпал тунел синдромот се професионалните 
механички фактори, односно долготрајните микротрауми, кои се предизвикани 
од чести и повторливи движења на дланките и прстите и локалните вибрации (Vi-
dakovic, A., 1997). 

Епикондилитисот на лактот е доста често заболување и се манифестира во 
пределот на надворешниот епикондил на лактот на доминантната рака. Се јавува 
како резултат на чести и повторливи движење оптоварувајќи го пределот на 
лактот и рачниот зглоб и се јавува кај работници кои често изведуваат максимални 
мускулни контракции: носачи, транспортни работници, рудари и слично, како и 
кај работници кои долготрајно се изложени на вибрации (Keyserling, W. M., 2000).

Синдромот на болно и вкочането рамо се јавува кај општата популација на 
40-годишна возраст, а при професионална експозиција проблемите се јавуваат 
доста порано (на возраст од 30 до 40 години) и во зависност од локализацијата 
на процесот, се разликуваат два ентитета: синдром на болно рамо и синдром на 
вкочането рамо (Shanahan, E. M., & Sladek, R., 2011). 

Етиопатогенетските мускулно-скелетни нарушувања можат да потекнуваат 
од ендогени и егзогени фактори (физички, хемиски, биолошки и психосоцијални 
фактори од работната средина), од кои физичките, односно механичките 
штетности, се издвојуваат како најзначајни за настанувањето на болестите на 
локомоторниот систем. 

АНАЛИЗА НА ИСТРАЖУВАЊЕТО
Испитуваната група (ИГ) ја сочинуваат 80 испитаници од женски пол кои 

работат на работно место шивач во текстилната индустрија, додека контроланата 
група (КГ) е составена од 80 испитаници од женски пол кои работат на работно 
место административен работник во текстилната индустрија. Користени се 
податоци добиени од прашалникот за мускулно-скелетни симптоми поврзани со 
работата (Nordic Musculoskeletal Questionnaire) (Lopez-Aragon, 2017).

Врз основа на податоците добиени од истражувачкиот примерок направена 
е статистичка анализа, а податоците се обработени со примена на статистички 
пакет за социјални науки – IBM SPSS Statistics 19 со примена на дескриптивно-
статистички и инференцијално-статистички методи. Резултатите од анализата 
треба да покажат дали постои статистички сигнификантна разлика во однос на 
појавата на мускулно-скелетните нарушувања поврзани со работата, помеѓу 
работниците кои работат на работно место шивач во текстилна индустрија и 
административните работници.

Во следните табели и графикони се дадени статистичките резултати.

Параметар ИГ n=80 КГ n=80 t (p)

Возраст(mean±SD) ранг 45,2±10,52 45,28±10,269 
-0,046 
(0,964)

Табела 1: Просечна возраст на испитаниците од двете групи
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Параметар
ИГ

 n=80
КГ n=80 t (p)

Вкупен работен стаж 21,11±9,681 20,51±9,234 0,401 (0,689)

Работен стаж на актуелното работно место 19,010±9,546 18,09±9,303 0,629 (0,530)
Табела 2: Просечна должина на вкупниот работен стаж и работниот стаж на 

актуелното работно место кај двете групи испитаници

Антропометриски мерења ИГ n=80 КГ n=80 χ² (p)

<20 (потхранети) 0 (0 %) 1 (1,25 %)

2,566 
(0,463)

20-25 (нормално ухранети) 35 (43,75 %) 36 (45 %)

25-30 (натхранети) 28(35 %) 32 (40 %)

>30 (обезни) 17(21,25 %) 11(13,75 %)

БМИ 27,14 ± 4,37 26,49± 3,89
0,988* 
(0,325)

Табела 3: Дистрибуција на испитаниците од двете групи според вредноста на 
БМИ, и просечна вредност на БМИ кај испитаниците од двете групи

Од табелите може да се види дека не постои сигнификантна разлика помеѓу 
возраста на испитаниците од испитуваната група и возраста на испитаниците од 
контролната група, во однос на просечната должина на вкупниот работен стаж и 
на работниот стаж на актуелното работно место, како и во однос на просечната 
вредност на БМИ. Може да се забележи дека најголем процент од испитаниците 
од двете испитувани групи спаѓаат во категоријата нормално ухранети. 

Прашалникот за мускулно-скелетните заболувања се однесува на 8 
симптоми. Резултатите се дадени во следните табели.

Дали некогаш во последните 12 месеци сте имале 
симптоми, како што се: болка, непријатност, 

вкочанетост или трнење, во вратот?
ИГ n=80 КГ n=80 χ² (P)

ДА 54(67,5%) 46(57,5%) 1,707 
(0,191)НЕ 26(32,5%) 34(42,5%)

Табела 4: Дистрибуција на испитаниците според присуството на симптоми, 
како што се: болка, непријатност, вкочанетост или трнење, во последните 12 

месеци, во регијата на вратот

Дали некогаш во последните 12 месеци сте имале 
симптоми, како што се: болка, непријатност, вкочанетост 

или трнење во рамениците?
ИГ n=80 КГ n=80 χ² (P)

ДА 39(48,75%) 25(56,25%) 5,104 
(0,024)НЕ 41(51,25%) 55(43,75%)

Табела 5: Дистрибуција на испитаниците според присуството на симптоми, 
како што се: болка, непријатност, вкочанетост или трнење, во последните 12 

месеци, во регијата на рамениците
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Дали некогаш во последните 12 месеци сте имале 
симптоми, како што се: болка, непријатност, вкочанетост 

или трнење во лактите?
ИГ n=80 КГ n=80 χ² (P)

ДА 30(37,5%) 10(12,5%) 13,333 
(0,0001)НЕ 50(62,5%) 70(87,5%)

Табела 6: Дистрибуција на испитаниците според присуството на симптоми, 
како што се: болка, непријатност, вкочанетост или трнење. во последните 12 

месеци, во регијата на лактите

Дали некогаш во последните 12 месеци сте имале 
симптоми, како што се: болка, непријатност, вкочанетост 

или трнење во рачен зглоб?
ИГ n=80 КГ n=80 χ² (P)

ДА 50(62,5%) 32(40% ) 8,105 
(0,004)НЕ 30(37,5%) 48(60%)

Табела 7: Дистрибуција на испитаниците според присуството на симптоми, 
како што се: болка, непријатност, вкочанетост или трнење, во последните 12 

месеци, во регијата на раце и рачен зглоб

Дали некогаш во последните 12 месеци сте имале симптоми, 
како што се: болка, непријатност, вкочанетост или трнење во 

средниот дел од грбот?
ИГ n=80 КГ n=80 χ² (P)

ДА 44(55%) 30(37,5%) 4,928 
(0,026)НЕ 36(45%) 50(62,5%)

Табела 8: Дистрибуција на испитаниците според присуството на симптоми, 
како што се: болка, непријатност, вкочанетост или трнење, во последните 12 

месеци, во регијата на средниот дел од грбот

Дали некогаш во последните 12 месеци сте имале 
симптоми, како што се: болка, непријатност, вкочанетост 

или трнење во долен дел од грбот?
ИГ n=80 КГ n=80 χ² (P)

ДА 46(57,5%) 36(45% ) 2,502 
(0,114)НЕ 34(42,5%) 44(55%)

 Табела 9: Дистрибуција на испитаниците според присуството на 
симптоми, како што се: болка, непријатност, вкочанетост или трнење, во 

последните 12 месеци, во регијата на долниот дел од грбот

Дали некогаш во последните 12 месеци сте имале 
симптоми, како што се: болка, непријатност, вкочанетост 

или трнење во колк, бутови, задник?
ИГ n=80 КГ n=80 χ² (P)

ДА 29(36,25%) 19(23,75%) 2,976 
(0,084)НЕ 51(63,75%) 61(76,25%)

Табела 10: Дистрибуција на испитаниците според присуството на симптоми, 
како што се: болка, непријатност, вкочанетост или трнење, во последните 12 

месеци, во регијата на колк, бутови и задник
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Дали некогаш во последните 12 месеци сте имале 
симптоми, како што се: болка, непријатност, вкочанетост 

или трнење во нозе, глуждови?
ИГ n=80 КГ n=80 χ² (P)

ДА 29(36,25%) 8(10% ) 15,504 
(0,0001)НЕ 51(63,75%) 72(90%)

Табела 11: Дистрибуција на испитаниците според присуството на симптоми, 
како што се: болка, непријатност, вкочанетост или трнење, во последните 12 

месеци, во регијата на средниот дел од грбот

Резултатите од прашањето дали некогаш во последните 12 месеци сте имале 
било какви симптоми, како што се: болка, непријатност, вкочанетост или трнење, 
се дадени во следната табела и графикон.

Дали некогаш во последните 12 месеци сте имале 
симптоми, како што се: болка, непријатност, вкочанетост 

или трнење?
ИГ n=80 КГ n=80 χ² (P)

ДА 77(96,25%) 70(87,5%) 4,103 
(0,043)НЕ 3(3,75%) 10(12,5%)

Табела 12: Дистрибуција на испитаниците според присуството на симптоми, 
како што се: болка, непријатност, вкочанетост или трнење, во последните 12 

месеци

Графикон 1: Дистрибуција на испитаниците според присуството на симптоми, 
како: болка, непријатност, вкочанетост или трнење, во последните 12 месеци
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ЗАКЛУЧОК 
Сите вработени во текот на извршување на работните задачи се изложени 

на опасности од повреди при работа и професионални заболувања, поради 
непревземање на превентивни заштитни мерки и активности. Проблемот со 
мускулно-скелетните нарушувања е познат веќе подолго време, но дури од 
минатиот век овој проблем почнува поинтензивно да се истражува. Мускулно-
скелетните нарушувања влијаат на мускулите, нервите, крвните садови, 
лигаментите и тетивите како системи и претставуваат една од најголемите 
причини за појава на привремена неспособност за работа. 

Предмет и цел на ова истражување е да се дојде до податоци за застапеноста 
на мускулно-скелетните нарушувања кај работниците на работното место шивач 
во текстилна индустрија и истите да се споредат со застапеноста на мускулно-
скелетните нарушувања кај административните работници. Исто така, да се 
одговори на прашањето, дали појавата на мускулно-скелетни нарушувања е 
поврзана со возраста, работното место, работниот стаж на конкретното работно 
место и антропометриските карактеристики на работниците. 

Со ова би се осознало влијанието на условите за работа, професионалните 
штетности и опасности, врз појавата на мускулно-скелетните нарушувања 
поврзани со работата и би придонело за подобри сознанија за ризиците кои 
произлегуваат од појавата на мускулно-скелетни нарушувања кај работниците 
на работно место шивач во текстилната инсустрија и кај административните 
работници. Со тоа би можело да се дадат препораки за подобрување на условите 
на работа, со цел подобрување на безбедноста и здравјето на работниците. 

Од добиените резултати може да се забележи дека 77 (96,25%) од испитаниците 
од ИГ имале некакви симптоми во изминатите 12 месеци, а од контролната група 
70 (87,5%) испитаници се изјасниле дека во изминатите 12 месеци имале некакви 
симптоми. Од тука, може да се заклучи дека постои статистички сигнификантна 
разлика (p<0,05) во однос на присуството на симптоми, како што се: болка, 
непријатност, вкочанетост или трнење, помеѓу испитаниците од двете групи, 
односно, бројот на работници на работното место шивач, кои во последниве 
12 месеци имале симптоми на болка, непријатност, вкочанетост или трнење, е 
статистички значајно поголем од бројот на административни работници кои 
имале такви симптоми.
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ЕКО-ИНДУСТРИСКИТЕ ПАРКОВИ ЕФЕКТИВНА АЛАТКА 
ЗА ОСТВАРУВАЊЕ ИНКЛУЗИВЕН И ОДРЖЛИВ 

ИНДУСТРИСКИ РАЗВОЈ

АПСТРАКТ: Трансформацијата и редизајнирањето на индустрискиот сектор е од 
суштинско значење за остварување на заложбите за намалувања на интензитетот 
на искористување на ресурсите, намалување на емисиите на штетни гасови 
и искористување на отпадот од деловните процеси, со што би се постигнал 
одржлив економски раст и подобрувања во заштитата на животната средина. 
Во трудот е презентирана општата меѓународна рамка за имплементација на 
еко-индустриските паркови како корисно упатство и алатка за градење на 
институционалните капацитети во оваа област. Целта на трудот е да го промовира 
концептот на инклузивен и одржлив индустриски развој како и да даде поддршка 
и придонес кон идејата за креирање на нови еко-индустриски паркови, заради 
подобрување на еколошките перформанси, продуктивноста на ресурсите и 
социјалната благосостојба во пошироката општествена заедница.  

КЛУЧНИ ЗБОРОВИ: еко-индустриски паркови, инклузивност, одржливост, 
економски раст и развој

ECO-INDUSTRIAL PARKS AS AN EFFECTIVE TOOL  
FOR ACHIEVING INCLUSIVE AND SUSTAINABLE  

INDUSTRIAL DEVELOPMENT 

ABSTRACT: Transformation and redesign of the industrial sector is essential for 
achieving the efforts to reduce the intensity of resource exploitation, reduction 
of emissions and waste utilization from business processes, which would achieve 
sustainable economic growth and improvements in environmental protection. The 
paper presents the general international framework for the implementation of eco-
industrial parks as a useful guide and tool for building institutional capacity in this area. 
The aim of the paper is to promote the concept of inclusive and sustainable industrial 
development as well as to support and contribute to the idea of creating new eco-
industrial parks, to improve environmental performance, resource productivity and 
social welfare in the wider community.

KEY WORDS: eco-industrial parks, inclusiveness, sustainability, economic growth and 
development
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Во изминатите неколку децении интересот за креирање и развој на еко-

индустриските паркови (ЕИП-и) на глобално ниво значително е зголемен, така што 
според истражувањата на Светска Банка во 2016 година идентификувани се околу 
250 активни и оперативни ЕИП-и (World Bank, 2016). Денес, концептот на ЕИП сè 
повеќе се потврдува како ефективна алатка за надминување на предизвиците 
и остварување на инклузивен и одржлив индустриски развој на земјите во 
рамките на Целите на одржлив развој, особено во делот на родовата еднаквост; 
обезбедување чиста вода и санитарни услови; достапна и чиста енергија; 
пристојна работа и економски раст; индустрија, иновации и инфраструктура; 
одговорна потрошувачка и производство; мерки против климатските промени 
(World Bank, 2021).

Во обидите попрецизно да се опишат ЕИП-и, во употреба се многу 
дефиниции и пристапи. ЕИП е заедница на производствени и услужни деловни 
активности сместени на заеднички имот, каде бизнисите на членките се насочени 
кон подобрување на еколошките, економските и социјалните перформанси 
остварувајќи ги целите преку заедничка соработка во управувањето со 
проблемите со животната средина и ресурсите. Работејќи заедно, заедницата 
на деловните субјекти е насочена кон постигнување колективна корист која е 
поголема од збирот на индивидуалните придобивки што секоја компанија би ги 
остварила единствено со оптимизирање на сопствените перформанси (Lowe, 
1997). Друг пристап која го нагласува вмрежувањето помеѓу актерите во ЕИП ги 
претставува ЕИП-и како заедница на бизниси кои соработуваат меѓусебе но и со 
локалната заедница заради ефикасно споделување на ресурсите (информации, 
материјали, вода, енергија, инфраструктура и природни добра), што доведува до 
економски придобивки, повисок квалитет на животната средина и подобрување 
на квалитетот на човечките ресурси како придобивка за бизнисот и локалната 
заедница (Gibbs, D., Deutz, P., 2007). ЕИП-и може да се дефинираат како “наменски 
управувана индустриска област што промовира соработка меѓу индустријата и 
локалната заедница заради остварување заеднички придобивки поврзани со 
економските, социјалните и еколошките перформанси“ (World Bank, 2021). 

Без разлика на кој начин се дефинираат ЕИП-и, во основа поимот 
подразбира посебна област за индустриски развој каде што деловните активности 
инфраструктурно се поддржани од технички, менаџерски, еколошки, социјален и 
економски аспект за да се креира одржлива животна средина. Она што ЕИП-и ги 
разликува од индустриските паркови воглавно се принципите кои се однесуваат 
на минимизирање на енергетските потреби, употребата на индустрискиот отпад 
како влез во производните циклуси и развојот на разновиден и прилагодлив 
деловен систем.

Концептот на ЕИП нуди современ пристап за решавање на меѓусебно 
поврзани проблеми од различни аспекти, како што е поефикасно искористување 
на ресурсите и почисто производство, индустриска симбиоза, придонес во 
борбата со загадувањето и климатските промени, повисок социјален стандард, 
градење заедничка инфраструктура за размена на ресурси потребни во деловните 
процеси, подобрување на системот за управување со ризици за заштита на 
екосистемот, итн. (UNIDO, 2017). Индустриската симбиоза подразбира размена на 
нуспроизводите, енергијата и отпадот од деловните процеси меѓу блиску лоцирани 
фирми. Основата на индустриската симбиоза е соработката и искористување на 
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синергетските можности што ги нудат компаниите лоцирани во близина (Cher-
tow 2000). Меѓутоа, терминот “индустриски синергии“ покрај тоа што го опфаќа 
концептот на индустриска симбиоза, има поширок фокус на различните видови 
индустриска соработка: Синергии во снабдувањето и набавките преку групирање 
на компании во синџирите на снабдување; Комунални синергии преку заедничка 
употреба на комуналната инфраструктура; Синергии на услуги со споделување на 
услуги и активности помеѓу компаниите; Синергии на нуспроизводи и размена на 
отпад (индустриска симбиоза) (Van Beers et al., 2007). 

Овие синергии овозможуваат компаниите кои работат во добро дизајнирани 
и управувани ЕИП-и, да се стекнат со конкурентска предност како резултат на 
помалите оперативни трошоци заради користење на организирани услуги на ниво 
на ЕИП и висококвалитетна инфраструктура. Исто така, во услови на динамично 
окружување, колективното застапување на деловните интереси на компаниите, 
продуцира подобрена ефикасност и продуктивност на производните процеси и 
услуги, поефикасно искористување на ресурсите и помал ризик од недостаток 
на природни ресурси при работењето. Сето тоа придонесува за остварување на 
поголема додадена вредност на производите и услугите.

КАРАКТЕРИСТИКИ И ПЕРФОРМАНСИ НА ЕКО-ИНДУСТРИСКИТЕ ПАРКОВИ
Идејата за ЕИП-и за првпат е презентирана на Конференцијата на Обединетите 

нации за животна средина и развој во Рио де Жанеиро во 1992 година, кога 
се иницирани различни процеси за планирање и имплементација на еко-
индустрискиот развој на земјите, како рамка за премин кон одржливо производство 
со воведување на практиките на циркуларната економија. На глобално ниво, 
развојот на ЕИП-и го подржуваат UNIDO (United Nations Industrial Development 
Organization), World Bank Group (WBG), и GIZ (Deutsche Gesellschaft für Internatio-
nale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH). ГИЗ обезбедува техничка соработка заснована 
на концептот на „Одржливи индустриски области“. Слично на тоа, УНИДО преку 
своите проекти и Глобалната програма за еко-индустриски паркови промовира 
нивен развој, “зелена“ индустрија, ефикасно користење на ресурсите и почисто 
производство, додека Групацијата на Светска банка (WBG) финансира и обезбедува 
техничка помош за конкурентни индустриски проекти во доменот на справување 
со климатските промени, вклучително и развој на ЕИП-и.1

Според меѓународните искуства и добри практики во доменот на ЕИП-и, 
може да се констатира дека придобивките на компаниите од паркот се на 
повисоко ниво од конвенционалните придобивки при вообичаените деловни 
практики (UNIDO, 2016a; Van Berkel, 2006). Компаниите во ЕИП остваруваат 
придобивки како резултат на поголема соработка и размена на знаење и 
искуства помеѓу менаџментот, техничко технолошкиот персонал, финансиските 
агенти итн., како во рамките на компаниите така и помеѓу пошироката заедница 
(локална самоуправа, добавувачи, кооперанти, влада итн.). Преку користење на 
заедничката инфраструктура во ЕИП компаниите се во можност заеднички да ги 
надминат еколошките предизвици и со ефикасно користење на ресурсите да ги 
претворат во деловни резултати. Во индустриски екосистем, потрошувачката на 
енергија и материјали е оптимизирана, производството на отпад е минимизирано, 
а отпадните материјали од едниот процес служат како суровина за друг (Frosch 
and Gallopoulos,1989).

1.  World Bank, 2021, International Framework for Eco-Industrial Parks v.2., Washington, DC: World Bank, p.13
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Досегашната меѓународна практика од имплемантацијата на ЕИП-и 
потврдува широк спектар на економски, еколошки и социјални придобивки и за 
пошироката заедница. ЕИП-и поради групирањето на деловните активности на 
одредена локација претставуваат значаен поттикнувач за индустријализацијата 
во таа област, а воедно овозможуваат нови можности за меѓусебна и поширока 
соработка и зголемена ефикасност на индустријата и на секторот услуги. Со тоа 
се овозможува позитивен придонес кон социо-економскиот раст и одржлив 
развој на локално и национално ниво. Придобивките од имплементацијата на 
ЕИП-и се детектираат во доменот на зголемена кохезија во заедницата поради 
вмрежување со институциите и јакнење на врските со пошироката зедница. Со 
тоа се добива подобар пристап до финансии и техничка поддршка за развој на 
бизнисите, поголема отпорност на разни видови ризици по основ на деловното 
работење со што се зајакнува конкурентноста и се покачува деловната 
репутација (UNIDO, 2016). 

Главните економски придобивки од ЕИП се во делот на намалување 
на трошоците за отстранување на отпадот од производните активности и 
намалената употреба на ресурси и енергија. Се продуцира повисока стапка 
на директни инвестиции што придонесува за отворање нови работни места. 
Индиректните придобивки кои често пати потешко се мерливи, се во доменот 
на олеснување на вработувањата преку надградба на вештините и обука на 
работната сила во компаниите и трансфер на технологија и знаење. При тоа, како 
резултат на примената на најдобрите практики, се добиваат позитивни ефекти 
за засилување на локалниот и регионален развој. Социјалните придобивки 
за пошироката заедница, се препознаваат преку создавање на социјална 
инфраструктура што резултира со креирање повеќе локални работни места со 
подобри работни услови и запазување на родовата еднаквост. Тоа придонесува 
за поголема благосостојба на локалната заедница и подобрено здравје и 
безбедност при работа (БЗР). Еколошките придобивки од ЕИП-и се разновидни 
и преку практиките на циркуларната економија опфаќаат намалување на нивото 
на загадувањето и поефикасно искористување на ресурсите (суровини, вода, 
енергија), како и повторна употреба и рециклирање на отпадот. Со креирање 
ефикасна инфраструктура прилагодена на климатските промени, се зачувува и 
штити биодиверзитетот и природата а се подобрува и управувањето со хемиските 
и опасни супстанции од производните активности со што се придонесува кон 
решавање на еколошките и социјалните проблеми и на соседните заедници.

Во напорите да го направат деловното работење поодржливо, индустриските 
паркови генерално се соочуваат со следниве клучни бариери: Регулаторни 
бариери, Технолошки и социо-економски бариери, недоволен Институционален 
и организациски капацитет.2 

Регулаторните бариери го нагласуваат фактот дека поради непостоечка или 
поради несоодветна и неспроведлива регулатива, традиционалните индустриски 
паркови и нивните резидентни стопански активности не се поттикнуваат да ги 
трансформираат своите активности во насока на одржливо производство. 
Потенцијалните регулаторни бариери особено се однесуваат на недостаток на 
соодветни политики за поттикнување на развојот на ЕИП-и, недостаток на политики 
за развој и усвојување на чиста технологија, како и недоволна транспарентност 
околу спроведувањето на индустриските регулативи.

2.  World Bank, 2021, International Framework for Eco-Industrial Parks v.2., Washington, DC: World Bank, p.23
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Технолошките и социо-економските бариери се однесуваат на 
потешкотиите кои се јавуваат при имплементацијата на високо влијателните и 
иновативните технолошки решенија кои се скапи за усвојување. Вообичаено 
овој сет на бариери се однесува на ограничената финансиска поддршка за 
иновативните процеси и еколошки мерки за унапредување на инфраструктурата 
во ЕИП, појавата на долготрајни нарушувања на производните процеси при 
поставување на новите технологии, како и високите капитални трошоци и 
долгиот период на поврат на инвестициите. 

Недостатокот од институционален и организациски капацитет, претставува 
збир од повеќе интерни бариери во чија основа е недоволниот технички 
капацитет кој се рефлектира како неодостаток на внатрешни ресурси и технички 
квалификувана работна сила. Во основа тоа е резултат на недоволната мотивација 
и искуство за континуирани подобрувања во ЕИП-и, неразвиената свесност 
за придобивките од штедењето на енергијата и намалување на загадувањето, 
како и слабо развиените комуникациски канали помеѓу сите засегнати страни 
(локалните власти, тимот за управување со ЕИП, инвеститорите итн.).

МЕЃУНАРОДНА РАМКА ЗА ИМПЛЕМЕНТАЦИЈА  
НА ЕКО ИНДУСТРИСКИТЕ ПАРКОВИ

Процесот на имплементација и развој на нови ЕИП-и и адаптацијата 
и трансформацијата на постоечките индустриски паркови во ЕИП-и, бара 
воспоставување на заеднички договорена рамка и сет на индикатори кои се 
неопходни за дизајнирање и мерење на практиките на управување, социјалните 
придобивки, напорите за споделување на знаењето и меѓусебната соработка, што 
во основа придонесува за поголема конкурентност на компаниите лоцирани во 
ЕИП (Geng et.al. 2009; Lombardi and Laybourn 2012). Во истражувањето на УНИДО 
за прегледот на практиките за ЕИП-и меѓу другото се нагласува дека “недостатокот 
на искуство, свесност, прописи за поддршка и нивното спроведување, го забавува 
развојот и имплементација на еко-индустриски паркови“ (UNIDO, 2016а). Во овој 
контекст, јасно се наметнува заклучокот дека усогласеноста со националните и 
локалните регулативи е основа за креирање и развој на сите индустриски паркови, 
без оглед на нивната географска локација и специфичните карактеристики.

Во понатамошниот текст ќе биде разгледана општата меѓународна рамка 
за имплементација и развој на нови ЕИП-и и адаптацијата на постоечките 
индустриски паркови во ЕИП-и, која е резултат на заедничката соработка помеѓу 
трите организации (UNIDO, WBG, GIZ) како највлијателни глобални актери во овој 
домен. Рамката со соодветните барања за имплементација на ЕИП-и, обезбедува 
корисно упатство и служи како алатка за градење на институционалните 
капацитети на локалната и пошироката заедница како и на сите засегнати страни. 
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Слика 1. Општа рамка за имплементација на еко-индустриските паркови
Извор: World Bank. 2021. International Framework for Eco-Industrial Parks v.2. Washing-

ton, DC: World Bank

На оперативно ниво, рамката за ЕИП-и помага да се идентификуваат 
областите во кои е потребно подобрување во согласност со меѓународните добри 
практики. Меѓународната рамка за имплементација на ЕИП-и (слика 1) ги дефинира 
неопходните барања за имплементација на ЕИП за четири клучни категории и 
теми: управување со паркот, еколошки перформанси, социјални перформанси 
и економски перформанси. ЕИП, како колективен субјект на резидентни фирми, 
без оглед на нивната локација и карактеристики, мора да го усогласи работењето 
со сите применливи национални и локални закони, регулативи и стандарди. Во 
овој контекст, субјектот кој управува со паркот треба има воспоставен систем за 
мониторинг за да известува за перформансите на компаниите.3 Во продолжение 
ќе се осврнеме на содржината на клучните категории и теми во Општата рамка за 
имплементација на ЕИП.

Управувачкото тело на ЕИП игра клучна улога во секојдневното работење, 
со тоа што има овластувања да обезбедува континуирана имплементација на 
рамката за ЕИП и да ја поттикнува меѓусебната соработка и дијалогот со засегнатите 
страни (резидентни фирми, локалната заедница и регулаторните тела). При тоа, 
се воспоставуваат мерки за управување со ризици и несреќи и се обезбедуваат 
платформи за размена и дисеминација на знаење, соработка и одржување на 

3. На пример да се применува стандардот ISO 19600 кој обезбедува насоки за воспоставување, развој, 
имплементација, проценка, одржување и подобрување на ефикасен и одговорен систем за управување со 
усогласеноста во рамките на една организација
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инфраструктурата на ниво на паркот. Исто така, многу значаен сегмент е тоа што 
управувачкото тело треба да ги познава производните активности на компаниите 
во ЕИП со што може да креира стратегии за заедничко снабдување со услуги и 
промовирање на индустриски синергии. Дополнително, управувачкото тело 
(операторот) на ЕИП треба да ги исполни барањата за мониторинг на општите 
услови на животната средина во паркот (квалитет на воздухот, третман на 
отпадните води), следење на функционалноста на целокупната инфраструктура 
во паркот, како и управување со системите за итни случаи и хаварии во случај 
на пожар, контаминација на воздух и вода, итн. Податоците од мониторингот се 
важен механизам за следење на напредокот во однос на поставените цели за 
животната средина и социјалните и економските перформанси на транспарентен 
и одговорен начин, и треба да се споделуваат помеѓу сите засегнати страни, 
регулаторите и инспекциските тела.

Процесот на избор на најсоодветна локација за градење на ЕИП подразбира 
темелно планирање и дизајнирање, земајќи ги во предвид економските, 
еколошките и социјалните аспекти со вклучување на повеќе засегнати страни – 
владини агенции, приватниот сектор, локалната заедница и др.

Еколошките перформанси подразбираат активности за управување и 
ублажување на потенцијалните негативни влијанија од деловните активности во 
ЕИП врз животната средина, што претпоставува воведување чисти технологии 
со ниско производство на стакленички гасови, ефикасно искористување на 
ресурсите во процесите на производство, практикување на принципите на 
циркуларната економија, индустриската симбиоза и синергија, како и управување 
со водата, отпадот и енергијата.

Главната цел на барањата за остварување на социјалните перформанси 
е да се применат добрите меѓународни практики за социјално управување 
во компаниите во ЕИП, што ќе биде показател за неговата инклузивност, 
локалната вработеност, обезбедените услови за еднакви можности и поголема 
благосостојба на локалната заедницата. Во таа насока потребно е континуирано 
да се подобруваат работните услови во компаниите за да се обезбеди пристојна 
и фер платена работа, достоинствени работни места, еднаквост, намалување на 
ризикот од губење на работа, балансирано работно време, обезбедување обука и 
развој на вештините, како и примена на високи стандарди за БЗР.

ЕИП-и претставуваат значајна алатка за засилување на економскиот раст 
и развој преку јакнење на производствените сектори и креирање поголема 
додадена вредност на националните економии. Инфраструктурата во ЕИП 
треба да биде дизајнирана и континуирано да се унапредува и подобрува за 
да ги пресретне барањата на современите пазари и да биде компатибилна 
со идните развојни потреби. Со тоа ќе се привлечат домашни инвеститори и 
странски директни инвестиции преку компании кои би биле заинтересирани да 
воспостават деловни активности во паркот. 



страна | 206

«МЕЃУНАРОДЕН ДИЈАЛОГ: ИСТОК - ЗАПАД»
Б

Е
З

Б
Е

Д
Н

О
С

Н
О

 И
Н

Ж
Е

Н
Е

Р
С

Т
В

О

ЗАКЛУЧОК
Концептот на ЕИП-и нуди значаен и интегриран пристап кон зголемување на 

напорите на приватниот и јавниот сектор за инклузивен и одржлив индустриски 
развој. За да биде економски успешен концептот на ЕИП-и, тој мора да биде 
атрактивен за да ги привлече стратешките инвеститори и индустрии, но истовремено 
треба да ги поттикне домашните и странските директни инвестиции преку понуда 
на соодветни ресурси и човечки капитал, обезбедување на економски, еколошки 
и социјално усогласени услуги, формирање кластери на деловните активности 
на ниво на ЕИП-и, со цел минимизирање на административните трошоци и 
обезбедување понудените услуги да бидат со пониски цени што ќе придонесе 
фирмите да бидат подобро позиционирани односно поконкурентни на пазарот. 
Преку зголемување на индустриското производство во економиите во развој и 
економиите во подем, ЕИП-и може да помогнат во одржување на социјалните 
стандарди и заштита на вработените преку интегрирање на повисоки стандарди 
за квалитет.

Важно е да се напомене дека и ЕИП-и од своја страна можат да помогнат во 
реализација на можни решенија и да дадат поддршка на напорите за одржлив 
развој преку активности како што се: истражување и осознавање на најдобрите 
меѓународни практики од областа и нивна примена во ЕИП; развој на програми 
за обука од страна на компаниите во ЕИП за подигање на стручноста, знаењето и 
вештините на човечките ресурси со што би се обезбедила конкурентска предност; 
соработка со националните и регионалните заинтересирани страни за градење 
доверба во капацитетите на ЕИП; јакнење на свеста за ефектите од користењето на 
напредните технолошки решенија и современите деловни практики; користење 
надворешни услуги за одржување на техничката инфраструктура и обезбедување 
услуги преку одржливи деловни модели итн.

За таа цел се предлагаат следниве препораки до креаторите на 
индустриските политики поврзани со креирање и развој на нови ЕИП-и и 
адаптација на постоечките индустриски паркови во доменот на надминување 
на ограничувањата по основ на бариерите за нивна успешна имплемантација. 
Креаторите на индустриските политики е потребно: да ги осознаат клучните 
национални и локални бариери за усвојување на еколошките и социјалните 
стандарди во индустриското работење; да развијат регулативи и услови погодни 
за развој на ЕИП-и; да поттикнат дијалог за усвојување на најдобрите практики на 
национално, регионално и меѓународно ниво; да обезбедат техничка и капитална 
поддршка при имплементација на нови технологии; да поттикнуваат програми 
за технолошка соработка и стандардизација; да промовираат општествено 
одговорни деловни практики; да подготват национални упатства и стандарди 
за имплементација на ЕИП; да финансираат програми за обука и развој на 
компетенциите на работната сила итн.
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УНАПРЕДУВАЊЕ НА СИСТЕМОТ ЗА БЕЗБЕДНОСТ И 
ЗДРАВЈЕ ПРИ РАБОТА ПРЕКУ ЗГОЛЕМЕНО УЧЕСТВО НА 

ВРАБОТЕНИТЕ

АПСТРАКТ: Учеството на вработените претставува суштински елемент на 
процесот на управување со системот за безбедност и здравје при работа (БЗР) и 
главен фактор кој значително придонесува за неговата зголемена ефективност 
и ефикасност. Во овој труд се анализираат резултатите од Третото истражување 
на претпријатијата за новите и ризиците во подем (ESENER 3) за состојбите со 
нивото на учество на вработените во процесот на управување со системот на 
БЗР во Северна Македонија и одбрани земји од окружувањето. Анализирани се 
земји за кои се достапни податоци од истражувањето, споредени со просекот на 
ЕУ27. Добиените согледување можат да бидат добра основа за градење на идните 
стратегии и политики насочени кон подигнување на нивото на вклученоста на 
вработените во доменот на стратешкиот развој на системите и политиките за БЗР.

КЛУЧНИ ЗБОРОВИ: учество на вработените, управување со системите за БЗР, 
претставници на вработените, синдикати

IMPROVING THE SYSTEM FOR SAFETY AND HEALTH AT 
WORK THROUGH INCREASED EMPLOYEES PARTICIPATION 

ABSTRACT: Employee participation is an essential element of the management process 
of the occupational safety and health system and a major factor that significantly 
contributes to its increased effectiveness and efficiency. This paper analyzes the 
results of the Third survey of enterprises for new and emerging risks (ESENER 3) on 
the situation with the level of employee participation in the process of managing the 
OSH system in Northern Macedonia and selected countries. Countries for which data 
from the survey database are available, compared to the EU27 average are analyzed. 
The findings can be a good basis for building future strategies and policies aimed at 
raising the level of employee involvement in the field of strategic development of OSH 
systems and policies.

KEYWORDS: employee participation, OSH systems management, employee 
representatives, trade unions

ВОВЕД
Градењето организациска култура која силно ќе промовира повисоки 

здравствени и безбедносни стандарди на работното место, треба да биде 
поткрепено со активно учество и вклученост на вработените со јасно дефинирани 
права, улоги и одговорности по прашањата поврзани со БЗР, со цел заедничко 
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делување во насока на превенција на ризици и обезбедување подобро здравје 
и благосостоја на вработените (Eurofound, 2020). Ваквите заложби мора да 
бидат поддржани преку силно лидерство од страна на раководството за да се 
обезбеди стратешка насока за управување со БЗР и да се мотивираат вработените 
ефективно да се вклучат во процесите на обезбедување подобри перформанси 
на системот за БЗР (HSE, 2013). Тоа секако подразбира активно учество на 
вработените во доменот на стратешкиот развој на системите и политиките за 
БЗР, како и во процесот на нивната имплементација, спроведување и евалуација 
на постигнувањата. Активното вклучување на вработените има за цел да развие 
култура каде што односот меѓу работодавачите и вработените ќе се заснова врз 
доверба, активна соработка и заедничко решавање на проблемите, користејќи 
методи на ефективна комуникација и консултација, разговор, слушање, меѓусебна 
почит, соработка и партнерство. 

Бројните научни истражувања и практичното искуство потврдуваат 
дека учеството на вработените во управувањето со БЗР може да резултира во 
подобрување на системот за БЗР и на нивната благосостојба (Walters et al. (2014), Ga-
llie et al, (2017)). Учеството може да се спроведе во различни форми (директно или 
индиректно, формално или неформално) додека во зависност од нивото и степенот 
на влијанието на вработените врз управувачките одлуки на раководството може да 
има информативен, консултативен или делегирачки карактер (Walters and Nichols 
(2007)). Учеството на вработените во подготвката на условите на работното место 
резултираат со подобрени практики за управување со БЗР, од што произлегува 
дека може да се очекуваат подобри резултати на перформансите на системот за 
БЗР (Walters et al. (2014)). При постоење на претставници на вработените за БЗР се 
забележува поголема заштита на вработените поради превентивните активности 
кои се превземаат од нивна страна, во однос на оние вработени кои немаат свои 
претставници за БЗР (Ollé-Espluga et al. (2015)).

Некои истражувања воспоставуваат подиректна врска помеѓу улогата 
на претставникот на вработените за БЗР и индикаторите кои се однесуваат на 
подобрување на здравствената и безбедносната состојба на работните места, при 
што резултатите покажуваат дека инциденцата на штетни ефекти била поголема 
во ситуации каде нема претставник на вработените за БЗР (Fuller and Suruda 
(2000)). Емпириското моделирање на повредите на работното место покажува 
дека учеството на претставниците на вработените за БЗР е важно и е поврзано 
со пониски нивоа на повреди и, обратно, неучеството е поврзано со поголема 
инциденца на повреди (Robinson and Smallman, 2013). Соодветната поддршка 
од работодавачите кон претставниците на вработените кои се вклучени во 
активностите за јакнење на системот за БЗР им овозможува да имаат доволно 
време да ги извршуваат своите функции во доменот на БЗР, но и да добијат 
соодветна обука за да ги поседуваат потребните компетенции за извршување 
на задачите (Walters et al., 2001; Culvenor et al., 2003). Во тој контекст многу 
важно е и вработените да учествуваат во одлуките за подигнување на свеста и 
подготвеноста да ги почитуваат мерките и процедурите за заштита при работа и 
да користат лична заштитна опрема, како и да учествуваат во програми за обука 
и развој на вештини за БЗР (Boustras et al., 2015). 
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УЛОГАТА И ЗНАЧЕЊЕТО НА УЧЕСТВОТО НА ВРАБОТЕНИТЕ  
ВО УПРАВУВАЊЕТО СО СИСТЕМИТЕ ЗА БЗР

На ниво на Европското законодавство од областа на БЗР, одамна е 
препознаена значајната улога и придобивките од вклученоста на вработените 
во процесите на управување со БЗР. Рамковната директива на ЕУ 89/391 која 
се однесува на управување со БЗР, ги поставува минималните барања за 
работодавачите и вработените. Од работодавачите се бара да овозможат обуки 
и да ги обезбедат сите потребни информации поврзани со БЗР на вработените и 
нивните претставници, да ги консултираат и активно да ги вклучат во процесите на 
управување со БЗР. Тие мораат да го почитуваат правото на вработените и нивните 
претставници (заедничките комитети за безбедност, синдикати, форуми, ад хок 
работни групи и сл.), низ дискусии и разговори да даваат предлози, сугестии и да 
го организираат своето активно учество во врска со прашањата што се однесуваат 
на процедурите, стратегиите и политиките за БЗР. Истовремено, од вработените 
се бара активно да се вклучат и да соработуваат со нивните работодавачи. 
Вработените и нивните претставници кои имаат посебна одговорност за системот 
на БЗР треба да бидат консултирани бидејќи имаат право и должност да поднесат 
предлози во доменот на: мерките кои можат значително да влијаат на безбедноста 
и здравјето на вработените; назначувањето на претставници на вработените за 
извршување активности поврзани со заштита и спречување на професионалните 
ризици; спроведување на мерките за прва помош, гаснење пожар и евакуација; 
доставување на информации за проценка на ризик, превентивни мерки, 
несреќи при работа и други информации во врска со БЗР; предлози за планови и 
организација на активностите за обука на вработените итн.1 

Од тие активности се очекува да се постигне намалување на трошоците 
како резултат на повреди на работното место и боледувања, развивање на 
позитивна култура во доменот на БЗР, зголемување на задоволството од 
работата и благосостојбата на вработените како и зголемување на квалитетот 
и продуктивноста на работното место, што би требало да претставува win-win 
ситуација и за вработените и за работодавачите. (Eurofound, 2015b). Според 
истражување спроведено во 2009 година на ниво на ЕУ, се нагласува сознанието 
на менаџерите дека учеството на вработените е клучен фактор на успех за 
ефикасно справување со ризиците на работното место и се потврдува важната 
улога на социјалните партнери во спроведување на активностите поврзани со 
БЗР (EU–OSHA, 2009).

НИВОТО НА УЧЕСТВО НА ВРАБОТЕНИТЕ ВО ПРОЦЕСОТ НА УПРАВУВАЊЕ 
СО БЗР ВО СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА И ОДБРАНИ ЗЕМЈИ ОД ЕУ27

Во овој дел од трудот ќе бидат прикажани и анализирани состојбите со 
нивото на учество на вработените во процесот на управување со системот на 
БЗР во Северна Македонија и одбрани земји од окружувањето. Анализирани се 
земјите за кои се достапни податоците од базата на податоци од истражувањето 
ESENER 3,2 споредени со просекот на ЕУ 27 и максималните и минималните 
постигнувања на земјите од унијата. Истражувањето е спроведено преку анкетен 
прашалник, а според добиените одговори креиран е графикот 1. Во него се 
1. EU-OSHA, 2012, Worker participation practices: a review of EU-OSHA case studies, Luxembourg: Publications 
Office of the EU
2. Eurofound and Cedefop (2020), European Company Survey 2019: Workplace practices unlocking employee po-
tential, European Company Survey 2019 series, Publications Office of the European Union, Luxembourg.
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вметнати просечните вредности од индикаторите за учеството на вработените 
во управување на системот за БЗР за сите сектори на активности и просекот за 
сите организации без разлика на нивната големина според бројот на вработени. 
Анкетните прашања се поставени на оние организации кои спровеле некаква 
активност од доменот на БЗР (проценка на ризик, обуки, избор на претставник на 
вработените и сл.).

Во организациите кои пријавиле дека редовно спроведуваат проценки на 
ризик, предмет на интерес е, дали вработените се вклучени во дизајнирање и 
имплементирање на мерки доколку проценката на ризиците покажува дека мора 
да се преземат одредени дејствија. Анализираните земји имаат многу блиски 
резултати како и просекот на ЕУ27 од 81%. Северна Македонија со 82% има 
помала стапка на вклученост на вработените единствено од Хрватска 83.4, додека 
останатите Србија 81.4% и Словенија 77.8% се за нијанса со послаб резултат. 
Највисоки стапки на вклученост на вработените во земјите од ЕУ 27 имаат Австрија 
91.1% и Шведска 91%, а најслаби резултати покажува Бугарија 65.1%.

Кај организациите кои пријавиле дека се користени одредени мерки за 
превенција од психосоцијалните ризици во последните 3 години, поставено е 
прашање дали вработените имаат активна улога при планирањето и воведувањето 
на мерките за превенција од психосоцијалните ризици. Северна Македонија со 
65% е подобро рангирана од сите анализирани земји како и од просекот на ЕУ27 
од 58.1%. Вработените имаат највисока улога при планирањето и воведувањето 
на мерки кај следниве земји од ЕУ 27, Шведска 80.6%, Данска 76.9%, Австрија 69%. 
Најниски резултати покажува Литванија 26%.

График 1: Учество на вработените просечни вредности за сите сектори и 
големини на организации

Извор: https://visualisation.osha.europa.eu/esener#!/en/survey/overview/2019 пристап 
на 01.04.2021
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Во оние организации кои имаат претставници за БЗР, значајно е прашањето 
кој ги избира претставниците за БЗР, односно дали ги избираат вработените или 
ги одредува работодавачот. Вработените ги избираат претставниците за БЗР во 
земјите од ЕУ 27 во просек од 39.9%. Северна Македонија со 27.6% единствено е 
подобра од Србија со 24.8%, додека Хрватска 43.8% и Словенија 47.3% покажуваат 
скоро двојно подобар резултат. Највисок процент во земјите од ЕУ27 имаат Италија 
81.6%. Финска 80.6%, Шведска 77.2%, додека најниска вредност покажуваат Чешка 
8.1% и Германија 8.9%. Просекот во ЕУ 27 за именување на претставникот за БЗР 
од страна на работодавачот изнесува 53.4%. 

Кај сите организации во кои постојат некакви форми на застапување 
на вработените, предмет на истражување е колку често претставниците на 
вработените и раководството разговараат за БЗР. Во Северна Македонија во 
44.2% од организациите редовно се разговара за БЗР што е највисок резултат 
од анализираните земји Србија 38.1%, Словенија 37.3%, Хрватска 28.3% која 
покажува најслаб резултат во ЕУ27. Просекот на ЕУ27 е 52.4%, додека највисок 
резултат имаат Шведска 73.9%, Данска 64.3%, Франција 60.3%.

Онаму каде што постои дискусија за БЗР од интерес на истражувањето 
е колку често настанува судир на мислења. Во Северна Македонија во 6.1% од 
организациите често постои судир на мислења по прашања поврзани со БЗР, што 
е нешто повеќе од просекот на ЕУ27 од 5.5%, а повисок резултат од Словенија 4.8% 
и Србија 4.7%. Хрватска заедно со Литванија со 0.4% имаат најмалку чести судири 
на мислења по основ на БЗР. Највисоки резултати од земјите од ЕУ27 покажуваат 
Италија 10.2%, Холандија 8.9%, Кипар 8.8%...

Важен сегмент за успешно управување со системот за БЗР претставува 
обуката на вработените и нивните претставници во текот на работното време, за 
да можат соодветно да ги вршат своите должности. Северна Македонија со 71.9% 
има најслаб резултат од анализираните земји, Србија 77.8%, Хрватска 81.2%, 
Словенија 82.3% како и во однос на просекот на ЕУ27 од 80.3%. Земјите од ЕУ27 
кои најмногу внимаваат на обука на претставниците на БЗР во организациите се, 
Естонија 95.3%, Чешка 89.3%, Словачка 87.5%, Шведска 86.4%, а најмалку обука 
овозможуваат организациите во Литванија 58.9%, Летонија 61.7% и Романија 
67.5%.

На прашањето колку често на состаноците на персоналот или тимот се 
зборува за БЗР, Северна Македонија со 37% има најдобар резултат од земјите 
од групата, Србија 26.1%, Хрватска 26.6%, Словенија 12.8% и просеккот на ЕУ27 
од 35.8%. Најдобри постигнувања се забележуваат кај Шведска 55.6%, Романија 
51.9%, Данска и Италија 45.7%, додека најнизок процент се забележува кај 
Словенија 12.8%, Португалија 19.9%, Естонија 20.3%.

Третото европско истражување на претпријатијата за новите ризици и 
ризиците во подем (ESENER 3), е спроведено во 2019 год. и опфаќа 33 земји: ЕУ27 
и дополнително Исланд, Северна Македонија, Норвешка, Србија, Швајцарија 
и Обединетите Кралството. Главен фокус на истражувањето е да се добијат 
сознанија за начинот на управување со ризиците по БЗР, со посебен акцент 
на психосоцијалните ризици, поврзани со стресот на работа, насилството 
и вознемирувањето. Содржината на прашалникот е во голема мера иста со 
прашалникот од 2014 год., со што се овозможува временска споредба. 
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График 2: Споредбени податоци поврзани со учеството на вработените во 
управувањето со БЗР за Северна Македонија - 2014 и 2019 година

Извор: https://visualisation.osha.europa.eu/esener#!/en/survey/overview/2019 пристап 
на 01.04.2021

Од графикот 2 се забележува дека освен вредноста на индикаторот за 
тоа колку често настанува судир на мислења во врска со БЗР, 6.1% во 2019 год. 
наспроти 3.8% во 2014 год. сите други вредности по однос на истражувањето се 
пониски во 2019 год. во однос на 2014 год. Најголем пад има за тоа колку често 
на состаноците на персоналот или тимот се зборува за БЗР - пад од 70% на 37%. 
Поголема разлика има и за тоа колку често претставниците на вработените и 
раководството разговараат за БЗР 64% во 2014 наспроти 44.2% во 2019 год. 
Нешто помали разлики се забележуваат во обуката на претставниците на 
вработените за БЗР, улогата на вработените при планирањето и воведувањето 
на мерките за превенција од психосоцијалните ризици, како и вклученоста 
на вработените во дизајнирање и имплементирање на мерките откако ќе се 
изврши проценката на ризик.

Синдикатите играат значајна улога во обезбедување и утврдување на 
видот на обуката што ја добиваат претставниците на БЗР. Дополнително, тие ја 
овозможуваат потребната безбедност и заштита на претставниците за БЗР во 
ситуации на конфликт при извршување на обврските во доменот на БЗР со 
работодавачите. Кај организациите со поголем број вработени синдикалните 
организации се застапени во повисок процент во однос на оние со помал број 
на вработени. Во анализата се разгледуваат сите организации без разлика на 
бројот на вработени, а просечните резултати укажуваат дека С.Македонија во 
12.8% од организациите има воспоставено синдикати како форма на застапување 
на работниците, што е под просекот на ЕУ27 со 18.6%. Највисоко присуство на 
синдикално организирање има во Данска 52.1%, Шведска 48.6%, Финска 32.5%, 
додека најслабо синдикално организирање има во Холандија 6.3%, Естонија 6.4%, 
Унгарија 6.8%. 

Претставникот за БЗР ги застапува работниците во организациите на ЕУ27 
во просек 57%. Највисоко присуство се забележува кај Литванија 88%, Романија 
87.5%, Италија 81.5%, а најниски резултати има кај Франција 23.9%, Португалија 
24.2%, Полска и Грција 26.2%. Северна Македонија со 52.1% прикажува резултат 
близок до просекот на ЕУ27. 
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Унапредувањето на системот за БЗР подразбира комбиниран напор на 

работодавачите и вработените за подобрување на здравјето и благосостојбата на 
луѓето на работа. Развојот и унапредувањето на здраво работно окружување има 
јасни придобивки како за компаниите така и за вработените, но исто така може 
да доведе до подобрување на социјалниот и економскиот развој на локално, 
регионално и национално ниво. Во политиките и стратегиите за креирање 
услови за стимулирање и поддршка на развојот на ефективното учество на 
вработените во управувањето со системите за БЗР, потребно е да се опфатат 
следниве активности: подобрување на организацијата на работата и работната 
средина; промовирање активно учество на сите засегнати страни во процесот 
на планирање и спроведување на системот за управување со БЗР; учество во 
евалуација на системот за БЗР; поттикнување на личниот развој; зголемување на 
свеста и разбирањето за потребата од унапредување на системот за БЗР преку 
создавање организациска култура и амбиент што ќе го мотивира учеството на 
вработените; соработка, меѓусебно почитување и доверба меѓу раководството 
и вработените; јакнење на способноста, развој на знаењето, вештините и 
креативниот потенцијал на вработените преку обуки; овозможување соодветни 
обуки и за менаџерите и за претставниците на вработените за прашања од доменот 
на БЗР но и унапредување на нивните вештини за преговори; подобрување на 
комуникацијата и осигурување дека вработените ќе бидат навремено и правилно 
информирани за сите нивни предлози и сугестии за спроведување на здравствените 
и безбедносните политики и процедури на работните места; создавање амбиент 
на доверба со што ќе се обезбеди учеството на вработените да нема негативно 
влијание ниту врз менаџерите ниту врз вработените; овозможување соодветно 
време за ангажман и потребни ресурси за да се реализира ефективно и ефикасно 
учество на вработените итн.
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ВЛИЈАНИЕТО НА КРЕАТИВНИОТ ПОТЕНЦИЈАЛ 
ВРЗ ИНОВАЦИСКИТЕ ПЕРФОРМАНСИ - СЕВЕРНА 
МАКЕДОНИЈА И ЗЕМЈИТЕ ОД ЗАПАДЕН БАЛКАН

АПСТРАКТ: Концептот на креативната економија денес се применува кај 
различни активности и професии и интензивно станува важен сектор во рамките 
на глобалната економија, особено во контекст на иновативното општество 
засновано на знаење. Во рамките на овој труд, користени се податоци од 
излезните резултати на Глобалниот иновациски индекс (The Global Innovation 
Index (GII)) 2020, со кои се врши анализа и оценка на влијанието на креативниот 
потенцијал врз иновациските перформанси на Северна Македонија во однос на 
националните економии на земјите од Западен Балкан и блиското окружување. 
Очекувањата се добиените сознанија да овозможат согледување на состојбите 
во овој домен, од каде би произлегле одредени сугестии за идните правци на 
делување и предлози за формулирање на стратегии и политики во насока на 
подобрување на амбиентот за поддршка, развој и унапредување на креативниот 
и иновацискиот потенцијал на националните економии. 

КЛУЧНИ ЗБОРОВИ: креативна економија, знаење, иновации, глобален 
иновациски индекс

THE INFLUENCE OF CREATIVE POTENTIAL  
ON INNOVATION PERFORMANCE -  

NORTH MACEDONIA AND WESTERN BALKAN COUNTRIES

ABSTRACT: The concept of creative economy today is applied to various activities 
and professions and is intensively becoming an important sector within the global 
economy, especially in the context of an innovative knowledge-based society. In the 
framework of this paper, data from the output results of The Global Innovation Index 
(GII) 2020 are used, which analyze and evaluate the impact of the creative potential 
on the innovation performance of Northern Macedonia in relation to the national 
economies of the Western Balkans and nearby countries. We expect the findings 
to allow consideration of the situation in this area, from where would derive some 
suggestions for future courses of action and proposals for formulating strategies and 
policies aimed at improving the environment for support, development and promotion 
of creative and innovation potential of national economies. 

KEY WORDS: creative economy, knowledge, innovation, global innovation index
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ВОВЕД
Денес, креативната економија претставува важен сектор во општеството 

базирано на знаење и иновации. Голем број влади во светот го прифаќаат овој факт 
и креираат национални политики и стратегии за промоција, унапредување и развој 
на овој сегмент. Според најчесто цитираната дефиниција креативната економија 
подразбира “индустрии кои произлегуваат од индивидуалната креативност, 
вештина и талент и кои имаат потенцијал за создавање богатство и работни места 
преку генерирање и експлоатација на интелектуалната сопственост” (DCMS, 1998, 
стр.3). Според (UNCTAD, 2008), креативната економија e дефинирана како концепт 
кој се развива врз основа на креативните средства кои потенцијално генерираат 
економски раст и развој. Поимот креативни економии, се однесува на процесот 
на производство, дистрибуција и потрошувачка на креативните добра и услуги во 
услови на пазарна економија, преку користење и употреба на информатичките и 
комуникациските технологии (Flew,2012). 

Една од целите на трудот е да презентираме сознанија за тоа како 
креативниот потенцијал влијае врз иновативните активности во економијата. 
Воглавно влијанието се одвива преку сопствените иновативни активности и 
со активирање и поддршка на иновациите во други сектори. Разликуваме три 
типа влијанија врз националниот иновациски систем: како извор на иновативни 
идеи со што се дава придонес кон иновацискиот потенцијал на економијата 
за генерирање нови производи и услуги; понуда на услуги кои можат да бидат 
влезови во иновациските активности на претпријатија и организации во и надвор 
од креативниот сектор; преку интензивно користење на напредни технологии, 
адаптации на постоечките или развој на нови технологии, со што се обезбедува 
импулс за иновации во тој домен.1 

ПРИДОНЕСОТ НА КРЕАТИВНИОТ ПОТЕНЦИЈАЛ КОН ИНОВАЦИСКИТЕ 
ПЕРФОРМАНСИ И ЕКОНОМСКИОТ РАСТ НА ЗЕМЈИТЕ

Денес, креативната економија е препознаена и признаена како важен сектор 
кој обезбедува значителен придонес кон БДП на земјите, преку поттикнување 
на иновациите, креација на знаењето и негова дифузија низ сите сектори на 
економијата. Во рамките на овој нов вид економија, креативноста, иновативноста 
и управувањето со знаењето се основни фактори што водат кон паметен, 
одржлив и инклузивен развој на општествата (UNDP, UNESCO, 2013). Преку 
создавање нови идеи, нови пробиви и достигнувања во науката, технологијата 
и уметноста, директно се продуцираат нови бизниси и нови работни места 
(DCMS, 2006). Креативната економија има и комерцијална и културна вредност. 
Оваа двојна вредност ги поттикнува владите ширум светот да ги прошируваат 
и развиваат своите креативни економии како дел од стратегиите за економска 
диверзификација и напорите да се стимулираат економскиот раст, просперитет и 
благосостојба (UNCTAD, 2018).

Креативната економија како сектор може да даде вреден и значителен 
придонес кон постигнување на целите на одржливиот развој, преку промоција 
на основните човекови права, еднаквост и демократија, што е од суштинско 
значење за повисока социјална инклузија каде луѓето живеат заедно и во мир 
(UNCTAD, 2018). Со тоа се нагласува придонесот на креативноста и потенцијалот 

1.  Kathrin Müller, Christian Rammer, and Johannes Trüby, The Role of Creative Industries in Industrial Innovation, 
Dis cus si on Paper No. 08-109



219 | страна 

ДВАНАЕСЕТТА МЕЃУНАРОДНА НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЈА - 2021

Б
Е

З
Б

Е
Д

Н
О

С
Н

О
 И

Н
Ж

Е
Н

Е
Р

С
Т

В
О

на човечките ресурси во однос на растот и развојот на националите економии. 
Индексот на глобалната креативност (GCI, 2015), ја нагласува идејата дека 
во рамките на економијата базирана на знаење каде што производството 
и потрошувачката се заснова на интелектуалниот капитал, креативноста и 
популарните “3T“ (технологија, толеранција, талент) (Florida,2002), позитивно се 
поврзани со социјалниот и економскиот развој. 

Политиките на ЕУ во однос на креативните индустрии, имплементираат 
важна стратегија “Креативна Европа“ чија главна цел е поддршка на европските 
културни и креативни сектори.2 Во тој контекст, треба да се нагласи дека заштитата 
на правата на интелектуална сопственост е од круцијално значење за креација и 
продукцијата на нови производи и услуги, поради што треба да претставува главен 
домен на делување на развојните политики во областа на културните сектори. 

ПОСТИГНУВАЊАТА НА ЗЕМЈИТЕ ВО ДОМЕНОТ НА КРЕАТИВНИОТ 
ПОТЕНЦИЈАЛ СПОРЕД ГЛОБАЛНИОТ ИНОВАЦИСКИ ИНДЕКС (GII)

Оценката на креативниот потенцијал на земјите ќе го спроведеме преку 
анализа на постигнувањата во подиндексот Иновациски излези (Innovation ou-
tput) како составен дел од Глобалниот иновациски индекс (The Global Innovation 
Index (GII)) 2020. Овој индекс има за цел да креира богата база на податоци за 
рафинирање на политиките за иновации, со што се обезбедува клучна алатка на 
креаторите на националните политики за економски раст и развој.3 Современите 
гледишта кон иновациите се проширени така што повеќе не се земаат во предвид 
само традиционалните индикатори (трошоци за истражување и развој, број 
на публикувани научни трудови, број на патенти и сл.), туку како современи 
фактори дополнително се вклучени социјалните и деловните модели кои во 
основа го имаат креативниот потенцијал на националните економии. Моделот 
на Глобалниот иновациски индекс (GII) за 2020 година, вклучува 131 земја/
економија, кои претставуваат 93,5% од светската популација и остваруваат 97,4% 
од светскиот БДП.4 

Во понатамошната дел од трудот преку анализа на резултатите и рангирањата 
во двата излезни столба: 1) Излези од знаење и технологија и 2) Креативни излези, 
од подиндексот Иновациски излези, ќе го согледаме креативниот потенцијал 
на Северна Македонија во однос на земјите од окружувањето - Албанија, Црна 
Гора, Босна и Херцеговина, Србија. Изборот на земјите е поради тоа што сите 
припаѓаат во групата на земји со висок среден доход (Upper middle income) а 
географски припаѓаат на ист регион, во групата на т.н. земји од Западен Балкан 
(ЗБ). За споредба, дополнително се разгледуваат постигнувањата на Словенија 
и Хрватска, како земји кои потекнуваат од ист економски систем од бившите 
југословенски простори, денес членки на ЕУ, заради споредба со нивните сегашни 
постигнувања во областа на креативниот потенцијал на националните економии. 

2. https://ec.europa.eu/programmes/creative-europe/about_en
3.  Cornell University, INSEAD, and WIPO (2020), The Global Innovation Index 2020: Who Will Finance Innovation?, 
Ithaca, Fontainebleau, and Geneva.
4.  Ibid, p.204, Глобалниот иновациски индекс (GII) е конструиран од два подиндекси - Иновациски влезови и 
Иновациски излези, кои придонесуваат со еднаков процент на влијание со своите нормализирани вредности
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График1. Нормализирани вредности на подстолбовите од Иновациските излези
Извор: The Global Innovation Index 2020: Who Will Finance Innovation?, стр.215-345

Резултатите од постигнувањата во сите подиндекси, столбови и подстолбови 
се изразуваат преку нормализирани вредности во опсегот од 0 – 100, каде што 
повисоката вредност претставува подобар резултат. Двата излезни столба - 
Излези од знаење и технологија и Креативни излези - се во силна меѓусебна 
корелација (0,82), но и двата покажуваат висок процент на корелација (0,93-0,94) 
со подиндексот Иновациски излези (GII, 2020). 

Столбот Излези од знаење и технологија е составен од три подстолбови. 
Првиот под-столб се однесува на Создавање (креација) на знаење (Knowledg crea-
tion). Најдобар резултат од земјите од Западен Балкан (ЗБ) има Србија (27.7), додека 
Северна Македонија со (12.0) има подобар резултат од БиХ (11.0) и Албанија (3.4). 
Евидентно е заостанувањето во однос на постигнувањата на Хрватска (24.3) и 
Словенија (37.9).

Вториот под-столб се однесува на Влијание на знаењето (Knowledge impact), 
и содржи статистички податоци со кои се претставува влијанието на иновативните 
активности на микро и макроекономско ниво. Најдобри постигнувања бележи 
Словенија (31.6) а најслаби Албанија (13.7). Останатите земји од (ЗБ) имат прилично 
изедначен резултат, Северна Македонија (28.7), Србија (29.1), Црна Гора (26.4), БиХ 
(27.4).

Третиот под-столб кој се однесува на Дифузија на знаењето (Knowledge diffu-
sion), го отсликува нивото на ширење на знаењето односно директно ја покажува 
способноста на економските актери за достигнување, апсорпција и усвојување на 
расположивото знаење. Кај земјите од (ЗБ) предводи Србија (33.0) а веднаш зад 
неа е Северна Македонија (28.3) со резултат за нијанса послаб од Хрватска (30.9) и 
Словенија (28.7). Останатите земји освен БиХ (25.3) имаат двојно послаби резултати.

Вториот столб Креативни излези е составен од три подстолба. Првиот под-
столб се однесува на Нематеријалните добра и во себе вклучува статистички 
податоци за бројот на апликации за трговски марки, проценка на вредноста на 
националните брендови како учество во БДП, број на апликации за индустриски 
дизајн, степен до кој информациско комуникациските технологии (ИКТ) 
овозможуваат креација на современи организациски модели поврзани со 
процесот на иновации. Во групата од (ЗБ) предничи Црна Гора (28.6), со послаб 
резултат од Хрватска (30.9) и Словенија (29.6). Србија (19.4) и Северна Македонија 
со (18.4) имаат за нијанса повисок резултат од Албанија (16.6) и БиХ (14.7).
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Вториот подстолб се однесува на продукцијата на Креативни добра и услуги 
(активности кои ги вклучуваат сите културни или уметнички, научни, технички, 
технолошки продукции базирани на знаења и вештини) и нивниот извоз како 
учество во БДП. Најдобро е рангирана Црна Гора (23.8) со речиси изедначен 
резултат со Хрватска (24.2) и Словенија (23.5), а Северна Македонија со (16.7) 
единствено е подобра од БиХ (11.6).

Третиот под-столб се однесува на on–line креативниот потенцијал на земјите 
и презентира увид во тоа како производството и трговијата на дигитализирани 
креативни производи и услуги се развиваат во националните економии. 
Високо рангирани се Црна Гора (53.5) и Словенија (40.3) далеку пред останатите 
земји, Хрватска (25.5), Албанија (24.6), Србија (24.3). Северна Македонија (22.0) 
единствено е подобра од БиХ (18.0). 
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Р. С. Македонија 63 58 71 46 48 76 99 61 51

Албанија 91 119 120 107 106 72 108 53 46

Србија 56 41 36 43 37 66 96 54 47

Црна Гора 49 66 61 57 87 36 58 40 15

БиХ 75 61 76 53 59 96 111 73 58

Хрватска 43 43 43 49 42 49 47 38 43

Словенија 39 35 26 37 45 41 54 42 29
Табела 1. Ранг на земјите според подстолбовите во подиндексот Иновациски 

излези
Извор: The Global Innovation Index 2020: Who Will Finance Innovation?, стр.215-345

Во табела 1 се прикажани вкупните рангирања на разгледуваните 
национални економии по основ на подинедексот Иновациски Излези, во однос 
на сите 131 разгледувани земји во извештајот. Според резултатите од глобалните 
рангирања на националните економии, Северна Македонија по основ на 
вкупните постигнувања во подиндексот Иновациски излези го завзема (63) место 
и подобро е рангирана единствено од Албанија (91) место и БиХ (75) место. Кај 
столбот Излези од знаење и технологија со ранг на (58) место, Северна Македонија 
подобро е рангирана од Албанија (119) место, Црна Гора (66) и БиХ (61) место. 
Полоши резултати за РСМакедонија се забележуваат во столбот Креативни излези 
(76) место, каде што единствено е подобро рангирана од БиХ (96) место. Според 
постигнувањата во пооделните подстолбови, Северна Македонија најдобри 
резултати бележи во областа на влијанието и дифузијата на знаењето, додека 
слаби резултати во однос на компаративните економии се забележуваат кај 
креација на знаењето, нематеријалните добра, креативните добра и услуги како 
и on–line креативноста.
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ЗАКЛУЧОК
Ерата на новата економија ја карактеризираат силниот глобален 

конкурентски натпревар, развојот и употребата на современите (ИКТ), 
претприемништвото и иновациите, како основа за повисок економски и 
социјален раст. Креативниот потенцијал на земјите станува составен дел на 
иновациите a кај новата економија недвосмислено се потврдува нивното 
растечко влијание врз економскиот раст и развој. Поради фактот, дека улогата 
на креативноста за создавање на иновации сè уште во голема мера е недоволно 
“ценета“ при мерење на иновацискиот потенцијал на земјите и скромно е 
опфатена при креирање на политиките за иновации, Глобалниот иновациски 
индекс (GII) ја нагласува неопходноста од мерење на креативноста како составен 
дел од подиндексот на иновациските излези. 

Постигнувањето на Северна Македонија за 2020 година според подиндексот 
Иновациски излези, ги открива потребните домени на делување на јавните 
политики во насока на подобрување на амбиентот за развој и унапредување 
на креативната економија. Како силни страни на македонската национална 
економија се препознаваат: процентот на учество во вкупниот извоз на 
производите од средно-високото технолошко производство; висок процент 
на имплементирани системи за квалитет во организациите; продукцијата од 
печатените и други медиуми како и учеството на извозот на креативните и 
културните услуги во вкупната трговска размена. Како слабости се нотираат 
процентот на учество на националните брендови во БДП, застапеноста на (ИКТ) 
при креација на современите организациски модели во контекст со процесот 
на иновации. Креаторите на националните политики, своите напори треба да 
ги насочат кон создавање амбиент за поголема продукција на знаење со цел 
да се стимулира и материјализира креативниот потенцијал на земјата преку 
развој на претприемништво во доменот на креативната економија, регулирање 
на интелектуалната сопственост и авторските права, финансиска поддршка на 
креативните индустрии, современ креативен систем на образование, поддршка 
на процеси за создавање и дисеминација на иновациите, справување со 
последиците од пандемијата...
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НАЈЧЕСТИ ХЕМИСКИ СУПСТАНЦИИ КОИ ВЛИЈААТ  
ВРЗ НАРУШУВАЊЕТО НА ЗДРАВЈЕТО

АПСТРАКТ: За нормално реализирање на секојдневните активности од круцијално 
значење се хемиските материи, чија корисност е огромна, но нивната неправилна 
употреба може значително да го наруши квалитетот на живот и здравје кај човекот. 
Еден од најголемите предизвици на програмите за заштита при работа насекаде низ 
светот се начинот на производство и употреба на хемикалиите.Бројни регулативи 
се однесуваат на хемиските супстации, со единствена цел да го заштитат здравјето 
на луѓето и животната средина со обезбедување поголема безбедност при 
производство и употреба на хемиски материи. Тие се едни од главните причинители 
за смртност и појава на тешки хронични заболувања кај човекот. 

КЛУЧНИ ЗБОРОВИ: здравје, хемиски супстанции, токсичност, животна средина, 
заштита

THE MOST COMMON CHEMICALS  
THAT AFFECT HEALTH DISORDERS

ABSTRACT: Crucial for the normal realization of daily activities are chemical 
substances, whose usefulness is huge, but their improper use can significantly impair 
the quality of life and health in humans. One of the biggest challenges of occupational 
safety programs around the world is how chemicals are produced and used. Numerous 
regulations concern chemical substances, with the sole purpose of protecting human 
health and the environment by providing greater safety in the production and use of 
chemical substances. They are one of the main causes of mortality and the occurrence 
of severe chronic diseases in humans.

KEYWORDS: health, chemicals, toxicity, environment, safety

ВОВЕД
 Голем број на хемиски супстанци претставуваат неопходна материја за 

нормално одвивање на секојдневните активности. Тука се вклучени пестицидите 
кои го подобруваат степенот и квалитетот на производство на храна, потоа 
различни витамини и суплементи за подобрување на квалитетот на живеење, 
па лекови за лечење болести како и различни производи за чистење кои се 
неопходни за обезбедување хигиенски услови за живот. Хемиските супстанции, 
исто така, се важен дел од многу индустриски процеси за развој на производи кои 
се важни за глобалните стандарди на живеење.

Во рамките на ЕУ, бројни регулативи се однесуваат на хемиските супстанции. 
Регулативата (EC) бр. 1907/2006 за регистрација, евалуација, овластување и 
ограничување на хемикалиите (Регулатива REACH) има за цел да го заштити 

616-02:661
615.091:661
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здравјето на луѓето и животната средина. Поставува интегриран пристап во 
управувањето со ризиците во земјите членки, чија имплементација ја координира 
Европската агенција за хемиски супстанци (ECHA) (European Chemicals Agen-
cy (ECHA), 2013). Од страна на ЕУ, усвоен е и системот GHS, комплементарен на 
REACH, кој ги исполнува барањата за класификација и обележување. Целите на 
REACH регулативата се: 

 » Да се обезбеди високо ниво на заштита на здравјето на луѓето и 
животната средина при употребата на хемиски супстанци.

 » Добавувачите на хемиски супстанци да станат одговорни за 
препознавање и управување со ризиците поврзани со нивната 
употреба.

 » Да се овозможи слободно движење на супстанците на пазарот на ЕУ.
 » Да се зајакнат иновациите и конкурентноста во индустријата за 

производство на хемиски супстанци во ЕУ.
 » Да се поттикне употребата на алтернативни методи за проценка на 

опасните својства на хемиските супстанци.

Другата регулативна - Меѓународно управување со хемиските супстанци 
(SAICM ) е политичка рамка за меѓународна акција за поттикнување на правилното 
управување со хемиските супстанции, усвоен од страна на Меѓународната 
конференција за управување со хемиски супстанци (ICCM) 2006 година. Правилно 
управување со хемиските супстанци вo земјоделството, животната средина, 
здравството, индустријата и трудот е главната цел на SAICM. SAICM ги поттикнува 
владите да имаат Национален систем за управување со хемиските супстанци кој 
ги вклучува следниве елементи:

 » Соодветно законодавство,
 » Собирање и ширење информации,
 » Способност за проценка и толкување на ризиците,
 » Воспоставување политика за управување со ризик,
 » Капацитет за имплементација и спроведување,
 » Капацитети за рехабилитација на контаминирани локации и отруени лица,
 » Ефективни едукативни програми и
 » Способност на реагирање во итни случаи.

ВЛИЈАНИЕ НА ХЕМИСКИТЕ СУПСТАНЦИИ ВРЗ ЗДРАВЈЕТО НА РАБОТНИКОТ 
Голем број на работници во текот на својот работен ден секојдневно се 

изложени на влијанието на хемиските материи. Во голем број индустриски гранки 
хемиските супстанции претставуваат основната суровина за работа- петрохемиските 
рафинерии, градилиштата, автомобилската индустрија. Во градежниот сектор 
работниците се изложени на дејството на различни бои, лакови, лепак, силициум во 
кристали, разредувачи и повеќе видови на гасови кои се користат за заварување. 
Скоро секое работно место може да се окарактеризира како потенцијално ризично 
работно место на хемиски супстанции. Согласно секоја специфична ситуација во 
зависност од степенот на изложување и количина на хемиски супстанции, треба 
соодветно да се постапи најпрво во превентивна насока.Едни од најзагрозените 
работни места со употреба на опасни хемиски материи се секако оние од 
козметичките и фризерските салони (метил метакрилат), особено поради тоа што не 
се применуваат соодветни превентивни и заштитни мерки, како што се соодветна 
вентилација, заштитна опрема или обука на вработените. 
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Покрај директното влијание на хемиските материи врз здравјето на човекот, 
не помалку значајно е и нивното влијание врз животната средина. Пестицидите се 
често користени препарати кои се применуваат во земјоделството, после кое се 
испуштаат во воздухот, или навлегуваат во изворите на вода или почва. Директно 
изложување на пестициди постои кај работникот кој ги аплицира пестицидите. 

Како влијаат хемиските супстанции врз здравјето на човекот?
Секој систем на човечкото тело е подложен на промени како резултат на 

дејството на хемиските супстанции. Потребно е само една хемиска супстанца да 
биде во физичка форма која може лесно да навлезе во телото и да е присутна 
во доволни количини кои ќе доведат до промена на физиолошката состојба во 
зависност од дадената доза или степен на изложеност. Зависно од степенот и 
должината на изложеност промените во здравјето на човекот можат да бидат од 
акутен или хроничен карактер, при што лицата кај кои се развила болест како 
резултат на хемиски материи во најголем број на случаи ја губат способноста 
за работа, се соочуваат со намалена продуктивност и отсуство од работа, со 
што се намалува економската благосостојба и стабилност. Многу често овие 
професионални заболувања звршуваат летално. 

Информациите кои можи да се добијат на глобално ниво од страна на СЗО, 
кажуваат дека во текот на една каленарска година 4,9 милиони смртни случаи 
(8.3% од вкупниот број) и 86 милиони лица според степенот на инвалидитет 
(DALYs) (5.7% од вкупните) биле припишани на преголемо изложување во 
животната средина и неправилно управување на избраните хемиски супстанци. 
Во овие податоци се и професионалното и секојдневното изложување на хемиски 
материи, како што е чадот во затворени простории при користење на цврсти 
горива, потоа надворешното загадување на воздухот и пасивното пушење, со 
2.0, 1.2 и 0.6 милиони смртни случаи годишно. Нив ги следат честичките при 
работа, хемиски супстанци кои се вклучени во акутни труења и пестициди кои 
се вклучени во автогени труења, со 375.000, 240.000 и 186.000 смртни случаи 
годишно, соодветно. Во одредени студии испитувани се само оние индустриски 
и земјоделски хемиски супстанци за кои може да се добијат одредени податоци. 
Според овие бројки, на светско ниво, 1.7% - 2.0% од сите смртни случаи отпаѓаат 
на хемиските материи како причинители на болести. според МОТ се проценува 
дека 2.34 милиони луѓе секоја година умираат на работа која е поврзана со 
несреќи и болести. Од овие смртни случаи, за мнозинството или за 2.02 милиони, 
се одговорни професионалните заболувања и болестите поврзани со работата. 

Во 2016 година СЗО изнесува податоци дека хемиските материи кои се јавиле 
како причина за смртност погледано и поделено по различни болести изразено 
во проценти: 44% отпаѓаат на кардиоваскуларни болести, 26 % на различни 
видови на канцер,14 % на повреди при работа, со 9 % се застапени труењата кај 
работникот, со 3 % се застапени акутните респираторни заболувања и диабетесот, 
0,5 % уринарни болести и 0,3 % отпаѓа на азбестоза. А во однос на тоа кои се 10 
најчести причинители за болести и смртност во поглед на хемиските супстанции 
тоа се:аерозагадувањето, арсен, бензен, азбест, кадмиу, олово, жива, диоксини, 
флуориди и пестициди.

Аерозагадувањето: загадувањето на воздухот е причина за смртност на 
повеќе од 2 милиони луѓе годишно на светско ниво. Од зачадените простории во 
домот, па се до загадениот воздух во градовите, оваа материја претставува најголем 
непријател на здравјето и околината. Комбинираните ефекти на амбиенталниот 
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(надворешниот) и домашниот (внатрешниот) воздух предизвикуваат 2 милиони 
смртни случаи годишно пред се како резултат на смртност предизвикана 
од мозочен удар, срцево заболување, ХОБС, канцер на бели дробови и др. 
Респираторни заболувања.

Втор на листата се наоѓа арсенот кој како металоиден елемент влегува во 
состав на бројни отровни соединенија. Распространет е на земјината кора и истиот 
може да се ослободи во атмосферата преку природни и човечки активности. 
Растворениот неоргански арсен е високо токсичен. Подолго изложување на 
неоргански арсен може да биде причина за труење со арсен. Се појавуваат лезии 
на кожата, периферна невропатија, гастроинтестинални симптоми, дијабетес, 
кардиоваскуларни заболувања и карцином на кожата. Човечкото изложување на 
повисоки дози на неоргански арсен е можно кога се користи изворска вода која 
содржи природно високи нивоа на неоргански арсен, храна припремена со ваква 
вода и храна наводнувана со вода која содржи високо количество на арсен.Најголем 
број, околу четириесет и три илјади смртни случаи се забележани во Бангладеш 
како резултат на хронично труење со арсен. Органскиот арсен кој се наоѓа во 
морската храна е помалку штетен по здравјето и за кратко време се отстранува од 
телото. Намалување на човечката изложеност на арсен може да се превенира со 
мониторинг на водата за пиење, при што дозволени се 10 µg/l арсен во вода.

Трет на листата по зачестеност е бензенот, кој се јавува како чест причинител 
за акутни или хронични нарушувања на здравјето на човекот вклучувајќи канцер 
и хематолошки аномалии. Доколку бензенот прекумерно се користи како во 
домаќинството така и во околината (нафтени производи, вклучувајќи ги моторните 
масла и растворите), доаѓа до зголемена изложеност на истиот. Активна и пасивна 
изложеност на чадот од цигари исто претставува значаен извор на изложување 
на бензен. Бензенот е високо испарлива супстанца која најчесто се внесува преку 
инхалација. За да се превенира изложеноста на бензен се предлага да се користат 
алтернативни раствори во индустриските процеси, нови технологии и закони 
кои ќе го отстранат бензенот од производите за потрошувачите. Бензенот брзо се 
разградува во погорните делови на атмосферата заради неговата растворливост 
во вода и најмали количини може да се пренесат преку дождот и да ги загадат 
површинските води и почва. Во чистата нафта количеството на бензен се движи 
до 4 g/l. Луѓето се загрозени при активности кои вклучуваат производство на 
нафтени производи, стирен, фенол, циклохексан, етил бензен и други ароматични 
производи. Во храната бензенот може да се најде само во многу мали проценти. 
Дозволената вредност на бензен во водата за пиење е 0,01 mg/l. Застапеност од 
0,1 до 0,8 mg/l во водата за пиење предизвикува канцерогена состојба. Додека, 
бензенот во воздухот во концентрација од 0,17 до 17 µg/m3 предизвикува леукемија. 
При акутна експозиција на бензен доаѓа до појава на наркоза: главоболка, гадење, 
конфузија, тремор и губење на концентрација, иритирачки делува за очите, кожата и 
респираторниот тракт. Доколку индивидуата е изложена на хронича експозиција на 
бензен најчесто се дијагностицираат канцерогени состојби како: леукемија, Хочкин, 
карцином на бели дробови. Бензенот делува хематотоксично и имуносупресивно. 
Предизвикува редукција на црвените и белите крвни клетки. Ја оштетува ДНК и 
прави хромозомски промени. Бензенот е токсичен врз фетусот предизвикувајќи 
намалување на породилната тежина. За да се детектира присуството на бензен 
се мерат уринарните органски и неоргански сулфати, како и уринарното ниво на 
фенол. Во крвта воочливо е намалувањето на нивото на хемоглобин и хематокрит.
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Следен на листата за морталитет е азбестот, како хемиска компонента која 
предизвикува карцином на бели дробови, карцином на јајници, како и азбестоза. 
Изложеност на азбест доаѓа при инхалација на абезстни честички во работното 
опкружување како и во погоните каде се користат азбестните материјали. Околу 
125 милиони луѓе во светот се изложени на азбест на работните места. Во 2004 
година карцином на бели дровоби како резултат на азбестоза беше причинител 
за 107 илјади смртни случаи и 1 523 000 попречености за работа. Азбестот од 
крајот на осумдесеттите години на минатиот век е забранет за употреба 

Кадмиум е исто еден од честите хемиски причинители на тешки заболувања 
кај човекот. Негативно влијае врз работата на бубрезите, врз скелетниот и 
респираторниот систем. Кадмиумот е класифициран на А листата за канцерогени 
материјали. Природно во животната средина го има со ниски вредности. 
Кадмиумот најмногу се ослободува од исфрлен и рециклиран електричен и 
електронски отпад, потоа играчки, накит и пластика која содржи кадмиум. Ниски 
концентрации може да се идентификуваат во зеленчук, житарки и пченкарни 
стебла. Најчеста експозиција на човекот на кадмиум доаѓа со користење на 
контаминирана храна, активно или пасивно внесување на чад од цигара, како и 
инхалација кај работниците во индустријата. Толерантна граница за месечен внес 
на кадмиум изнесува 25 µg /kg телесна тежина. Во водата за пиење дозволената 
концентрација е 3 µg /l. Во воздухот максималната концентрација е 5 ƞg//
m3. Акумулацијата на кадмиумот во човечкото тело може да биде од 10 до 35 
години. Оваа акумулација доведува до промени во метаболизмот на калциум, до 
формирање на бубрежни камења и остеомалација. Високи дози на кадмиум оксид 
резултираат со акутна пневмонија и едем на бели дробови. Хронична изложеност 
на кадмиум предизвикува ХОБС. 

Диоксини се уште едни од низата на хемиски супстанции кои се опасни 
и ризични по здравјето на човекот. При изложеност на диоксини најголеми 
токсични ефекти се забележани кај репродуктивните органи, црниот дроб и 
забите. Диоксините спаѓаат во класата на канцерогени материи. Овие супстанции 
се несакани споредни производи при процеси на белеење на хартија со хлор. 
Најголемата изложеност на диоксини доаѓа преку конзумирање на контаминирана 
храна. Најчести диоксини се полихлориран дибензодиоксин, полихлориран 
дибензофуран и полихлориран бифенил. Истите овие диоксини треба да се 
исфрлат од употреба до 2025 година.

Флуориди –Овие материи во мали концентрации делуваат позитивно врз 
кариесот на забите, а во поголеми концентрации негативно со нагризување, 
односно флуороза на забите и на скелетот. Податоците покажуваат дека 2,4 
милијарди луѓе страдаат од кариес како и 486 милиони деца имаат кариес на 
млечните заби. Треба да се прави флуорирање на водата за пиење, да се внеси 
флуор во солта или во млекото за пиење. Максималната дневна доза на флуориди 
која не предизвикува штетни промени по здравјето е 1,5 mg/l.

Олово- токсичен метал кој ги напаѓа нервниот систем, крвниот систем, 
гастроинтестиналниот, кардиоваскуларниот и респираторниот систем. Децата 
се посебно чувствителни на невротоксичните ефекти на оловото кое дури и 
во мали дози може да предизвика сериозни нарушувања. Институтот за јавно 
здравје во 2017 година изнесе информација за 1,06 милиони мртви и 24 милиони 
тешко заболени лица. Намалувањето на употребата на оловото во нафтата, боите, 
пломбирањето резултира со намалување на вредностите на олово во крвта 
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глобално. Извор на олово претставува земјината кора, најповеќе во облик на 
оловен сулфид ( галена). Како резултат на човечка активност, оловото се јавува 
во високи концентрации најповеќе преку минирање, откопување на руда, 
производство на оловни батерии, бои, глазури и оловно стакло. Поретко од 
природни активности- вулканска ерупција, геохемиски и морски емисии, ископини 
на историски извори. Максимално дозволен неделен внес на олово во човечкиот 
организам изнесува 25 µg/kg. Таа доза не предизвикува никакви нарушувања 
во здравјето на човекот. Во водата максимално дозволената вредност е 10 µg/l. 
Во воздухот дозволената вредност е 0,5 µg/m3. Оловото најповеќе ги оштетува 
мозокот, црниот дроб, бубрезите и коските. Се складира во забите и коските од 
каде што може најлесно да се детектира. Кај децата негативното влијание на 
оловото е 4 до 5 пати поизразено со најголеми ефекти на нервниот систем каде 
предизвикува намалување на менталните способности со понизок коефициент на 
интелигенција. Сите овие промени се забележителни при хронично изложување 
на олово, додека при акутна експозиција со олово доаѓа до гастроинтестинални 
нарушувања (анорексија, гадење, повраќање, абдоминални болки, хипертензија, 
во исклучителни случаеви конвулзии и смрт).

Жива-ја има во повеќе форми: елементарна, неорганска (жива хлорид) и 
органска (метил жива и етил жива) при што сите имаат токсични ефекти, вклучувајќи 
ги оние на нервниот, дигестивниот, имунолошкиот систем како и на бели дробови, 
бубрези, кожа. Живата се ослободува од природата при вулкански активности, 
кршење на карпи, биолошки процеси, а при човечки активности: производство на 
електрична енергија, минирање на руда за злато и жива, производство на цемент, 
пестициди, каустична сода, огледала и медицинска опрема, стоматологија и при 
отпад. Неделниот дозволен максимален внес на метил жива изнесува 1,6 µg/kg. 
Во водата дозволено е 1 µg/l било каков облик на жива, а во воздухот 1 µg/m3.

Високо ризични пестициди- причинители на акутни или хронични токсични 
ефекти кои предизвикуваат здравствени проблеми било како резултат на 
инцидентна или постојана експозиција. Постојат бројни записи за глобалното 
влијание на пестицидите врз здравјето. Во 2016 година 155 488 смртни случаи и 7 
360 000 тешко повредени лица се резултат на труење со овие пестициди. Најголема 
изложеност на овие пестициди е забележана кај земјоделските работници додека 
генерално населението може да биде изложено преку конзумирање на остатоци 
од пестициди во храната и водата за пиење. Влијанието на пестицидите може да 
биде канцерогено, мутагено или пак со токсичност врз репродуктивниот систем.

На следниот графикон е прикажан бројот на смртни случаи (починати на 
100 000 лица)како резултат на различни хемиски супстанции.
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За состојбата со професионални заболувања кои настанале како резултат 
на негативното дејство на хемиските материи, во нашата земја, скоро и да не 
постојат информации, бидејќи од ниту една институција не се прави собирање 
и селекција на податоците кои се поврзани со оваа тематика. Единствено од 
Заводот за статистика, од нивните објавени податоци, може да се заклучи само 
дека како резултат на различни труења смртноста настапила во просек околу 3,2 
% од вкупно починатите лица.

ЗАКЛУЧОК  
Што треба да се направи за да се намали смртноста како последица на 

труење со хемиски материи? Фокусот треба да биде насочен кон различни 
физички, хемиски, биолошки и психосоцијални фактори кои влијаат врз здравјето 
на работниците. Од страна на Меѓународната организација на трудот (МОТ) 
изработена е меѓународна референтна Листа на професионални заболувања. 
Повеќето професионални заболувања во листата се предизвикани од хемиски 
агенси. Доколку се зголеми превенцијата на професионалните заболувања 
предизвикани од хемиска изложеност ќе се намали процентот на морталитет.за 
таа превенција да достигне максимални резултати потребно е следново:

 » Да се идентификуваат присутните хемиски супстанци; да се 
класифицираат според нивните здравствени, физички и еколошки 
опасности и да се подготват ознаките и податоците за безбедност каде 
се прикажани опасностите и придружните заштитни мерки. 

 » Да се оцени како идентификуваните и класифицираните хемиски 
супстанции се користат на работното место и до каква изложеност 
може да доведе таквата употреба. 

 » Да се направи идентификација и класифицикација на опасностите и да 
се процени нивниот ризик.

 » Последен чекор е да со искористување на овие информации се 
креира на соодветна превентивна и заштитна програма за работното 
место, вклучувајќи различни превентивни и контролни мерки, замена 
со помалку опасни хемиски супстанци и употреба на респираторна 
заштита, како и друга опрема за лична заштита, кога е потребно. 
Потребна е сеопфатна програма за поддршка и обука за изложените 
работници; водење евиденција; медицински надзор; планирање 
вонредни состојби и процедури за отстранување. 
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КРИТЕРИУМИ ЗА РАЗВОЈ НА ИНДИКАТОРИТЕ  
ЗА БЕЗБЕДНОСТ ПРИ РАБОТА 

АПСТРАКТ: Истражувањето на можностите за проценка на големите несреќи 
како и ризиците на компаниите, се базираат на индикаторите за безбедносни 
перформанси. Индикаторите на безбедноста при работа се наменети да обезбедат 
информации за избор на безбедносните перформанси на компанијата. Збирот на 
овие индикатори им помага на менаџерите и вработените во компанијата да се 
фокусираат на важните фактори кои влијаат на ризикот и му помагаат на оние кои 
утврдуваат, колку добро компанијата управува со контролата на ризиците и дали 
има подобрување со текот на времето. Безбедностa при работа и индикаторите 
на безбедносните перформанси треба да бидат избрани по мерка на компанијата 
која треба да ги користи, но исто така треба да бидат генерално применливи и 
недвосмислени кога се користат од страна на лицата кое одлучуваат. Во трудот 
извршена е анализа на прегледот од клучните перформансни индикатори, кој треба 
да информира за насоките на развој и создавање на специфични перформансни 
индикатори за безбедноста во процесот и за развој на клучните перформансни 
индикатори (KPI). Исто така дадени се насоките на развој според искуството на 
други комании. 

КЛУЧНИ ЗБОРОВИ: Индикатори за безбедносни перформанси, Клучни 
перформансни индикатори, Менаџмент на безбедноста

THE CRITERIA FOR DEVELOPMENT  
OF SAFETY PERFORMANCE INDICATORS

ABSTRACT: A research of possible to evaluate the major accidentrisks of a company 
is based on safety performance indicators. Safety performance indicators are intended 
to provide information on the safety performance of a company. A set of indicators 
helps managers and employees of the company to focus on the important risk factors 
and helps the regulator determine how well the company is managing its risk controls 
and whether it is improving. Safety performance indicators should be tailor-made 
when used by a company but will need to be generally applicable, communicable and 
unambiguous when used by the regulator. Indicators may develop over time, based on 
experience as to which provide the most effective and efficient information about the 
safety performance of a company with respect to the potential for a major accident. In 
the paper is made analyze of the review key performance indicators and their progress. 

KEYWORDS: Safety performance indicators, Kay performance indicators, Safety 
management

331.45:005.216.1
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ВОВЕД 
Безбедноста во текот на работата е отсуството на настани кои предизвикуваат 

штета во процесот на работа. Но доколку опасноста е присутна, тогаш секогаш 
постојат можности да се загуби контролата над безбедноста. Ако лицата кое 
одлучуваат за безбедноста при работа како дел од стратегијата за спроведување 
на безбедноста, треба да користи индикатори, тогаш тие индикатори мора 
да бидат усогласени со стратегијата за безбедност на целата компанија. 
Бидејќи ризикот има голема сензитивност на промени, потребно е навремено 
информирање за настани кои се случуваат. На тој начин полесно може да се 
открие, според кои дејствиа се базира ризикот. Квантитативната проценка на 
ризик е сè уште премногу генеричка за да може да се приспособи на управувањето 
со безбедноста и затоа влезните податоци на системот треба постојано да се 
ажурираат. Заради надополнување на статичката проценка на мерките кои се 
превземаат, индикаторите за безбедносни перформанси на системот треба да 
се моделираат. Моделирањето на индикаторите за безбедност треба да биде 
според видот на компанијата и треба да се развиваат со текот на времето. На тој 
начин компанијата ги пронаоѓа индикаторите кои се најефективни и најефикасни 
во однос на ризикот. Одсуството на инциденти, или индикаторите кои 100% ја 
погодуваат целта на безбедноста или се во границите на толеранција, треба да 
иницираат потрага за нови показатели, цели или толеранции. 

ЦЕЛИ НА ИНДИКАТОРИТЕ ЗА БЕЗБЕДНОСНИ ПЕРФОРМАНСИ
 Се препорачува [1] развојот на индикаторите да се базира според 30-ина 
критериуми. На пример, индикаторите треба да имаат причинско-последична 
врска со ризикот. Покрај тоа индикаторите може конкретно да влијаат на 
подобрување при интервенциите. За да може да се формира слика за безбедноста, 
во текот на работата, потребно е да се постават доволен број на индикатори. Преку 
нивната фреквентност може да се идентификуваат трендовите на подобрување, 
влошување и сл. на безбедноста во работата на работното место или генерално 
во компанијата како целина. 
Во светот на безбедноста во текот на работењето, нов предизвик е развивање 
на водечки мерки на безбедност, заради предвидување на идните безбедносни 
перформанси. Тоа значи дека не се врши проценка на безбедносните перформанси 
само преку евидентирање на податоците за смртни случаи, незгоди, повреди итн, 
туку се оди чекор понапред. 
Системи за безбедносни индикатори, компаниите првенствено ги развиваат 
со една цел, одсносно, да се научи како да врши контрола на ризикот, негово 
прилагодување и подобрување преку процесите за управување со безбедноста. 
Потребата од постоење на системи на индикатори за безбедност на работата, има 
за цел да се избегне формирањето на непреминливите точки на управувањето 
и да се избегне излегување на вредностите надвор од границите на добрите 
перформанси за безбедност на процесот. Нивнa цел е да се обезбедат информации 
за безбедносните перформанси преку мерење на развојот и одредување на 
целите на оперативните перформанси. Тие, исто така имаат и важна улога при 
воспоставувањето на комуникација помеѓу страните кои се вклучени во системот 
за обезбедување на сигурна и безбедна работа. 
Во новата перспектива на индикаторите, безбедноста може да биде претставена 
како учење и процес на прилагодување со кој се обезбедуваат вредности на 
индикаторите за безбедност и повратни информации кои им обезбедуваат 
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на техничките системи да останат во безбедносните граници. Како регулатор 
на показателите е можноста за споредување на добро и лошо измерени или 
избрани работни места или работници. Клучните перформансни индикатори 
KPI (key performance indicators) се потребни заради обезбедување на клучни 
информации на раководството на повисоко ниво, како и на јавноста. Линеарниот 
пристап за моделирање на несреќите кои обично се опфатени со индикаторите 
за безбедносни перформанси, е насочен кон развој на идејата за „еластичност“, 
односно, организација и способност на закрепнување заради отстапувањата, и 
останување во рамките на безбедносниот опсег. Концептот на Rasmussen [2], за 
“насочување” кон границите на прифатливи сигурносни перформанси, се чини 
дека има повеќе практично значење сугерирајќи ја потребата на мерење на 
развојот на трендовите во тој правец и факторите кои ги задвижуваат [1]. Сепак, 
никој не сугерира директно мерење на овие потенцијални безбедносни индекси, 
туку само индиректно, преку перцепциите и ставовите на работна сила кои се 
мерат со безбедносните климатски алатки.
Добра безбедносна култура е од голема важност при изведување на операци со 
голема опасност. Може да се мери, само под претпоставка дека воопшто може 
да се најдат такви опипливи ставови или мерки на безбедносната култура како 
на пример заедничко верување, ставови, перцепции, практики и однесувања кои 
влијаат на безбедносните перформанси на операциите со висок ризик. Со други 
зборови, чувствата кои луѓето ги имаат поврзани со безбедноста на процесот. 
Безбедносната култура и климатските алатки се развиени да обезбедат мерливи 
слики на ставовите и верувањата преку прашалници за самопријавување, каде 
многу често се поврзуваат со статистиката на повредите, а ретки се поврзани со 
неуспешност на техничка целина.

ПРИСТАПИ ЗА ОДРЕДУВАЊЕ НА КЛУЧНИТЕ ПЕРФОРМАНСНИ 
ИНДИКАТОРИ - KPI
Неколку апекти се важни, но не и доволни за проектирање и работа на системот 
на безбедносните перформансни идникатори, како на пример [1]:

 » врската (обично причинско последична) кај најголемите опасности од 
ризик, со соодветно образложение за нивното постоење и приоритети 
на системот за управување со безбедноста;

 » доволен број на податоци и нивната фреквентност, заради можноста 
на идентификување на трендовите (на пр. квартално, годишно, 
тригодишно и сл.), вклучително и други ефекти во делот на безбедното 
работење, заради навремено оспособување;

 » индикаторите и системот за безбедност треба да бидат по мерка на 
компанијата/ погонот и сл.;

 » според добиените мерења може да се оцени разликата помеѓу добра 
и лоша распределбата на работната сила или спореди со одредени 
реперни вредности;

 » пратење и анализа на објавени упатства, стандарди, правилници и сл.;
 » споредба со квантитативни мерливи индикатори поврзани со 

дефинираните цели;
 »  анализа на претходните (пред загубата / штетата) индикатори, дали биле 

со доволен обем и доволно осетливи за навремено „предупредување“ 
за отстапувањата;

 »  анализа на претходните влезни индикатори во системот за управување 
со главните опасности од ризик и сличните на нив;
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 » проценка на управувањето преку влезните и излезните податоци, 
инцидентите, интеракциите, причините и опасноста од ризик;

 » спецификација за толерантност на индикаторите, со образложение 
за работата во границите на безбедноста и поврзаноста со различни 
нивоа на дејствување;

 » спецификација на целите на секој индикатор, особено од аспект на 
спречување на големи несреќи;

 » селекција на клучните прформансни индикатори (KPI) при 
известувањето на највисокото раководство;

 » избор на активни индикатори, кои воспоставуваат врска помеѓу 
индикаторите и повратните дејствијата кои имаат влијание на нив;

 » култура на известување, ја вклучува целата работна сила што има 
одговорност при контролата на главните опасности;

 » вклучување на работната сила во развојот на индикаторите и 
програмите за известување;

 » вклучување на раководството кое ја одржува културата на известување 
и кое обезбедува навремено извршување на активностите;

 » вклучување на раководители кое позитивно влијаат врз културата на 
безбедноста, преку интеракција со работната сила, подобрување на 
безбедноста (преку припрема на програми) и мерење на промените во 
безбедносните ставови и свест;

 » разгледување на можноста за употреба на мерки кои може да бидат 
осетливи на промените на надворешниот систем (како што се 
економски притисоци, промена на управувањето, нови знаења) и 
нивното влијание врз безбедноста на постројката;

 » преглед, анализа и подобрување на индикаторите најмалку еднаш 
годишно;

 » можност за употреба на индикатори од други надворешни тела, 
особено заради организација при итни случаеви; 

 » За подобрување на безбедносните преформанси на компаниите, 
од особена важност согласно [1] се барањата кои се однесуваат на 
клучните перформансни индикатори, односно дека:

 » водечките KPI треба да даваат сигнали за загриженост заради 
безбедноста во иднина, во случај на потреба;

 » заостанатите KPI ја покажат работата од минатото;
 » KPI треба да сигнализираат при влошувањето на безбедносните 

перформанси што е можно порано; 
 » KPI треба да бидат јасно дефинирани и недвосмислени за да се обезбеди 

точна комуникација со засегнатите страни;
 » со KPI, треба да се работи и не треба во никој случај да се манипулира;

Овие препораки ги посочува и Европскиот совет, согласно Европската 
директива Sevaso II [3]. Со развојот на индикаторите за безбедност при работа, 
команиите треба да ја разгледаат можноста за нивно самостојно користење, како и 
да ја разгледаат можноста за усогласување на нивоата на дејствување преку мерење 
на KPI. При употребата на индикаторите, со текот на времето, може да се појави 
потреба од промена во множеството на користени или поврзани KPI, зависно од 
нивото на дејствување. Стандардизацијата на податоците и информациите кои се 
клучни при изборот на индикаторите за безбедност (на пр. врз основа на бројот на 
работните часови), може да ја олесни споредбата на состојбите помеѓу компаниите. 
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ЗАКЛУЧОК 
Индикаторите за безбедност и клучните перформансни индикатори се 

користат како индикатори за безбедност на системите и најчесто овозможуваат 
со нивната употреба да се стигне до целта, односно до безбедна и успешна работа. 
Вредностите на овие индикатори се од голема важност за менаџерскиот тим на 
компаијата, бидејќи тие ја одредуваат актуелната состојбата и даваат избор на 
насоката за натамошно дејствување. Прегледот на клучните перформансни 
индикатори дава одговор на прашањата што се однесуваат на нивната цел во 
процесот на безбедност, мерните места и нивните вредности, процесот на избор 
на индикатори и нивната толеранција, нивно следење, учење и подобрување, 
како и мотивација и стимулација за нивна примена. 
За стекнување на безбедност во работата, секоја компанија треба да ги користи 
искуствата на останатите компании. Како на пример, големите индустриски 
компании се релевантни и овозможуваат создавање на историја за користење на 
перформансните индикатори и испитување на безбедносната култура. Изворите 
на информации вклучуваат проучување и анализи на статии од рецензирани 
списанија, конференции, постапки, моментално достапни насоки и какви било 
алатки или достапни прашалници.
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ИНДИКАТОРИ ЗА УСПЕШНОСТ КАКО ПРЕТСКАЖУВАЧИ 
ЗА БЕЗБЕДНОСТ

АПСТРАКТ: Чувството на безбедност во текот на работата произлегува од бројот 
на несреќни случаеви. Меѓутоа, одстуството на несреќи иако дава чувство на 
сигурност, тоа не е гаранција за сигурноста. Опасностите се секогаш присутни. 
Веројатноста за случување на несреќи од големи размери и со големи последици 
е мала и тоа е карактеристично за индустриските објекти. Со оглед на малата 
веројатноста, несреќите од големи размери не се редовна појава. Кога навистина 
ќе се случат такви несреќи, тогаш се прават обиди за се разбере и подобри 
контролата на главните опасности. Во овој труд ќе биде презентирана идеата за 
значењето на малата веројатност за опасност, преку анализа на квантитативните 
критериуми на ризик [1].  

КЛУЧНИ ЗБОРОВИ: Клучни перформансни индикатори, големи несреќи

PERFORMANCE INDICATORS AS PREDICTORS OF SAFETY

ABSTRACT: The feeling of safety derives from not having accidents. Although the 
absence of accidents may give a sense of security, it is no guarantee to safety when 
there are hazards present. Low probability high consequence events that characterize 
the major hazard industries are, by virtue of being low probability, not regular 
occurrences. When such events do actually occur they trigger attempts to understand 
and improve major hazard control. In this paper is presented quantitative risk criteria 
[1] give some idea of what low probability means in this context.

KEYWORDS: Key performance indicators, Major hazard

ВОВЕД
Подобрувањето на безбедноста на процесите значи намалување на 

веројатноста за штетни последици од отрови, запаливи и експлозивни опасности 
и сл. Веројатноста како фактор, за жал, не може да се мери директно. Целта 
“нулта” опасност во текот на работата никогаш нема да биде постигната, освен 
ако опасноста не е целосно отстранета. Од друга страна, кога навистина ќе се 
случи голема несреќа, тогаш се идентификуваат сите причински фактори кои 
би можеле подобро да бидат пратени и контролирани. Со воведувањето на 
клучните перформансни индикатори се обезбедува подобрување во системот за 
управување со безбедноста. 

331.46:005.216.1
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УПРАВУВАЊЕ ПРЕКУ КЛУЧНИТЕ ПЕРФОРМАНСНИ ИНДИКАТОРИ
Клучните перформансни индикатори (KPIs) се добро познат поим 

за управување со работата. Тие се однесуваат на мерките кои ги следат 
перформансите во клучните области на работењето. KPIs претставуваат збир на 
мерки кои се фокусираат на оние аспекти на организациските перформанси кои 
се најкритични за успехот на една компанија. Според [2,3] критичните фактори на 
успех, како што се трошоците, клиентите, задоволството, внатрешните случувања 
во работата, учењето и растот на компанијата, даваат еден развиен пристап кон 
управувањето [3], што од менаџерите на компаниите бара да се фокусираат кон 
мал број на критични мерки (тн. балансиран резултат) и директно да ги постави 
целите, наместо да имаат контролиран пристап. Мерките се проектирани да ги 
привлекуваат луѓето кон визијата, со било какви активности, а не да се наведува 
какво треба да биде нивното однесување и постојано да се менуваат условите. 
Избалансираната оцена на резулататите (сл.1) го појаснува взаемното поврзување 
на визијата и стратегијата кои имаат влијание врз клучните фактори. 

Слика 1. Избалансирана оцена на резултатите на KPI [3]

Клучните преформансни индикатори кои се развиени за безбедност во 
процесот, би можеле да имаат слични функции како оние кои се развиени за 
остварување на финансиски цели:

 » да и помогнат на компанијата да го прати и управува нивото на 
безбедносните перформанси, преку проценка на нивниот напредок 
кон безбедносните цели;

 » да ги уверат засегнатите страни дека објектот добро се управува од 
аспект на големите опасности;

 » да наоѓаат начини за континуирано подобрување на безбедноста;

Збирот на мерки кое е потребно да се реализираат, треба да бидат дел од 
системот за следење (monitoring system) на компанијата т.е. треба да обезбедува 
информации за системот за управување со големи опасности и информации 
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за начинот на изведување. Системот треба да е дел од компанијата и да се 
прилагодува и подобрува со текот на времето, како дел од процесот на учење. 
Од перспектива на регулатори, KPIs можат да имаат друга функција т.е. да даваат 
информации за моментното ниво на безбедност и за нивото кое следува, заради 
планирање, ревизија и интервенции. Меѓународниот комитет за безбедност 
на нуклеаните инсталации и Комисијата за нуклеарни регулаторни активности 
(CSNI/CNRA) во извештајот [4] наведуваат дека перформансните индикатори за 
безбедност, сами по себе немаат никаква вредност доколку не се користат за 
тамо каде се наменети. Нивната употреба треба да биде дефинирана. Според [4], 
главната примена на индикаторите за безбедносни пeрформанси е за: 

 » мерење на безбедносните перформанси како начин за проценка на 
регистрираните перформанси, заедно со ревизија, испитување на 
документите, истражување на настаните и интервјуа со персоналот, и 
проценка дали системите за управување со безбедноста се ефикасни 
и подобрени;

 » подобрување на сопствените регулаторни активности како алатка за 
постигнување на планираните цели;

 » комуникација за безбедноста со засегнатите страни;

Особено треба да се нагласи дека различни компании имаат различна 
потреба од регулатори и дека перформансните системи се разликуваат едни од 
другите. Меѓутоа секој од нив мора да работи на самопроценка и на континуирано 
подобрување, со цел да се постигне јасен договор помеѓу показателите за 
управување со безбедноста и безбедносната култура. 

МЕРЕЊЕ НА БЕЗБЕДНОСНИТЕ ПЕРФОРМАНСИ
Безбедноста се подобрува или деградира зависно од границите на 

прифатливост, достапноста и примената на стандардите. Безбедноста се води 
со заеднички и натпреварувачки цели на општествените сили, поткрепена со 
техничките и финансиските можности на ресурсите за нејзино подобрување 
или спречување на нејзиното опаѓање. Но, дали е можно безбедноста да 
се измери за да се утврди, дали тековните активности се во прифатливи 
безбедносни рамки, или дали трендовите се во пад или пак има подобрување 
на перформансите? Индикаторите нудат можност за дефинирање на 
прифатливи или подносливи гранични вредности или трендови, изразување 
на толеранцијата за да може да се приближат до граничните вредности и да се 
поврзат со нивоата на дејствување. 

За да се прикажат индикаторите за безбедносните перформанси треба е да 
се направат мерења. Генерално се разгледуваат два начина на мерење поврзани 
со управувањето со безбедноста и безбедносната култура. Првиот начин е, 
мерење на влезните податоци на системот за управување со безбедносните 
процеси и излезните резултати од овие процеси користејќи водечки и заостанати 
индикатори, а вториот е, мерење на безбедносната култура (верувања и ставови) 
или безбедносната клима (перцепции за безбедноста и ризикот) за кои се верува 
дека ја поткрепуваат безбедноста на колективно ниво во целата компаниј.

Повеќето ги гледаат перформансните индикатори како нов вид, уште едно 
ниво во триаголникот на Heinrich (сл.2). За да може да се каже дека безбедноста 
е подобра или полоша, мора да се направат соодветни мерења. Генерално, 
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показателите на безбедносните перформанси би требало да бидат движечка 
сила за учење и усовршување. Тоа ќе функционира само ако компанијата своето 
вниманието го насочува на правилното место. 

ФРЕКВЕНТНОСТ НА НАСТАНИТЕ
Појавата на несреќа сама по себе, не кажува за квалитетот на инсталацијата, 

персоналот или управувањето [5]. Иако системот на работа добро функционира и 
адекватно на намената, секако постои веројатноста за појава на несреќа. Во текот 
на работата, некои настани се многу ретки, други настани многу често се случуваат, 
но некои настани може да се случат само еднаш во цел живот, или можеби повеќе 
пати. Неуспесите во управувањето со безбедноста се идентификуваат како слепи 
точки, заради не почитување на сопствените процедури. Зошто раководствата 
на компаниите не ги гледа настаните пред да се случат, или не ги претпоставува 
несреќите, и дали имало можеби некои низа на неуспеси кои би можеле да се 
мерат и при тоа да се прати нивниот тренд? 

На сл.2 прикажан е Heinrich-овиот триаголник. Имено, Heinrich-овиот концеп 
ја иницира идеата дека некои мали отстапувања кои можеле да се корегираат 
навремено, а не се корегирале, прераснале во инциденти. Енергетскиот Институт 
во своите истражувања [6] ја критикува идејата дека намалените загуби од несреќи, 
предвидуваат поголеми загуби и затоа често треба да се врши пребарување и 
проверка во близина на отстапувањата, бидејќи индикаторите за безбедносни 
перформанси може да бидат пренасочени. Заклучокот се базира на тоа дека 
моќноста на предвидувањето на малите несреќи, не се однесува исто така добро 
и за поголемите несреќи. Но може да се најдат податоци кои истакнуваат дека при 
истражувањето на редоследноста на настаните се доаѓа до главните причини на 
сериозните несреќи. Според нив, доколку компанијата сама спроведе проценка, 
може да ги открие потенцијалните сценарија и при тоа да избери начин истите да 
се избегнат или да се подобрат. 

Слика 2. Heinrich- ов триаголник [7]

Според анализа на инциденти од 2008 до 2010г. [8] несреќите започнуваат 
со отстапување на карактеристиките на материјалите и условите од 
приложената спецификација, отстапувања при контролата на процесот или во 
заштитната опрема за одржување или при стартувањето на системите, заради 
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лабави врски. При тоа кај повеќе од половина случаеви, одстапувањата не 
биле забележливи и немало индикации кои би навеле на постоење на дефект. 
Скоро половина од идентификуваните несреќи биле заради непочитување 
на законските обврски, меѓу кои и пропусти во системот за управување 
со безбедноста. Значи малите отстапувања се преобразиле и прераснале 
во инциденти. Поентата на Heinrich-овиот триаголник е во тоа што тој ги 
стимулирал компаниите да спроведуваат самопроценка користејќи ги малите 
инциденти [7], меѓутоа проценката од мала грешка, до грешка од големи 
размери, може да се споредува само кај слични случаеви. 

Насоките за развој на перформансните индикатори најчесто се однесуваат 
на користење на податоци кои постепено се приближуваат до точните вредности. 
При тоа треба да се има во предвид дека секој проближен податок носи ризик по 
сигурноста, заради отстапувањето од вистинскиот. 

ЗАКЛУЧОК 
За големите несреќи секогаш има предвесници кои одговорните лица 

во компанијата треба да ги препознаат, а не да ги игнорираат. Доколку ваквите 
мали предвесници се најдат во не-видното подрачје на менаџментот, тогаш се 
случуваат несакани несреќи и при тоа последиците се големи. Индикаторите кои 
ги најавуваат несреќите имаат функција на аларм. Пред да се случи несреќата 
би можело да се интервенира, со однапред идентификување на потенцијалните 
слабости на компанијата и на системот на нејзино управување. Во пракса за да 
се воспостави врска меѓу индикаторите за безбедност, потребно е системот 
за безбедност, на некој начин, да се поврзе со ризикот. За индикаторите за 
безбедносни перорманси, најважно е познавањето на причинско-последичната 
врска, со цел да се предвиди нивното влијание врз безбедносноста на било кој 
збир на индикатори. Во пракса тоа значи дека знаењето може да биде заменето 
со перцепција на ризикот и искуството. 
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ИДЕНТИФИКАЦИЈА НА ПОТЕНЦИЈАЛНИ ОПАСНОСТИ  
И ПРОЦЕНА НА РИЗИК ЗА ОПЕРАТОР  

НА БЕНЗИНСКА СТАНИЦА

АПСТРАКТ: Во овој труд презентирана е проценка на ризик за работно место 
оператор на бензинска станица, а за да се издвојат препораки за превентивни 
мерки спроведено е истражување за намалување, спречување и/или отстранување 
на идентификуваните ризици. Утврдено е дека се работи за работно место со висок 
ризик и констатирано е дека во Република Северна Македонија нема доволно 
истражувања за оваа проблематика што укажува на потреба за дополнителни 
истражувања и анализи на уште низа прашања со што ќе се овозможи воспоставување 
на квалитативен и функционален систем за намалување на опасностите на ова 
работно место. 

КЛУЧНИ ЗБОРОВИ: безбедност, бензинска станица, потенцијални опасности, 
ризици, превентивни мерки

IDENTIFICATION OF POTENTIAL DANGERS  
AND RISK ASSESSMENT FOR A PETROL FILLING  

STATION OPERATOR

ABSTRACT: This paper presents a risk assessment for the position of petrol filling 
station operator. A research was conducted in order to single out recommendations 
for preventive measures to reduce, prevent and/or eliminate the identified risks. It was 
determined that this is a high-risk job and it was concluded that in the Republic of 
North Macedonia there is not enough research on this issue which indicates the need 
for additional research and analysis of a number of issues that will enable establishment 
of a quality and functional system for reducing the dangers of this workplace.

KEY WORDS: safety, petrol filling station, potential dangers, risks, preventive measures

ВОВЕД
Бензинска станица е објект кој служи за продажба и доставување на 

моторно гориво и мазива за моторни возила. Најчесто продавани горива се 
моторен бензин и дизел, а во поново време и плин, а во склоп на станицата може 
да се даваат и други услуги, како на пример: продажба на опрема за автомобили, 

005.334:[334.732.4:665.7(497.7)
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проверка и пумпање на пневматици, продажба на списанија и весници, продажба 
на прехранбени производи и др. Инсталациите и резервоарите за гориво 
најчесто се подземни. Бензинските станици се сметаат за потенцијално ризична 
работна средина заради складирањето и продажбата, односно работата со лесно 
запаливи течности.

Операторите на бензиските станици се во постојана комуникација со 
голем број на луѓе (клиенти и коработници), често треба да донесат брзи одлуки, 
лесно може да се најдат во конфликтна ситуација со клиент односно да бидат 
предмет на грубо и непријатно однесување, постојано се изложени на високо 
ниво на загадување на атмосферата (прашина, гасови, испарувања од горивата 
и сл.), на ризични услови на работа, но и на низа други опасности специфични 
за оваа работна средина. Затоа неопходно е да бидат прецизни и одговорни во 
извршувањето на своите работни обврски и да се однесуваат согласно законската 
регулатива за безбедност и здравје при работа. Евентуална нивна грешка може да 
предизвика несогледиви последици по безбедноста на работната околина, како и 
по животот и безбедноста на клиентите.

ПОТЕНЦИЈАЛНИ ОПАСНОСТИ ПРИ РАБОТА НА БЕНЗИНСКА СТАНИЦА
 Потенцијалните опасности при работа на бензинска станица може да 

бидат механички опасности кои се појавуваат со користење на опрема за работа 
(користење на опасни средства за работа кои можат да предизвикаат експлозии 
или пожар и сл.), опасности кои произлегуваат од карактеристиките на работното 
место (пр. работа меѓу подвижни возила, можност за лизгање или сопнување и 
сл.), хемиски штетности (заради присуство на испарливи материи од бензин или 
нафта во воздухот во бензинската станица кои може да предизвикаат проблеми 
со органите за дишење, појава на алергии и сл.), физички штетности (појава на 
бучава која ја создаваат возилата кои доаѓаат или заминуваат од бензинската 
станица кои може да предизвикаат проблеми со ушите, нервниот систем и др., 
но и опасности од пожар и експлозија кои може да имаат и смртни последици), 
опасности кои произлегуваат од психички и психофизички напори кои се врзуваат 
за работното место (работа со странки, долготрајно стоење и сл. што може да има 
за последица стрес, проблеми со ’рбетниот столб, проблеми со циркулацијата и 
др.) итн.

При спроведување на постапката за проценка на ризик заради утврдување 
на потенцијални опасности/штетности за работното место оператор на 
бензинска станица користена е комбинација на познати и признати светски 
методологии (како општи, така и специфични за конкретното работно 
место), а за спроведување на проценката на ризик и обработка и анализа на 
собраниот материјал користен е софтверскиот пакет “LatiPRO” изработен од 
мултидисциплинарен тим на стручњаци.



245 | страна 

ДВАНАЕСЕТТА МЕЃУНАРОДНА НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЈА - 2021

Б
Е

З
Б

Е
Д

Н
О

С
Н

О
 И

Н
Ж

Е
Н

Е
Р

С
Т

В
О

ОПЕРАТОР НА БЕНЗИНСКА СТАНИЦА

Приоритет Утврдена опасност/штетност Ризик

1.

Опасност од експлозии или пожар при точење на бензин или 
нафта, или други лесно запаливи материи во бензинската станица 
во случај на присуство на искра, отворен пламен или отпушоци од 

цигари.

400.00

2.
Опасности од работа во бензинска станица чиј простор е 

недоволно проветрен или постои мешање на техничките гасови со 
воздухот.

400.00

3.
Опасности кои можат да настанат заради ракување со инсталации 

на автогас под притисок.
400.00

4.
Ракување со пумпата за точење автогас под притисок што се 

рангира како опасно средство за работа – инсталации и садови под 
притисок.

400.00

5.

Психолошко оптоварување – стрес заради работа во услови на 
работна околина која предизвикува психички и психофизиолошки 
напори. Стрес заради работа со запаливи, опасни и високоризични 

материи.

400.00

6.
Активности при зголемен обем на работа, работа во смени, ноќна 
работа – 24 часовно физичко присуство на бензинската станица.

400.00

7.
Опасности од пожари заради присуство на отворен пламен во 

областа на опасните зони во бензинската станица.
400.00

8.
Создавање на статички електрицитет во опасните зони на 

бензинската станица. 
400.00

9.
Опасност од фрлање на отпушоци во сите зони на бензинската 

станица.
400.00

10.

Ракување со пумпата за автогас под притисок од страна на лица 
кои не се полнолетни и немаат сертификат за извршена стручна 
подготовка и положен стручен испит за ракување со садови под 

притисок.

400.00

11. Не е истакнато предупредување за забрана на пушење. 400.00

12.
Не постои и не е истакнато упатство за постапките во случај на 

пожар.
400.00

13.
Можност од предизвикување на пожар во просториите каде се 

продаваат акумулатори, масла за подмачкување, средства за 
ладење.

100.00

14.
Необележани патеки за движење на возилата во кругот на 

бензинската станица.
100.00

15.
Опасност од лизгање заради влажни површини кои можат да 

настанат од врнежи од дожд, снег или други атмосферски влијанија.
100.00

16.
Опасност од лизгање заради истекување и разнесување на бензин 

или масло по подот од бензинската станица.
100.00

17.
Можност од лизгање затоа што не се носат соодветни нелизгачки 

чевли.
100.00
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18. Штетности заради присуство на прашина на работното место. 100.00

19.
Штетности кои настануваат од вдишување на издувни гасови (CO, 

CO2) од возилата кои доаѓаат или заминуваат од бензинската 
станица.

100.00

20.
Хемиски штетности заради присуство на испарливи материи од 

бензин или нафта во воздухот во бензинската станица.
100.00

21.
Надворешните временски услови понекогаш се неповолни – дува 

силен ветер, температурата на воздухот е висока или ниска.
100.00

22.
Не се дефинирани правила за безбедна работа со запаливи и 

опасни материи.
100.00

23.
Штетности заради напор од нефизиолошка состојба на телото 
поврзани со долготрајно стоење при работење на бензинска 

станица и неповолни ергономски фактори.
100.00

24. Манипулација во процесот на точење на гориво. 100.00

25.
Механички опасности при точење на гориво во резервоарите на 

возилата.
40.00

26.
Движење по терен кој е пренатрупан со отпадоци или непотребни 

предмети т.е. во неуреден работен простор.
40.00

27.
Опасност од работа со опрема која не е прегледана од инспекциско 

тело и за која не се издадени евиденциски броеви.
40.00

28.

Опасност од работа со резервоари за гориво кои не се 
проектирани, изведени или означени во согласност со одредбите 
за изградба на постројки за запаливи течности и складиштење и 

преточување на истите.

40.00

29.
Добар дел од работата е со физичка активност – телесни 

напрегања.
40.00

30.
На работното место потребна е соодветна способност во 

извршувањето на работите.
40.00

31. Патеките за евакуација не се обележани. 40.00

32.
Опасност заради вршење на работа во услови на тесен и опасен 

простор.
20.00

33. Работа во бензинска станица која е недоволно осветлена. 20.00

34.
Работа во услови на бучава која ја создаваат возилата кои доаѓаат 

или заминуваат од бензинската станица.
20.00

35.
Извршување на задачите од страна на лица на кои не им се 

направени соодветни обуки од областа на БЗР.
20.00

Табела 1. Преглед на утврдени опасности/штетности за работно место 
оператор на бензинска станица

Од наведените 35 опасности/штетности во Табела 1., во групата на висок 
ризик по безбедноста и здравјето при работа се препознаени 12 ризици (34,29%), 
исто толку ризици има и во групата на умерен ризик, а 11 ризици (31,43%) има 
во групата на мал ризик, како што е прикажано во Табела 2. Од проценката на 
ризикот и анализираните услови за работа во работната средина и околина, 
работниот процес и средствата за работа, може да се заклучи дека работното 
место оператор на бензиска станица е работно место со висок ризик.
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ОПЕРАТОР НА БЕНЗИНСКА СТАНИЦА

Вкупно 
ризици

Занемарлив 
ризик

Мал 
ризик

Умерен
ризик

Висок
ризик

Неприфатлив 
ризик

Maк.
ризик

35 0 11 12 12 0 400.00
Табела 2. Категоризација на утврдени ризици за работно место оператор на 

бензинска станица

Со цел давање на препораки за намалување, спречување и/или отстранување 
на идентификуваните ризици по здравјето и безбедноста на операторите на 
бензинска станица, спроведено е истражување во кое беа анкетирани 100 
оператори на бензински станици во Република Северна Македонија. 

Во истражувањето се користени анкетни прашалници составени од 30 
прашања, од кои 20 се со заокружување и 10 отворени прашања. Покрај прашања 
во врска со организацијата и секојдневните работни активности на операторите 
на бензинските станици, посебен акцент е ставен на прашања во врска со 
физичките, хемиските и ергономските ризици на кои тие се изложени.

Од обработката на анкетните прашалници може да се заклучи дека во 
Република Северна Македонија поголем процент од операторите се од машки 
пол (91%). По однос на ризиците на кои се изложени и заболувањата кои се нивна 
последица, во своите одговори анкетираните имаат наведено дека најчесто 
имаат проблеми со иритација на очите или кожата, хронична кашлица, гадење, 
повраќање, црвенило на очите, болки во грбот, главоболки, замор, проблеми со 
дишењето, немање здив и др. Дури 82% од анкетираните оператори сметаат дека се 
особено изложени на ризик од инфицирање со Ковид-19 заради фрекфентноста на 
клиенти на бензинските станици и комуникацијата со истите. Дел од анкетираните 
(64%) истакнаа дека проблем им се превисоките температури во лето и минусните 
температури во зима, а 77% дека имаат проблем со долгото стоење на нозе и 
повторливите исти движења на рацете. На прашањето дали имаат потреба од 
дополнителни обуки за работа во услови на работа со опасни материи, опасности 
од пожар и екслозија и други опасности карактеристични за работното место, 
најголем процент од операторите (81,4%) се изјаснија позитивно, а голем дел 
од анкетираните (68,7%) сметаат дека работодавачите имаат делумно сериозен 
пристап при обезбедувањето на безбедни услови за работа и спроведувањето на 
заштитата при работа.

Резултатите од истражувањето потврдуваат дека операторите на 
бензинските станици и во Република Северна Македонија се соочуваат со слични 
ризици како наведените во студии за состојбата со оваа преоблематика во повеќе 
странски земји.

Разни студии во светски рамки во однос на безбедноста при работа на 
бензиска станица укажуваат дека операторите на бензинските станици се 
изложени на разновидни, пред сè физички, хемиски и ергономски ризици кои 
може да имаат негативни ефекти врз здравјето и благосостојбата на операторите 
на бензинските станици. Еден од штетните учиноци по здравјето и безбедноста 
на оваа категорија работници е изложеноста на прекумерни температури што 
може да доведе до неповолни ментaлни и физички ефекти, како на пример гнев, 
депресија, вртоглавица, смрзнатост, намалена способност за работа и сл., но и 
изложеноста на гласни звуци и бучава од возилата што за последица може да 
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има раздразливост, физички стрес и смалување на острината на слухот. Покрај 
физичките ризици, големо влијание на здравјето и безбедноста на операторите 
на бензинските станици имаат и ергономските ризици кои произлегуваат од 
повторливите движења на операторите и од нивното повеќечасовно стоење, 
како и хемиските ризици кои произлегуваат главно од контакт и вдишување на 
гориво. Операторите се изложени на јаглеводородите од горивото и на издувните 
гасови од возилата, односно на загадувачи како бензен, толуен, етилбензен и 
ксилен, кои можат да доведат до невролошки заболувања и карциноми. Бензенот 
се смета за најопасен од наведените загадувачи затоа што може да предизвика 
многу болести кои влијаат на имунолошкиот, ендокриниот, кардиоваскуларниот, 
респираторниот и репродуктивниот систем, а заради неговите генотоксични и 
канцерогени ефекти. (Johnson O.E., Umoren Q.M., 2018: 47-48)

Наведените 35 опасности/штетности за работното место оператор на 
бензинска станица (Табела 1.), како и резултатите од спроведеното истражување, 
укажуваат на потребата од преземање на превентивни мерки за унапредување 
на безбедноста на работното место оператор на бензинска станица.

ПРЕВЕНТИВНИ МЕРКИ ЗА ОТСТРАНУВАЊЕ НА РИЗИЦИТЕ
ВО БЕНЗИНСКИТЕ СТАНИЦИ

Работењето на бензинска станица во која се врши складиштење и интензивна 
манипулација со голема количина на запаливи течности, каде има голем промет 
на возила и движење, односно комуникација со многу луѓе, носи ризици од пожар 
или експлозија, зголемена концентрација на гасови, продукти на согорување и 
испарување, штети по околината, здравствени проблеми, можности за колизија 
на возилата со луѓе, со други возила или структури, како и низа други опасности/
штетности наведени погоре во трудот. Од овие причини мора да се применат 
мерки за нивно минимизирање или ако е можно и целосно отстранување. 

Идентификувањето на опасностите/штетностите за работното место 
оператор на бензинска станица и проценката на ризикот треба да бидат елементи 
на квалитативен процес кој се спроведува континуирано и одговорно, зашто 
само на таков начин може да се подигне свесноста за нив и за последиците од 
истите, како и да се постигне ефективно справување со опасностите на работното 
место (намалување или отстранување на ризикот) со преземање на соодветни 
превентивни мерки, што ќе резултира со добра практика за унапредување на 
здравјето и безбедноста на вработените.

Според добиените сознанија од истражувањето може да заклучиме дека 
првенствено неопходни се следните превентивни мерки:

 » развивање на добра работна атмосфера и хармонична комуникација, 
спроведување на континуирано и правилно информирање на 
операторите за целите на работата и очекувањата од нив; 

 » не само работодавачите, туку и самите вработени на бензинската 
станица да се грижат за сопственото здравје и безбедноста при работа, 
совесно и одговорно да ги спроведуваат работните обврски и на таков 
начин да се однесуваат и кон колегите и кон клиентите;

 » осмислување на систем за безбеден сообраќај на возилата во рамки на 
бензинската станица и означување на патеките за движење на возилата;

 » обезбедување на механичка заштита на осетливите структури, како 
бензинските пумпи и сл.;
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 » спроведување на периодични мерења на хемиските и физичките 
штетности (контрола на бучавата, на светлината и сл.);

 » операторите на бензинската станица да користат лични заштитни 
средства и опрема (пр. заштитна облека, заштитни ракавици, заштитни 
чевли, а по потреба и антифони, респиратори и сл.);

 » во просторот на опасните зони најстрого да се забрани држење на 
отворен пламен, работа со отворен пламен и вжарени предмети 
(како заварување, пушење, работа со алат кој искри, поставување на 
надземни електрични водови без оглед на напонот);

 » резервоарите и пумпите за гориво соодветно да се одржуваат и 
мониторираат;

 » правење на активни паузи од 3 до 5 минути на секој саат работа, вежби 
за врат, рамена, раце, долен дел од грбот, поставување на приоритети 
во работата, вежби за намалување на стресот и др..

 » работодавачите и вработените на бензинска станица треба да бидат 
запознаени со опасностите/штетностите на работното место за да 
можат да ги намалат или отстранат ризиците;

 » почитување на Законот за безбедност и здравје при работа, интерните 
документи на бензинската станица изработени од овластени стручни 
лица за безбедност и здравје при работа, како и пропишаните мерки 
од Правилникот за изградба на бензински станици, а во согласност со 
Техничките прописи за изградба на станици за снабдување на возилата 
со гориво, како и складиштење и преточување на истото;

 » бензинската станица да има изработени упатства за сигурно и безбедно 
ракување со опасните средства, материи и опрема, кои ќе бидат 
истакнати на видно место и кои редовно ќе се надградуваат;

 » бензинската станица да има противпожарна опрема која постојано ќе 
се одржува во функционална состојба;

 » при ракување со соодветниот прибор за работа, задолжително 
дефинирање на правила за безбедност при ракување со запаливи 
и опасни материи во согласност со Правилникот за ракување, 
складиштење и преточување на запаливи и опасни материи, и строго 
почитување на истите;

 » спроведување надзор и внатрешна контрола со примена на соодветни 
прописи.

ЗАКЛУЧОК
 Резултатите од истражувањето укажуваат дека операторите на бензинските 

станици се изложени на разновидни ризици кои предизивикуваат несакани 
здравствени ефекти, но и дека не се води доволно сметка за редовно и совесно 
спроведување на мерките за заштита и безбедност при работа на ова работно 
место. Свесноста за значењето на примената на овие мерки, и кај работодавачите 
и кај операторите на бензинските станици, не е на соодветно ниво. Ова е поле на 
кое допрва треба да се работи. Во Република Северна Македонија нема доволно 
истражувања за оваа проблематика и нема доволно податоци во која мера се 
применуваат мерките за заштита. Ова укажува на потреба за дополнителни 
истражувања и анализи на уште низа прашања со што ќе се овозможи 
воспоставување на квалитативен и функционален систем за намалување на 
опасностите на ова работно место.
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АНАЛИЗА НА ОСНОВНИТЕ ПОКАЗАТЕЛИ  ЗА 
ДОВЕРЛИВОСТ НА  ПОПРАВЛИВИ СИСТЕМИ 

АПСТРАКТ: Доверливоста претставува една од основните карактеристики за 
квалитет на системите.
Истражувањата за доверливост на системите, се насочени кон истражување на 
причините за појави на откази, пред се на нивно редуцирање или елиминирање. 
Отказите на системите предизвикуваат големи трошоци, успорување на 
технолошкиот развој и влијаат неповолно врз работната и животната средина. 
Затоа се дефинираат основните показатели за доверливост  кај поправливи  системи 
(со нулто и не-нултно време на одржување). Тие се : доверливост, интензитет на 
откази, средно време до отказ, средно време меѓу откази, средно оперативно 
време меѓу откази, средно време ”во работа”.1
Со анализа на дадените показатели се добива сознание за степенот на доверливост 
на системот, бројот и причините за појава на откази и можностите за нивно 
редуцирање. Таквите сознанија  претставуваат основа за подобрување на 
доверливостa кај системи во експлоатација. Исто така се  постигнува висока 
доверливост кај системи кои се во фаза на проектирање.
 
КЛУЧНИ ЗБОРОВИ: доверливост, показатели за доверливост, отказ на системот, 
поправливи системи, време на работа, време на отказ

ANALYSIS OF THE BASIC INDICATORS  
OF RELIABILITY OF REPAIRABLE  

ABSTRACT: Reliability is one of the basic characteristics of system quality.
Systems reliability research  are targeted  to investigate the causes of failures, primarily 
on their reduction or elimination. System failures cause high costs, slowing down of 
technological development and adversely affect on the work and environment.
Therefore, the basic indicators of reliability оn repairable systems are defined (with 
zero and non-zero maintenance time). They are: reliability, intensity of failures, average 
time to failure, average time between failures, average operative time between failures, 
medium time “at work”.
By analyzing the given indicators, is obtained: knowledge for the degree of system 
reliability, the number and reasons for the occurrence of failures and possibilities for 
their reduction. Such findings are the basis  for improving reliability of systems in 
operation. High reliability is also achieved in systems that are in the design phase.

KEYWORDS: reliability, indicators of reliability, system failure, repairable systems, 
working time, failures time
1. Сузана М. Савић, Мирољуб Д. Гроздановић, Евица И. Стојиљковић. Поузданост и 
   безбедност система (Ниш 2014).

331.45:303.712
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ВОВЕД
Теоријата на доверливост ги проучува законитостите по кои треба да се 

придржуваме при проектирање, конструирање, испитување, производство и 
експлоатација на техничките производи како тие би имале подолг работен век а 
со тоа и максимален работен учинок.

Со оглед на тоа што доверливоста претставува една од основните 
карактеристики за квалитет на системите, теоријата на доверливос има голема 
примена во контрола на квалитетот на системите во работната и животната 
средина.

Доверливоста на деловите од системот и системот во целина се дефинира 
со посебни стандарди и прописи. И на основа на меѓународни асоцијации  (ISO, 
IEC) постојат стандарди за доверливост кои служат како основа за соодветни 
национални стандарди.

Појавата на комплексни технички системи пратена е  со зголемување 
на значењето на нивната функција, но и тежината и економските ефекти од 
последиците кои се резултат од нивното неправилно функционирање или отказ. 

Како последици од неразбирањето на доверливоста можат да бидат 
големи трошоци, изгубено време, неповолни психолошки ефекти, успорување 
на технолошкиот напредок кај многу витални облсти, а во одредени случаи и 
човечки губитоци.2

Околу барањата за доверливост се води сметка во фазата на проектирање 
на системите, а истите се проверуваат низ фазата на испитување на системите. Во 
фаза на експлоатација се врши анализа на доверливоста на основа на статистиката 
на отказите и одржувањето на системите, и по потреба превземање на соодветни 
мерки за постигнување  на бараната доверливост. 

 Доверливоста најдобро можи да се прати преку анализа на показателите за 
доверливост на деловите од системот и системот во целост

1. ПОКАЗАТЕЛИ НА ДОВЕРЛИВОСТ
Показател  на доверливоста е квантитативна карактеристика за некои 

својства на доверливоста. Изборот на показателите зависи, пред се, од типот 
и намената на системите како и функцијата што ја обавуваат. При изборот на 
показатели на доверливоста на техничките системи треба да се имаме во предвид 
следново3: 

1. бројот на показатели за доверливоста треба да е што е можно помал, 
2. потребно е да се избегнуваат сложени и комплексни показатели, кои се 

добиваат во облик на некакви групирани критериуми.
3. избраните показатели на доверливост треба: 
 » да обезбедат можност за проверка  во фаза на проектирањето, 
 » да имаат поедноставена физичка смисла, 
 » да овозможат статистичка (експериментална) проценка преку 

специјални испитувања или на основа на резултатите добиени при 
експлоатација,

 » да овозможи искажување на доверливоста во квантитативен облик.

2. Вујановић Н. (1990). Теорија поузданости техничких система. Београд: Војноиздавачки и новински   
   центар.

3. Рамовић, Р. (2005). Поузданост система-електронских, телекомуникационих и информационих. Београд, 
Електротехнички факултет.



253 | страна 

ДВАНАЕСЕТТА МЕЃУНАРОДНА НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЈА - 2021

Б
Е

З
Б

Е
Д

Н
О

С
Н

О
 И

Н
Ж

Е
Н

Е
Р

С
Т

В
О

Показателите на доверливост посебно се дефинираат за непоправливи 
системи (системи за кои не е предвидена поправка после отказ) и  поправливи 
системи (системи за кои е предвидена поправка после отказ).

1.1  Основни показатели за доверливост на поправливи системи 
Показатели на доверливост на поправливи системи (со нулто и не-нултно 

време на одржување) се:
 » доверливост,
 » интензитет на отказ,
 » средно време до отказ,
 » средно време меѓу откази,
 » средно оперативно време меѓу откази,
 » средно време „во работа”.

Овие показатели се користат за континуирани системи (доверливост, средно 
време до отказ и средно оперативно време меѓу откази) и дисконтинуирани 
системи (интензитет на отказ, средно време меѓу откази и средно време ”во 
работа”).

За поправливи системи со не нултно време на одржување може да се 
дефинираат и следните показатели:

 » вероватност на поправка,
 » интензитет на поправки,
 » средно време ”во отказ”,
 » средно време на поправка,
 » средно време на активно корективно време на одржување,
 » средно административно каснење,
 » средно време на оржување,
 » расположивост,
 » нерасположивост.
 »

Овие показатели се користат за дисконтинуирани системи. Ако се користат 
за континуирани системи, тоа ќе биди нафласено.

Показатели за доверливост кај поправни системи со нулто време на 
одржување се пресметува со изразот:

a системи со не-нулто време на одржување се пресметува со изразот:



страна | 254

«МЕЃУНАРОДЕН ДИЈАЛОГ: ИСТОК - ЗАПАД»
Б

Е
З

Б
Е

Д
Н

О
С

Н
О

 И
Н

Ж
Е

Н
Е

Р
С

Т
В

О

Каде првиот собирок означува вероватност дека системот во време t2 ќе 
биди во работна состојба, додека вториот собирок претставува вероватност 
да системот кој откажал во време t ( t<t1), ќе биди поправен и функционален до 
време  t2. 

Kaде:  z(t)– интензитет на откази,    
           v(t) – интензитет на одржување;
           R(t) – функција на доверливост.

Ако се располага со податок за n број на откази  на поправливи системи, 
доверливоста ќе биди:

Kaде: n (t1,t2) –број на системи кои биле оперативни во моментот t1 и не 
откажале во текот на интервалот (t1,t2).

Интензитет на отказ кај поправливи системи  се пресметува по изразот:

Каде  Z(t) =E[N(t)] – математичко очекување на бројот на откази во текот на 
временскиот интервал (0,t).

 Врз основа на статистички податоци овој показате се пресметува по 
изразот:

N(t,t+∆t) – број на откази во текот на временскиот интервал (t,t+∆t).
Средениот нтензитет на отказ кај поправливи системи е:

Врз основа на статистичките потоци за отказите на n системи, ќе 
биди: 

N (t1,t2) – број на откази во интервал (t1,t2).
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Средно време до отказ на поправливи системи – претставува математичко 
очекување на времето до отказ:

Установенa вредност на овој показател e:

Каде (оперативно време)i – вкупно оперативно време на i–тиот систем во 
посматраниот временски период.

Средното време до отказ, често се вика и средно оперативно време меѓу 
откази.

Средното време меѓу откази кај поправливи системи со нулто време на 
поправка е и средно време „во работа“ (Mean Up Time-MUT):

             fU (t) – функција на густината на распределба на времето  „во работа“ 
(вклучувајќи го оперативното време, време на мирување и припремно време). За 
континуирани системи MUT=МТТF.

 Средното време меѓу откази кај поправливи системи со не-нулто време на 
поправка е и средно време  „во работа“ (Mean Time Between Failures - MTBF) e:

gR (t) – функција на густината на распределба на времето  на одржување 
(вкупно време на поправка кое вклучува време на откривање на отказот, време 
на активна поправка, време на административно  и логистичко каснење).

Или:

Првиот член во изразот (11) е средно време „во работа“ за поправливи 
системи со ненеулто време на поправка. Врз основа на статистички податоци, за 
дефинирани временски интервали, овој показатл се пресметува по изразот:
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Каде:
 tij- време “во работа” на ј-тиот систем меѓу (i-1)  и i – тиот отказ;
 mj- број на откази на ј-тиот систем;
 n – вкупен број на поправливи системи кои се испитуваат.
За системи кои ниту еднаш не откажале, се применува следниот израз:

Каде:
 ti- време меѓу (i-1)  и i – тиот отказ;
   tј- време на безотказна работа на ј-тиот систем;
 s – број на системи кои ниту еднаш на откажале,
 m – вкупен број на откази на сите системи.

ЗАКЛУЧОК
Откази на системот доведуваат не само до застој во работата, туку и 

големи трошоци, несакани психолошки ефекти, застој во технолошкиот развој 
како и некогаш предизвикуваат последици по здравјето и животот на лугето,  
материјалните добра и животната средина. 

Овој труд би претставувал значаен придонес за проучување и објаснување 
на основните показатели  за доверливост на производите и техничките системи. 
Дефинирани се основните показатели за доверливост  кај поправливи  системи 
(со нулто и не-нултно време на одржување) и тоа : доверливост, интензитет на 
отказ, средно време до отказ, средно време меѓу откази, средно оперативно 
време меѓу откази, средно време ”во работа”.

Анализата на наведените показатели е основа  во истражувањата за 
доверливоста на поправливи  системи, преку анализа на причините за појава на 
откази.  Сетоа тоа има за  цел намалување на отказите  во текот на експлоатацијата 
на системите  и подобрување на нивната доверливост.  



257 | страна 

ДВАНАЕСЕТТА МЕЃУНАРОДНА НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЈА - 2021

Б
Е

З
Б

Е
Д

Н
О

С
Н

О
 И

Н
Ж

Е
Н

Е
Р

С
Т

В
О

КОРИСТЕНА ЛИТЕРАТУРА
1. Сузана М. Савић, Мирољуб Д. Гроздановић, Евица И. Стојиљковић. 

Поузданост и безбедност система (Ниш 2014).
2. Вујановић Н. (1990). Теорија поузданости техничких система. Београд: 

Војноиздавачки и новински центар.
3. Рамовић, Р. (2005). Поузданост система-електронских, 

телекомуникационих и информационих. Београд, Електротехнички 
факултет.

4. Адамовић, Ж., Пауновић, Љ., Пауновић, К., (2007).  Доверливост 
хидрауличних система. Београд: Академија инжењерства одржавања. 

5. Ивановић,Г.,Станивуковић,Д.,Бекер,И.(2010). Доверливост на технички  
системи.Нови Сад:Факултет на технички науки;Белград:Машински 
факултет,Војна академија.

6. ГОСТ 26387-84. (1986). Система “Человек-машина”. Teрмины и 
определения.

7. SRPS  A.A2.005:1986. (1986). Поузданост – основни термини и дефиниције.
8. SRPS  ЕN  61703:2009. (2009). Математички изрази за доверливост, 

расположивост, погодност на одржување и логистичка подршка на 
одржување.

9. С.Зиковска, Ц.Митревска, Л.Ј.Буревска,: AЛОКАЦИЈА НА ДОВЕРЛИВОСТА 
НА СИСТЕМИТЕ – МЕТОДИ И НИВНА ПРИМЕНА ( ALLOCATION OF SYSTEM 
RELIABILITY - METHODS AND THEIR APPLICATIONS), Scientific Journal 
«INTERNATIONAL DIALOGUE: EAST-WEST» (ISSN print:1857-9299, ISSN 
online: 1857-9302), 2020.

10.  С.Зиковска, Л.Ј.Буревска, С.Бундалевски: ОСНОВНИ ПОИМИ И 
ПОКАЗАТЕЛИ ЗА БЕЗБЕДНОСТА НА ТЕХНИЧКИТЕ СИСТЕМИ (BASIC TERMS 
AND INDICATORS  FOR THE SAFETY OF TECHNICAL SYSTEMS), Scientific 
Journal «INTERNATIONAL DIALOGUE: EAST-WEST» (ISSN print:1857-9299, 
ISSN online: 1857-9302), 2020.





259 | страна 

ДВАНАЕСЕТТА МЕЃУНАРОДНА НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЈА - 2021

Б
Е

З
Б

Е
Д

Н
О

С
Н

О
 И

Н
Ж

Е
Н

Е
Р

С
Т

В
О

Д-р Сузана Зиковска
Д-р Цветанка Митревска
Д-р Лидија Јолеска Буреска
Факултет за безбедносно инженерство
МСУ „Г. Р. Державин“ Свети Николе – Битола
Р. Северна Македонија

УПРАВУВАЊЕ СО ВРЕМЕТО НА ПРОЕКТИТЕ  
– НЕОПХОДНО ЗА НИВНА УСПЕШНА РЕАЛИЗАЦИЈА 

АПСТРАКТ: Успешноста на проектите во различни сфери зависи од исполнување на 
проектниот обем, време и трошкови. Ненавремено завршување на проектите често 
е причина за конфликт меѓу членовите на проектниот тим како и дополнителни 
финасиски загуби.
Затоа е неопходо добро да се подготви временскиот план преку дефинирање на 
активностите и нивниот редоследот. За таа цел дефинирана е техника на составување 
на мрежен дијаграм WBS. Тоа е графички приказ на логички односи и редослед на 
поедини активности. Тоа е основа за одредување на временскиот план.
Дефинирана е методата на критичен пат – CPM. Таа е техника за мрежно планирање, 
со која се утврдува најраното време на завршување на проектите. Разгледувана е 
техника за евалуација и ревизија на проекти (ПЕРТ), во рамките на управување со 
времето на проектот. Taa возможува проценка на траењето на проектите, особено 
оние со висок степен на несигурност во траење на поединечните активности.
 
КЛУЧНИ ЗБОРОВИ: проект, временски план, мрежен дијаграм, метод на критичен 
пат,  ПЕРТ техника

PROJECT TIME MANAGEMENT  
- NECESSARY FOR THEIR SUCCESSFUL REALIZATION 

ABSTRACT: Тhe success of the projects in different areas depends on the fulfillment of 
the project scope, time and costs.  Untimely completion of projects is often the reason 
of conflict between project team members and  additional financial losses.
Therefore,  it is necessary to prepare a good timeline by defining the activities and their 
order. For this purpose, the technique of making network diagram WBS is defined. It is 
a graphic representation of logical relations and sequence of individual activities. It is 
the basis for determining the time plan.
The critical path method - CPM is defined. It is a network planning technique that 
determines the earliest time to complete projects. There is considered  a technique for 
evaluating and review of projects (PERT), within the time management of the project. It 
enables estimation of the duration of the projects, especially those with a high degree 
of uncertainty over the duration of individual activities. 

KEYWORDS: project, time plan, network diagram, critical path method, PERT 
technique.
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ВОВЕД
Управување со времето на еден проект вклучува процеси кои ќе обезбедат 

негово навремено завршување. Сепак, навременото завршување на проектот 
во никој случај не е лесно. Основните процеси во рамките на функционалната 
област на управување со времето на проектот се шест и тоа:1 Планирање на 
управување со времето,  Дефинирање активности, Утврдување на редоследот 
на активности, Проценка на времетраењето на активноста, Утврдување на 
распоредот, Контрола на временскиот план.

Управувањето со времето на проектот може значително да се подобри 
со спроведување на овие процеси и користење на основни алатки и техники 
за управување со проекти. Секој менаџер е запознаен со одредени форми на 
планирање на времето, но повеќето немаат искуство со разни алатки и техники 
кои се карактеристични за управување со времето на проектот, како што се 
Гантовите графикони, мрежните дијаграми, CPM и методите PERT.

1. ПРОЦЕСИ ВО РАМКИТЕ НА УПРАВУВАЊЕТО СО ВРЕМЕТО НА ПРОЕКТОТ
1.1. Планирање на управувањето со времето 

Првиот чекор е да се одреди планот за управување со времето и распоредот 
во текот на целиот животен циклус на проектот. Временските рамки се прават врз 
основа на основните документи за започнување на проектот. По разгледувањето на 
планот за управување со проектот, повелбата на проектот, факторите на животната 
средина и организациските ресурси, тимот на проектот користи стручна проценка, 
аналитички техники и состаноци за да развие проект за управување со времето.

Овој план може да биде од неформален тип или многу формален и детален, 
сето тоа зависи од потребите на проектот. Општо, планот за управување со 
времето треба да ги содржи следниве информации:2 Модели на временскиот 
план, Ниво на прецизност и единици на мерка, Контролни прагови, Правила за 
мерење на перформансите, Формати на известување и Опис на процесите.  

1.2. Дефинирање на активности 
Врз основа на информациите од изјавата за обемот на проектот, WBS-от, 

планот за управување со проектот и организациските ресурси, проектниот тим 
започнува да развива детален список на активности на проектот. 

Списокот на активности е табеларен приказ на активностите што ќе го 
сочинуваат временскиот план на проектот додека Атрибутивните активност 
обезбедуваат повеќе информации за секоја активност поврзана со временскиот 
план. 

Клучен настан на проектот е од големо значење што нема временска 
димензија и е потребна голема активност и работа за да се заврши одреден 
клучен настан.  

Целта на процесот на дефинирање на активностите е разбирање на работата 
што треба да се направи во рамките на проектот, за да се започне со работа на 
планирање. 

Блок-дијаграмот WBS честопати е дополнително разработен во процесот на 
дефинирање на активности, заснован врз детална дефиниција на активностите 
неопходни за извршување на работата. 
1. Project Management Institute: „A Guide to the Project Management Body of Knowledge“, 6th edition, Newtown 
Square, 2017. год.
2. Schwalbe, K: „Information, Tehnologi Project Menagement”, Cengage Learning, 2015. god.
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1.3. Одредување редослед на активности  
По дефинирањето на проектните активности, следниот чекор во 

управувањето со времето на проектот е да се одреди редоследот на активностите. 
Тоа вклучува разгледување на причините за можни и видови зависности помеѓу 
активностите. Можни се следните меѓузависности помеѓу проектните активности:3

1. Задолжителните меѓузависности се од самата природа на проектот. 
2. Преференцијалните меѓузависности ги дефинира проектниот тим. 
3. Надворешните меѓузависности ја вклучуваат врската помеѓу 

проектните и надворешните активности. 

Мрежните дијаграми се најчестата техника за прикажување на редоследот 
на проектните активности. 

Слика 1.1 покажува пример на мрежен дијаграм за Проект X, кој го користи 
методот со дијаграм на стрела, односно пристапот „активност на стрела“. Буквите 
А до Ј ги означуваат активностите со меѓузависност, неопходни за завршување 
на проектот. Стрелките го претставуваат редоследот на активностите, односно 
односите помеѓу задачите. На пример, активноста А мора да се заврши пред 
да започне активноста Д; активноста Д мора да се заврши пред почетокот на 
активноста Ј, итн.

Слика 1.1. Активност-на-стрела мрежен дијаграм за проект X

Во оваа техника на креирање мрежен дијаграм, активностите се претставени 
со стрели и поврзани во точки наречени настани. Првиот настан го означува 
почетокот на проектот, а последниот го означува крајот на проектот.

Кај комплексни проекти од стотици активности, полесно е да се конструира 
мрежен дијаграм само со активности кои имаат меѓусебна зависност. Понекогаш 
е доволно да се претстават збирни задачи на мрежен дијаграм или да се раздели 
проект на неколку помали мрежни дијаграми.

Мрежниот дијаграм се прави преку следниве чекори:
1. Прво треба да се пронајдат сите активности што започнуваат во 

настанот 1. Времетраење на активноста се внесува веднаш до буквата. 
На пр, А=20 значи дека активноста А трае 20дена или некоја друга 
стандардна временска единица. 

3. Heldman, K.: „Project Management Professional”, Wiley Publishing, New Jersey, 2005. год.
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2. Се продолжува со цртање на мрежниот дијаграм, одлево надесно. 
Спојувањето значи дека на еден настан му претходи повеќе настани. 

3. Се  создава мрежен дијаграм додека не се внесат сите активности. Сите 
стрелки треба да бидат насочени надесно и не треба да се пресекуваат. 

Друг метод за цртање дијаграми - методот на приоритет во кој активностите 
се претставени со правоаголници.4

1.4. Проценка на траење на активностите 
Важно е да се нагласи дека времетраењето го вклучува вистинското време на 

работа на активностите, плус резервно време (дополнително време за собирање 
надворешни информации). На проценката на времетраењето, исто така, влијаат 
ресурсите наменети за одредена активност. Времетраењето не треба да се меша 
со потребната работа, која значи број на работни денови или работни часови 
потребни за извршување на активноста.

Времетраењето се однесува на проценка на времето, а не на проценка на 
работата. Се разбира, овие две проценки се поврзани, така што членовите на тимот 
на проектот мора да ги документираат претпоставките при вршење проценка 
на времетраењето и да ги ажурираат проценките за време на проектот. Луѓето 
кои ќе ја извршуваат работата мора да имаат значајна улога во проценката на 
времетраењето, имајќи предвид дека нивните перформанси ќе бидат проценети 
преку исполнување на оваа проценка. 

Постојат неколку влезови за проценка на времетраењето на активностите. 
Факторите на животната средина, организациските ресурси, изјавата за обемот 
на проектот, списокот на активности, атрибутите на активностите, потребните 
ресурси по активности, календарите на ресурсите и планот за управување со 
проектот содржат информации што влијаат на проценката на времетраењето. 
Една од најважните точки во проценката на времетраењето на активностите е 
достапноста на ресурсите, особено човечките ресурси.

Проценетото времетраење обично се дава во форма на дискретен број, како 
опсег или во форма на проценка на три вредности. Проценка на три вредности 
дава оптимистичко, најверојатно и песимистичко проценето време. 

1.5. Определување на временскиот план
Развојот на временски план ги користи резултатите од сите претходни 

процеси за управување со времето. Крајната цел на изработка на временски план 
е да се направи реален план на проектот, кој е основа за следење на напредокот 
на проектот преку временската димензија на проектот.

Постојат неколку методи и техники кои помагаат во процесот на креирање на 
временскиот план  на проектот, но посебно ќе се разгледува Методот на критична 
патека која е важна алатка за развој, анализа и контрола на временските рамки 
на проектот и PERT метода која е средство за разгледување на ризикот врзан за 
временскиот план на проектот.

4. Demeulemeester, E, Herroelen, W: „Project Scheduling: A Research Handbook”, Kluwer Aca-demic Publishers, 
2004. год.
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1.5.1. Метода на критична патека – CPM
Методот за критичен пат (CPM) е техника на мрежно планирање.  Критичната 

патека на проектот е серија составена од проектни активности кои го одредуваат 
најраното време на завршување на проектот.5

За да се одреди критичната патека на проектот, потребно е прво да се 
изработи добар мрежен дијаграм, што пак бара добар список на активности 
засновани на WBS-дијаграм. Пресметувањето на критичната патека вклучува 
сумирање на времетраењето на сите активности на секоја патека на мрежниот 
дијаграм. Патеката што на крајот има најголема вредност, односно најдолга патека 
низ мрежниот дијаграм, е критична патека на проектот.

Слика 1.2. Одредување на критичната патека за Проектот X

Пат 1: A-D-J Времетраење = 20 + 15 + 8 = 43 дена

Пат 2: B-E-J Времетраење = 20 + 10 + 8 = 38 дена

Пат 3: B-F Времетраење = 20 + 14 = 34 дена

Пат 4: В- G -I Времетраење = 20 + 4 + 18 = 42 дена

Пат 4: C-G-I Времетраење = 10 + 4 + 18 = 32 дена

Пат 5: C-H-I Времетраење = 10 + 11 + 18 = 39 дена

На слика 1.2 повторно е прикажан мрежниот дијаграм за проект X и се 
прикажани сите пет можни патеки низ мрежниот дијаграм. Секоја патека започнува 
во првиот настан (1) и завршува во последниот настан (7) од мрежниот дијаграм. 
Должината се пресметува со сумирање на времетраењето на секоја активност на 
патот. Со оглед на тоа што патувањето A-D-J има најдолго времетраење од 43 
дена, тоа претставува критична патека на проектот.

Еден проект може да има повеќе критични патеки. Проектните раководители 
треба внимателно да го следат извршувањето на активностите на критична патека 
за да избегнат задоцнето завршување на проектот. Ако има повеќе критични 
патеки, проектните тимови мора да ги следат сите.

Критичната патека на проектот може да се смени за време на работата на 
проектот. (можно е некоја активкост да трае подолго од планиранат па така да ја 
промни критичната патека). 
5. Mantel, S., Meredith, J., Shafer, S., Sutton, M.: „Project Management in Practice”, John Wiley Sons, 2008. god.
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Важно е да се знае кои активности се на критична патека во текот на 
целиот проект. Ако раководителот на проектот знае дека одредена активност на 
критичната патека доцни, потребно е да се одлучи што да се прави во врска со 
тоа. Дали временската рамка ќе се прилагоди во договор со засегнатите страни 
или ќе се ангажираат дополнителни ресурси за други активности на критичниот 
пат за да се надополни времето.  

Техниката што им помага на раководителите на проектите да направат 
промени во распоредот е да се утврдат бесплатните и вкупните резерви за секоја 
проектна активност. Тоа се  пресметува со одење напред и назад низ мрежниот 
дијаграм. 

Многу побрз и поедноставен начин да се утврдат датумите на ран и доцен 
почеток и крај и бесплатни и вкупни резерви на активности е да се користи 
софтвер за управување со проекти, како на пр. Microsoft Project.

Вообичаено е заинтересираните страни да сакаат да го скратат проценетото 
времетраење на проектот Една од техниките е скратување на активностите 
на критичниот пат е со намалување на  времетраењето на активностите на 
критичната патека со ангажирање дополнителни ресурси за тие активности или 
намалување на нивниот обем.

Покрај одредувањето на критичната патека на самиот почеток на проектот, 
важно е да се ажурира временската рамка со нови податоци.

1.5.2. Техника за евалуација и ревизија на проектот -PERT
Техниката за проценка и ревизија на проектот (PERT),  се користи за проценка 

на времетраењето на проектот во ситуации со висок степен на несигурност при 
проценка на времетраењето на одделните активности. 

PERT користи вероватна проценка на времето - проценки на времетраењето 
како оптимистички, најверојатни и песимистички проценети времиња на 
активност - наместо специфична или дискретна проценка на времетраењето како 
со методот на критична патека. Со други зборови, PERT користи три проценки.

За да се користи техниката PERT, пондерираниот просек на проценетите 
траење на секоја проектна активност се пресметува со следнава формула:

Пондериран просек за PERT =
(оптимистичко + 4 × најверојатно + песимистичко време)

6

Со користење на PERT просечно пондерирана проценка на времетраењето 
на секоја активност, процената на вкупното времетраење на проектот ги зема 
предвид ризикот или неизвесноста на проценките на одделните активности. 
Доколку ПЕРТ техниката се користи на одреден проект, ќе биде потребно да се 
соберат вредности за оптимистички, веројатни и песимистички проценки на 
времетраењето на секоја активност. 

PERT може да биде корисна за развој на пореални временски планови. 
Клучните недостатоци на техниката PERT се тоа што бара поголем ангажман 
отколку CPM, со оглед на тоа што бара неколку проценки на времетраењето. 
Покрај тоа, техниката PERT не разгледува што се случува во случај на промена на 
критичната патека на проектот, што честопати се случува во пракса.6

6. Morris, P., Pinto, J: „The Wiley Guide to Managing Projects”, John Wiley & Sons, New Jersey, 2004. год.
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ЗАКЛУЧОК 
Навремено завршување на проектот е основа за успешно реализиран 

проект. Затоа дефинирани се сите процеси за успешно планирање на времето на 
проектот. Дефинирани се техники и методи на воспоставување на временскиот 
план и негова успешна реализација. Со разработување на методата на критичен 
пат ќе се дефинира најраното време за завршување на проектот и ќе се има увид 
врз времето на проектните активности.

Овој  труд ќе има свој придонес кон научниот пристап за рационална,  
ефикиасна и успешна реализација на сите типови на проекти и во сите области. 
Особено преку доследна имплементација на  соодветните методи и техники во 
рамките на процесот со управувањето со времето на проектите.
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ДИГИТАЛНА ТРАНСФОРМАЦИЈА НА ПРИМАРНАТА 
ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА СО КОРИСТЕЊЕ НА БЛОКЧЕЈН 

ТЕХНОЛОГИЈА

АПСТРАКТ: Дигиталната трансформација во здравствените услуги има огромен 
потенцијал да обезбеди квалитет на здравствена заштита, еднаквост и пристапност, 
особено во земјите во развој. Земјите од Западен Балкан не се исклучок од овој 
тренд на дигитализација и дигитална трансформација. Примарната здравствена 
заштита како суштински дел од сите здравствени системи има постојана потреба 
од дигитална трансформација. Блокчејн е интересна област за истражување и 
разни индустрии ги користеа придобивките што ги дава. Здравствениот систем 
има огромни придобивки од блокчејн технологијата како резултат на безбедноста, 
приватноста, доверливоста и децентрализацијата. Во овој труд предлагаме модел 
на примарен здравствен систем заснован на дигитална трансформација со употреба 
на блокчејн технологија.

КЛУЧНИ ЗБОРОВИ: здравство, дигитална трансформација, блокчејн, примарно 
здравје, општ лекар

IMPACT OF SAFE CLIMATE FACTORS ON 
THE SAFE BEHAVIOR

ABSTRACT: Digital transformation in healthcare services has huge potential to ensure 
healthcare quality, equality, and accessibility, in particular in developing countries. 
Western Balkans countries are not an exception to this trend of digitalization and 
digital transformation. Primary healthcare as an essential part of all healthcare systems 
is in continuous need for digital transformation. Blockchain has been an interesting 
research area, and various industries have used the benefits it provides. The healthcare 
system has huge benefits from blockchain technology due to security, privacy, 
confidentiality, and decentralization. We propose a model of the primary healthcare 
system based on digital transformation using blockchain technology.

KEY WORDS: healthcare, digital transformation, blockchain, primary health, general 
practitioner
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INTRODUCTION 
The rapid development of information and communication technologies, to-

gether with recent COVID 19 pandemics, pose new opportunities and challenges in 
the development of the healthcare sector. This is especially important for primary 
healthcare physicians as the first defense line of healthcare protection. Also, the de-
velopment of medical technology is providing better healthcare for humanity across 
the world, although the investment costs are a quite big concern for all governments, 
healthcare providers, and patients [1]. The advances in medical and mobile techno-
logies offer immense improvement possibilities and can revolutionize the healthcare 
industry, especially in primary healthcare. 

Transformation of traditional business models into a digital model involves all 
aspects of the business starting from digitization of the processes via usage of digital 
technologies in products [2]. The processes of digitalization and digital transformation 
involve changes in the core business operations and mobile services and processes, as 
well as organizational structures [3]. All this offers many possibilities and challenges in 
particular in healthcare.

General practice and general practitioners play a central role in every healthca-
re system. Precisely for these reasons, the digitalization and digital transformation of 
primary health care is a significant activity and challenge for many health authorities.

The main goal of this paper is to present primary healthcare for authentication 
and data exchange based on digital transformation using blockchain. In Section 2 we 
explain the background and related work in Primary health area, while Section 3 ela-
borates proposed system model. Section 4 summarizes the technical challenges rela-
ted to authentication, trust and access control of proposed system.  Section 5 conclu-
des the paper.

1. BACKGROUND AND RELATED WORK 
The need for better healthcare services and the development of information and 

communication technologies with new achievements in medical technology, crea-
te possibilities for improvement of healthcare on all levels. General practice is a sy-
nonymous with primary care and family medicine and usually referred to the general 
practitioner and other personnel [4]. There exists a critical link in primary healthcare 
between the general practitioner or primary care physician, while the notion of family 
medicine originally encompassed the mode of a team approach. The primary health 
care (PHC) approach had started with the Declaration of Alma Ata in 1978, and since 
then it is strongly advocated internationally continuing to shape many healthcare sys-
tems worldwide [5, 6].

Due to the aging population and reductions in the general practitioner (GP) wor-
kforce, physicians from general practices have been facing ongoing workload pressu-
res. Consequently, this results in decreasing the access to primary care services that 
implies serious problems and leads to a high levels of dissatisfaction [7, 8].

The development of technology and its rapid expansion offers various solutions 
and creates new ideas that would lead to improvements in the healthcare sector. A 
transformation within the organizations is implied, meaning to transform traditional 
business models into a digital mode of work. The changes in the core business ope-
rations which are caused by digitalization and digital transformation, inevitably cover 
the field of health care. Digitalization and digital transformation provide a new pers-
pective on decision-making processes by creating an infrastructure for the health data 
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and they facilitate the establishment of the system for data discovery in databases, 
Data Warehousing (DW), Business Intelligence (BI) [9].

Many definitions of digitalization and digital transformation can be found in the 
literature. For the purpose of this paper, we will just use some of them.

Digitalization refers to the use of digital technologies in the context of the pro-
duction and delivery of services or products. Also, it refers to enabling, improving, or 
transforming business processes by leveraging digital technologies and digitized data 
[10]. These digital technologies allow improvements in organization, producing and 
delivering of healthcare services. We might say that digitalization is rather an organi-
zational and cultural process than a technical one. It means using digital technologies 
into changing a business model and providing new revenue.

Digital transformation represents a process of exploring digital technologies and 
supporting capabilities to build an innovative digital business model in order to add 
business values, and it concerns the process of full integration of digital technologies 
into an organization’s business [10, 11].

In this context, Gartner Inc. in 2018 [16] introduced a new term for digital trans-
formation. According to Gartner, digital transformation represents “Digital business 
transformation that represents the method of manipulating digital technologies and 
supporting capabilities to build a robust new digital business model”. However, digital 
transformation shall not be confused with Business Process Reengineering (BPR). Na-
mely, digital transformation obtains and utilizes new data to reimagine old, rule-based 
processes and turn them into innovative business models and operations, while BPR 
focuses on automating assigned role-based processes.

Digitalization and digital transformation improve public administration func-
tions and business processes in the healthcare area [12]. With these improvements, 
digitalization and digital transformation facilitate the realization of the right to health 
insurance and general healthcare, involves optimizing costs, and provides better heal-
thcare services [13].

Within the process of digitalization and digital transformation, Blockchain techno-
logy can offer a solution that helps to securely store and share medical and healthcare 
data. Also, it can assure the confidentiality of each patient’s data provided, as well as 
their medical and health data ownership [14]. Blockchain technology redefines the data 
modeling and its governance, deployed in many healthcare applications. Many current 
ongoing development projects in healthcare have exactly the blockchain technology 
playing a central part in the processes of digitalization and digital transformation [15].

2. SYSTEM DESIGN 
Digital transformation is a complex challenge, but its integration with block-

chain simplifies the process as such. Considering the number of partners in primary 
healthcare (internal, external, or both) involved in any need for healthcare or service 
provided, a system in which a multitude of electronic parties can securely communi-
cate and collaborate in the administrative processes and transact without human in-
tervention, would be highly agile and efficient. Blockchain technology can holistically 
manage steps and relationships where participants will share the same data source, 
such as privacy concerning and transactions connected to each step, while security 
and accountability is factored in, as well as compliance with general data protection 
regulations along with internal rules and processes. The result is consistency, reduc-
tions in costs and time delays, improved quality, and reduced risks of all kind.
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Blockchain technology offers many possibilities for integration with digital trans-
formation. It can provide many benefits in healthcare, especially for the primary heal-
thcare level. This section introduces a system design of our proposal for a blockchain 
model for usage in primary healthcare physicians (general practitioners).  Our propo-
sal is based on the introduction of blockchain technologies as a technique for the di-
gital transformation of primary healthcare. In particular, we give a proposal of a model 
for primary healthcare physicians in which databases (or applications) are distributed. 
Due to the distributed structure of information systems in primary health care, which 
is the subject of our paper, we would use the approach introduced by Hang et al. [16] 
in their proposed medical blockchain platform.

The proposed model is constructed on a decentralized network, which connects 
all primary healthcare providers, including policlinics, Health Insurance Fund, and heal-
thcare corporates. The proposed blockchain network contains peer nodes of different 
sizes depending on the number of primary care physicians in that primary healthcare 
office and number of other staff as well. The network model is shown in Figure 1, in 
which we propose to use a trusted Certificate Authority (CA) for employing certificates 
and validating public keys.

It contains two sub-networks: a blockchain service network and an authentica-
tion service network, which store different types of information derived from primary 
healthcare data [16]. 

The resources of a node’s peers are divided into three modules: blockchain ser-
vice, authentication service, and primary healthcare database (PHDB). The servers in 
blockchain infrastructure maintain a complete blockchain for verifying data integrity 
and auditing activities. The authentication server maintains the inventory of user heal-
thcare data, maps them to the actual location of storage, and manages sessions.

Figure 1: Proposed primary healthcare blockchain platform
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The servers of the node-peers form two subnetworks (Blockchain network and 
Authentication network). Blockchain and Authentication networks connect with Bloc-
kchain and Authentication services from the blockchain, while PHDB stores the pri-
mary healthcare data of patients. Our model does not require the primary healthcare 
provider to migrate the existing data to the new system. Instead, it provides to store 
data locally or for some of the data, it provides the reference to the data in the legacy 
system for access. All this can reduce the difficulty of adoption, since most primary 
healthcare providers are reluctant to migrate their data to a new platform.

In our proposed system, the smart contract plays a vital role in performing the 
agreement among various stakeholders involved in the primary healthcare system. By 
code’s development it can be created a smart contract that defines an agreement sig-
ned by the various stakeholders such as a patient, a nurse, or a physician. A smart con-
tract has functions that are considered as a trusted distributed application that gains 
its confidence from the blockchain and the consensus among the peers. For exam-
ple, depending on their role, participants can create, update, and query their perso-
nal healthcare information by submitting transactions to the smart contract. Some of 
the commercial blockchain platforms are based on smart-contract, ranging from per-
missionless platforms such as Ethereum to permissioned platforms such as Quorum, 
Hyperledger Fabric, and R3 Corda [17]. To implement the proposed system architectu-
re (model), we suggest the usage of smart contracts from Hyperledger Fabric, called 
chain codes, for implementing the logic application

All participants in our system (patients, nurses, physicians) are required to regis-
ter in the trusted service offices by providing personal details (such as ID, Biometrics, 
and PIN), together with the own public key. Since the registration process is a one-sin-
gle time process, stakeholders submit their details using their mobile devices or web 
application. Stakeholders’ identity registration and enrollment process are shown in 
figure 2.

Figure 2: Registration process of users
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3. EVALUATION AND DISCUSSION
The aim of this paper was to provide a model for primary healthcare based on 

blockchain technology, as one of the newest technology for digital transformation. 
With the aim to identify potential benefits of the previously described architecture 
based on digital transformation for primary healthcare and provided for organizations 
and other stakeholders, the analysis must produce several broad clusters. Some of 
them are:

 » impact of the adoption of digital transformation on operational efficiencies 
and resilience of institutions

 » organizational key attributes and managerial implications
 » workforce practices 
 » socio-economic factors

However, the practical implementation of digital transformation based on block-
chain technology in healthcare applications and especially in primary healthcare appli-
cations is still untested. Future work would lead towards implementation of a functional 
system of the proposed architecture. Further steps would include: implementing and 
testing the system architecture in a closed environment, developing and testing most of 
the system’s components and their connection with outsourced components, demons-
trating the system’s upscaling, and finally going towards actual implementation.

 
CONCLUSION

Digital transformation of the primary healthcare system comes not only with 
the implementation of new technologies, but healthcare organizations also have the 
opportunity to improve existing processes which will influence the increase in the 
quality of health care provided.

The core focus of the paper is on the theoretical design of a secure and efficient 
data access mechanism for the current primary distributed primary healthcare system, 
using digital transformation based on blockchain technology. The proposed system 
framework model can be used by those healthcare systems which are distributed in 
their nature, like for example systems in western Balkan countries.

Healthcare institutions that embrace digital transformation will be able to provi-
de a better healthcare via much more consistent workflow, but also more streamlined 
operations and value-added services. Moreover, they will be able to gain a competitive 
advantage as well. Higher quality of healthcare services results in a higher quality of 
life for its users. Digital transformation of the healthcare system by using blockchain 
technologies has a positive impact for all involved in the system,  creates  multiple be-
neficial effects within the service, and finally increases the the satisfaction of the user 
and its quality of life. 
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COMPARATIVE ANALYSIS OF STANDARD IP  
AND IOT NETWORKING

ABSTRACT: In the past years we believed that IoT will be the future of the Internet 
and now we can easily say that we live in the future.  The Internet of Things has rapidly 
expanded and is expected to continue expanding even faster in the following years. 
This paper gives an overview of the most common Web protocols and IoT protocols 
and provides a comparison between the IoT Stack and Web Stack seen through prism 
of various layers assisting you in deciding the most suitable set of protocols for your 
IoT device.

KEYWORDS: Internet of Things, TCP/IP, IoT protocols vs Web protocols, IoT Stack vs 
Web Stack

INTRODUCTION 
The Internet of Things (IoT) refers to a complex network of “Things” – devices, 

embedded with software, sensing and other technologies that are able to connect and 
exchange information with other physical objects over the internet, through the use of 
standard message protocols [1].

The concept of the Internet of Things (IoT) was introduced in 1999 by Kevin Ash-
ton at a presentation he made for Procter & Gamble (P&G) in 1999 [2]. Radio-frequency 
identification (RFID), nano and sensor technology as well as intelligence embedded te-
chnology are the most important technologies of the Internet of Things. RFID is at the 
heart of the construction of the Internet of Things, its foundation and networking core 
[3]. The development of RFID, WSN and cloud computing contributed to fast develo-
pment of the communication among IoT devices and made it even more convenient 
than it was before [4].

Nowadays the internet no longer represents only a network of computers but 
also a network of  all kinds of devices such as vehicles, smart phones, home applian-
ces, toys, cameras, medical instruments and industrial systems, animals, people, buil-
dings. All of them being connected, communicating and sharing information based 
on protocols that allow smart restructurings, detecting, outlining, positioning, as well 
as, online monitoring and upgrade, control procedures and administration [1].  IoT gi-
ves us the possibility to connect and exchange information among billions of devices, 
services and people.

004.77.057.4-047.44
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The IoT system can be divided in four sections [5]:
1. The Internet 
2. The local network (this can include a gateway, which translates proprietary 

communication protocols to Internet Protocol)
3. The “Things” (meaning, the devices)
4. Back-end services (enterprise data systems, or PCs and mobile devices)

IoT diverges in few main categories such as:
 » Industrial IoT, where the local network is based on one of many different 

technologies. The transmission of data over the global internet is going 
through IoT devices.

 » Commercial IoT, where local communication is typically either Bluetooth or 
Ethernet (wired or wireless). The IoT device will communicate only to devi-
ces in local area [6].

 » Consumer  IoT, where local communication through short-range commu-
nication and typically used technologies are Bluetooth, WiFi and ZigBee. 
These are suitable for small spaces like houses or offices [7].

With the growth of IoT, security became stronger and privacy risks minimized [8].  
In this paper we are comparing the standard networking with the IoT networ-

king through the most common protocols. Furthermore, some ideas for future resear-
ches are given

1. COMPARISON OF WEB AND IOT PROTOCOLS 
A. The TCP/IP Protocol

At the core of the Internet is the TCP/IP protocol stack which can be presented 
using the OSI seven layer reference model. To simplify the model the lowest three la-
yers, Physical and Data Link layer, Network layer, Transportation layer, are grouped to-
gether [9].

 » Physical and Data Link Layers 
The most common physical layer protocols used by embedded systems are [10]:

1. Ethernet (10, 100, 1G)
2. WiFi (802.11b, g, n)
3. Serial with PPP (point-to-point protocol)
4. GSM, 3G, LTE, 4G

 » Network Layer
Network layer conducts communication between the physical devices, deter-

mines the best path among networks reassuring transmission of information throu-
gh many communication protocols in an IoT system. MQTT and CoAP are the most 
common protocol for IoT. With the help of Wireless Sensors, the main objective of the 
network layer is to collect information that is obtained by the physical layer which is 
further sent to information processing unit. From every device in the IoT network pri-
vate information is sent with the assistance of the wireless sensors [11]. The transfer of 
information on the IoT network is carried by the network layer, therefore secure trans-
fer of data is done by this layer from physical layer to other layers [12].
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 » Transport Layer
TCP and UDP are transport protocols that can be found above the Network layer. 

The most used transport protocol for most of our human interactions with the Web 
is TCP, that is why, many people think that this is a reason why it should be the only 
protocol used at the Transport layer. TCP is a connection-oriented protocol [13]. It pro-
vides the function of establishing a connection with a mechanism to track data that 
has been sent and acknowledgement of what is received. This way, TCP can detect a 
missing packet and resend it accordingly, ensuring reliable transmission of data and 
flow control but for an embedded system, TCP can be overkill. This been said, connec-
tionless UDP is now finding its spotlight in sensor acquisition and remote control even 
if it has been relegated to network services such as DNS and DHCP. UDP is often used 
for transmission of information such as audio and video [14].

B. The IoT Protocols
You can build an IoT system with familiar Web technologies but the result would 

not be as efficient as with the newer protocols [15].

 » HTTP
HTTP was designed in the early 90s and it  is an extensible protocol that has evol-

ved over time [16]. HTTP runs on TCP protocol. It is the foundation of any data exchan-
ge and it is the foundation of the client-server protocol,  equipped with lot of headers 
to actually reach their destination over the internet. Including only a client in your IoT 
device is a more secure method. Excluding a server means that your IoT device would 
not be receive connections but will only be able to initiate them. After all, this protects 
you from an outside access to your local network [17].

 » WebSocket
WebSocket is a protocol that provides full-duplex communication over a single 

TCP connection between client and server meaning that it allows client and server to 
communicate in  a more real-time  manner. From the most part communication is hea-
derless and lightweight except for the initial handshake which is in HTTP [18]. Much of 
the connection management and the complexity around bi-directional communica-
tion on the Web is simplified by the WebSocket.

 » XMPP
XMPP (Extensible Messaging and Presence Protocol) is a good example of an 

existing Web technology finding new use in the IoT space. XMPP has its roots in instant 
messaging and presence information, and it offers a multitude of applications beyond 
traditional instant messaging and the distribution of presence data [19]. XMPP addres-
ses scheme to recognise devices on the network and enables the discovery and availa-
bility of services residing locally or across the network. XMPP provides a lot of support 
for communication, making it well suited for use within the realm of the Internet of 
Things making it suitable for remote management of appliances such as air conditio-
ners, refrigerators, dryers, washers and many more [20].
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 » CoAP
Web protocols can be used for IoT devices but even though they are available 

they are too heavy for most of the IoT applications. The Constrained Application Proto-
col (CoAP) was designed by the IETF for use with low-power and constrained networks. 
CoAP uses the same methods used by HTTP. CoAp is IoT client server protocol, much 
like HTTP, where a client makes a request and the server sends back a response. It is 
suitable choice of protocol for devices which operate on battery [21].

Here are some of the features of CoAP [22]:
1. CoAP uses UDP.
2. Because CoAP uses UDP, some of the TCP functions are reproduced in 

CoAP. CoAP can distinguish non-confirmable messages and confirmabale 
messages.

3. Requests and responses are exchanged asynchronously over CoAP 
messages.

4. All the headers, methods and status codes are binary-encoded, which 
reduces the protocol overhead.

5. Unlike HTTP, the ability to cache CoAP responses does not depend on the 
request method, but the Response Code.

6. CoAP fully addresses the need for an extremely lightweight protocol and 
the ability for a permanent connection. And if you have a Web background, 
using CoAP is relatively easy.

 » MQTT
MQ Telemetry Transport (MQTT) is an open source protocol for constrained devi-

ces and low-bandwidth, high-latency networks. It is a standard IoT messaging protocol 
carrying out messaging using publish-subscribe model unlike the HTTP that uses the 
request-respond model. Unlike HTTP, MQTT enables messages to be pushed to clients. 
Being designed as lightweight, MQTT, it is ideal for connecting small devices to cons-
trained network. The biggest IoT platforms, IoT cloud service providers and many IoT 
edge gateways and devices support connectivity with MQTT[23].

Some of the key benefits of MQTT are [24]:
1. Lightweight and Efficient – its clients are small and require minimal 

resources.
2. Bi-directional Communications - enables messaging between device to 

cloud and vice versa.
3. Scale to Millions of Things – it can scale to connect with millions of IoT 

devices
4. Reliable Message Delivery – delivery of the messages is very important in 

many cases and MQTT has defined three quality of service levels. 
5. Support for Unreliable Networks - reduces reconnection time required over 

unreliable networks
6. Security Enabled – TLS encrypted messages and modern uthentication 

protocols.

C. Comparison of Web protocols and IoT protocols
The key problem with IoT standardization is the limitations of the environment 

of IoT characterized by low storage capacity, energy constrains, low available bandwi-
dth and high packet loss because IoT does not allow TCP/IP protocol to reduce these 
losses [25].
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Fig. 1 below, shows a comparison between the IoT stack protocols and Web stack 
protocols. To solve this challenge, there are hundreds of proprietary protocols in IoT, 
M2M (Machine to Machine) and smart home communication technologies such as Zi-
gBee and BLE (Bluetooth Low Energy) or Bluetooth 4.0. These protocols are supported 
by huge number of product vendors. However, they are not standardized like TCP, IP, 
HTTP or SMTP [26].  

Most international standardization associations such as IEEE, IETF or W3C have 
standardized protocols such as 6LowPAN or CoAP and it is believed that other IoT pro-
tocols will be standardized like the web standards used today [27]. The IoT might use 
several application layer protocols and the future of IoT lies in understanding the need 
of standardizing the protocols majorly used across the network stack. Number of pro-
tocols like CoAP, MQTT and 6LowPAN would eventually become as successful as the 
TCP/IP stack used across the Web and Internet [28].

Fig.1 Web protocols vs IoT protocols

D. Comparison of the Web Stack and IoT Stack

Fig.2 Web Stack vs IoT Stack

Fig.2 summarizes the differences between the IoT stack and the Web stack with 
an emphasis to the functionalities depending on the various layers. 

Starting with the Physical Layer/Radio Frequency layer the IoT Stack uses wireless 
technologies like Bluetooth, ZigBee, Z-Wave etc. and it uses frequencies as per cellular 
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or indoor wireless technologies and country wide allocations for the same while, Web 
Stack has PHY layer and MAC Layer as per LAN or WLAN or DSL or ISDN technologies. 
Datalink or MAC layer in IoT stack, on the other hand, will use the same IoT wireless 
technologies as the Physical Layer (Bluetooth, Zigbee, Z-Wave etc.) but it takes care of 
medium access control and resource allocation and management [29]. 

Internet Layer (Network Layer) in IoT Stack uses 6LoWPAN to convert large IPv6 
packets into small size packets to be carried on wireless medium as per Bluetooth, Zi-
gBee etc. It also does header compression to reduce packet size. The Network Layer in 
Web Stack does not require protocols like 6LoWPAN. Fragmentation and reassembly is 
taken care by Transport Layer (i.e. TCP) itself [30].

As mentioned before in the Web Stack for the fragmentation and reassembly 
care is taken by the Transport Layer which is connection oriented and slower compa-
red to UDP which is used in IoT Stack [26]. UDP is faster due to smaller header size the-
refore is lighter than TCP. The Security Layer uses Datagram Transport Layer Security 
(DTSL) in IoT Stack while Web Stack uses TLS/SSL protocols for the same.

The differences between IoT Stack and Web Stack in the Application Layer is in 
the protocols they use which are CoAP, MQTT, XMPP, AMQP for IoT Stack and HTTP, 
DHCP, DNS for Web Stack [27]. 

HTML, XML and JSON Data formats are used by Web Stack while IoT Stack uses 
CBOR Data format that is based on JSON and uses binary encoding for tiny messages. 

IoT Stack is used in constrained network, having low power, low bandwidth and 
low memory requirements therefore it can transport tens of bytes and Web Stack is 
used in non-constrained network having no limits on power, bandwidth and memory 
that is why it can transport hundreds or even thousands of bytes [26].

The IP stack is extremely extensive and it requires big amount of power and memory 
from the IoT devices. In order for the devices to consume less power they may connect lo-
cally on non-IP networks and connect to the Internet through a smart gateway. Bluetooth 
and RFID are good examples of a non-IP communication with a low range up to few meters 
and this limits their applications to small personal area networks. To be able to increase the 
range of those small local networks a modification of the IP stack is needed [15].

2. DISCUSSION
By 2024 the industry, including retail, agriculture and manifacturing is expected to 

account over 70% of all IoT connections [31]. The number of industrial IoT units in service 
is expected to grow 180% over the next 4 years. IoT gives us huge advantages. It simpli-
fies our life by providing access to data that otherwise would not be available to us. 

The fast growth of the new technologies adobted by users will force the indus-
trial IoT networks to develop rapidly so it can be able to follow and expand the services 
on their networks. The security issues will grow alongside the network growth, seeking 
scaling up of the security processes [32]. By knowing and being aware of the risks we 
can take proper actions to mitigate those risks and to protect ourselves.

    IoT has the potential of becoming essential and its future has the opportunity 
to be limitless. The potential  of becoming essential lies not just in enabling billions of 
devices simultaneously but supporting the huge volumes of actionable data that IoT 
can manage and through  that  enabling  remote variety of business processes [31]. 

The design of IoT devices will depend of the selected network technologies and 
their proper selection requires compromise. What you will choose depends on many 
factors and priorities such as network range, data rate and power consumption which 
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are all directly conditionally related. The IoT device will require additional power to 
transmit the data if you increase the network range or volume of transmitted data [33]. 

The key point with an IoT device is to protect the network traffic. Typically, those 
devices use more often wireless network than wired network modules. This creates 
the demand to protect the transmission traffic between a sensor device and collecting 
point of data [34].

The rapid developments in Information Communication Technology (ICT) cau-
ses digital revolution in the healthcare sector. The top priority in healthcare sector is 
to provide secure and safer manners of accessing the patients’ health and medical 
information throughout the whole process of medication prescribing process. Bloc-
kchain technology assumed to be among one of the suitable way of authentication, 
authorization and sharing the medication information. The potential of blockchain in 
e-prescription process is being realized by many involved stakeholders and its immen-
se impact to improve the medication supply and enhanced healthcare economy and 
revenues. One of the vital on-going obstacle in the current e-prescribing systems is 
lack of mechanism for authentication and authorization and blockchain is the poten-
tial technology to handle this issue. The future of blockchain in the healthcare system 
seems to be quite prominent and visionary.

However, the practicality of the application for e-prescribing using blockchain is 
mostly untested yet.  From these reasons, for the future, we plan to implement a func-
tional prototype of the proposed architecture, shown in Section 3. A proposed system 
model are based on an open source community blockchain framework called Hyper-
ledger Fabric. Future work includes implementation and testing of proposed system 
in closed environment, development of the necessary components of the system, de-
monstration of the upscaling of the system by allocation of architectural component 
to different parts of the system and goes to real implementation.

 
CONCLUSION

The continuous development the Internet of Things leads us believing that pre-
dictions for the next decade might become reality even faster than we have imagined. 
Every day more and more applications are developed in order to satisfy and take ad-
vantage of the blooming industry. 

In this paper we a closer look at the most common communication technologies 
for short and medium range low power communication protocols such as RFID (Radio 
Frequency Identification) Bluetooth, Zigbee, and WiFi. Communication in the IoT world 
requires special networking protocols and mechanisms. Different set of protocols and 
standards may be used for communication on the network.

We provided comparison of the Web and IoT protocols and stacks leading us to 
the conclusion that the most suitable protocol is the one that has precise usage, can 
be widely deployed and accepted. Knowing the possibilities for each of the protocols 
will help to choose the best ones according to the corresponding IoT device and IoT 
application. Therefore, protocols proposed and implemented for each layer of the ne-
tworking stack should be coordinated to the requirements imposed by the IoT devices.

We hope that this paper will help to the interested parties on choosing the right pro-
tocols for IoT deployment in their business, home and industrial applications. Additionally, 
in our future work and research as logical extension we would also focus on deeper secu-
rity analysis and comparation of the IoT and standard IP Networking Stacks and threats 
which might occur due to protocol differences and possible inherent vulnerabilities.



страна | 284

«МЕЃУНАРОДЕН ДИЈАЛОГ: ИСТОК - ЗАПАД»
И
Н
Ф

О
Р
М

А
Т
И
К
А

REFERENCES
1. Keyur K Patel, Sunil M Patel , “ Internet of Things – IOT : Definition, 

Characteristics, Architecture, Enabling Technologies, Application & Future 
Challanges”, IJESC, vol.6, issue no.5, 2016.

2. Kevin Aston,  That ‘Internet of Things’ Thing ,  RFID Journal, 2009
3. Xian-Yi Chen, Zhi-Gang Jin, “Research on Key Technology and Applications 

for Internet of Things”, International Conference on Medical Physics and 
Biomedical Engineering, Physics Procedia 33, pp.561 – 566, 2012.

4. Khanna A., Kaur S., “Internet of Things (IoT), Applications and Challenges: A 
Comprehensive Review”, Wireless Pers Commun 114, pp.1687–1762 , 2020.

5. Jim Royal, “Making sense of the internet of things”, video, 2015. [online] 
Available at: http://jimroyal.com/making-sense-of-the-internet-of-things/, 
Accessed: March 27, 2021.

6. Angelova Nadezhda, Kiryakova Gabriela, Yordanova Lina, “The great impact 
of internet of things on business”, Trakia Journal of Science 15. pp.406-412, 
10.15547/tjs.2017.s.01.068, 2017.

7. Alladi, Tejasvi & Chamola, Vinay & Sikdar, Biplab & Choo, Kim-Kwang 
Raymond “ Consumer IoT: Security Vulnerability Case Studies and Solutions.” 
IEEE Consumer Electronics Magazine. 9. 10.1109/MCE.2019.2953740. 2019.

8. Shaikh, Eman & Mohiuddin, Iman & Manzoor, Ayisha, “Internet of Things 
(IoT): Security and Privacy Threats.” pp.1-6, 2019.

9. Muhammad Raza, OSI Model: The 7 Layers of Network Architecture 2018. 
[online] Available at https://www.bmc.com/blogs/osi-model-7-layers/, 
Accessed: March 27, 2021

10. Eltaeib, Tarik. “TCP/IP Protocol Layering”. 3. 415-417. 2015.
11. Ansari, Danish Bilal & Rehman, Atteeq-Ur & Ali, Rizwan, “Internet of Things 

(IoT) Protocols: A Brief Exploration of MQTT and CoAP.” International Journal 
of Computer Applications. 179. pp. 9-14, 2018.

12. A. Al-Fuqaha, M. Guizani, M. Mohammadi, M. Aledhari and M. Ayyash, 
“Internet of Things: A Survey on Enabling Technologies, Protocols, and 
Applications,” in IEEE Communications Surveys & Tutorials, vol. 17, no. 4, pp. 
2347-2376, Fourthquarter 2015, doi: 10.1109/COMST.2015.2444095.

13. Tschofenig H., Fossati T., “Transport Layer Security (TLS)/Datagram Transport 
Layer Security (DTLS)” Profiles for the Internet of Things, Internet Engineering 
Task Force (IETF); Fremont, USA, 2016.

14. Miry, Abbas. “Computer Network Chapter (8) Transport Layer: UDP and TCP” 
10.13140/RG.2.2.26835.32809. 2020.

15. Pallavi Sethi, Smruti R. Sarangi, “Internet of Things: Architectures, Protocols, 
and Applications”, Journal of Electrical and Computer Engineering, vol. 2017, 
Article ID 9324035, 25 pages, 2017. https://doi.org/10.1155/2017/9324035

16. W. Shang et al. , “ Challenges In IoT Networking Via TCP/IP Architecture ,” 
NDN Technical Report NDN-0038 , 2016..

17. Tariq, M.A.; Khan, M.; Raza Khan, M.T.; Kim, D. Enhancements and Challenges 
in CoAP—A Survey. Sensors 2020, 20, 6391. https://doi.org/10.3390/
s20216391., 2020.

18. Skvorc Dejan,  Horvat Matija, Srbljic Sinisa, ”Performance evaluation of 
Websocket protocol for implementation of full-duplex web streams” 1003-
1008. 10.1109/MIPRO.2014.6859715. 2014.

19. Arslan  Halil, “Extensible messaging and presence protocol’s adaptation to 
business applications.”, Global Journal of Computer Sciences: Theory and 
Research. 6. 10. 10.18844/gjcs.v6i1.1210., 2016.



285 | страна 

ДВАНАЕСЕТТА МЕЃУНАРОДНА НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЈА - 2021

И
Н
Ф

О
Р
М

А
Т
И
К
А

20. Malik, Imran & McAteer, Ian & Hannay, Peter & Syed, Naeem & Baig, Zubair, 
“Security Vulnerabilities and Cyber Threat Analysis of the XMPP Protocol in 
an IoT Ecosystem”,  2018.

21. Van den Abeele, F., Moerman, I., Demeester, P., & Hoebeke, J., “Secure Service 
Proxy: A CoAP(s) Intermediary for a Securer and Smarter Web of Things.”, 
Basel, Switzerland, 2017. https://doi.org/10.3390/s17071609

22. Bhattacharjya, A.; Zhong, X.; Wang, J.; Li, X., “CoAP—Application layer 
connection-less lightweight protocol for the Internet of Things (IoT) 
and CoAP-IPSEC Security with DTLS Supporting CoAP.”, In Digital Twin 
Technologies and Smart Cities; Springer: Cham, Switzerland, pp. 151–175,  
2020. 

23. Dan Dinculeană, Xiaochun Cheng, “Vulnerabilities and Limitations of 
MQTT Protocol Used between IoT Devices”, MDPI Appl. Sci. 2019, 9, 848; 
doi:10.3390/app9050848, 2019.

24. PickData, “MQTT vs CoAP, the battle to become the best IoT protocol”,https://
www.pickdata.net/news/mqtt-vs-coap-best-iot-protocol, Acessed: March 
27, 2021.

25. Soni,D., Makwana,A., “A survey: A protocol of internet of things (iot)”. Power 
Analysis And Computing Techniques (ICTPACT-2017), Chennai, India, 2017.

26. C. Gomez, A. Arcia-Moret and J. Crowcroft, “TCP in the Internet of Things: 
From Ostracism to Prominence” in IEEE Internet Computing, vol. 22, no. 01, 
pp. 29-41, 2018. doi: 10.1109/MIC.2018.112102200

27. Amine  Rghioui,Sendra Sandra , Lloret  Jaime, Oumnad  Abedlmajid, 
“Internet of Things for Measuring Human Activities in Ambient Assisted 
Living and e-Health. Network Protocols and Algorithms,” ISSN  1943-3581, 
Vol. 8, No. 3, 2016.

28. Salman, Tara & Jain, Raj, “A Survey of Protocols and Standards for Internet of 
Things. Advanced Computing and Communications.” 1. 10.34048/2017.1.F3., 
2017.

29. Mocnej, Jozef & Pekar, Adrian & Seah, Winston & Kajáti, Erik & Zolotová, 
Iveta,” Internet of Things Unified Protocol Stack” Acta Electrotechnica et 
Informatica. 19. 24-32. 10.15546/aeei-2019-0011, 2019.

30. Vijay Annamalaisamy,”Introduction to IoT Constrained Node Networks”, 
2019.

31. Sam Barker, Markus Rothmuller, “The Internet of Things: consumer, industrial 
& public services 2020-2024”, Juniper Research, 2020

32. Abdur Razzaq, Mirza & Habib, Sajid & Ullah, Saleem,” Security Issues 
in the Internet of Things (IoT): A Comprehensive Study.” International 
Journal of Advanced Computer Science and Applications. 8. 10.14569/
IJACSA.2017.080650. 2017.

33. Naser Hossein Motlagh, Mahsa Mohammadrezaei, Julian Hunt,  Behnam 
Zakeri, “Internet of Things (IoT) and the Energy Sector, 2020.

34. Cvitić, Ivan & Zorić, Petra & Kuljanić, Tibor & Musa, Mario. (2019). “Analysis of 
Network Traffic Features Generated by Iot Devices.” 2019





287 | страна 

ДВАНАЕСЕТТА МЕЃУНАРОДНА НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЈА - 2021

И
Н
Ф

О
Р
М

А
Т
И
К
А

Доц. д-р Жанета Сервини
МСУ „Г. Р. Державин“ Свети Николе – Битола
Р. Северна Македонија

М-р Јани Сервини
СОТУ „Ѓорѓи Наумов“ – Битола
Р. Северна Македонија

ФУНКЦИОНАЛНА БЛОК ШЕМА  
НА ОПШТ МИКРОПРОЦЕСОР

АПСТРАКТ: Идентификуван е проблем на постоење на поголем број различни 
модели за општ микропроцесор од кои ниту еден од нив НЕ е доволно близок до 
некој од реалните микропроцесори (МКП). 
Во овој труд воведуваме оригинална 8-битна дигитална компонента како  
посебен модел на општ микропроцесор (ОМП), која како од хардверски, така и од 
софтверски аспект, претставува комбинација на заедничките карактеристики, но 
едновремено и нивно упростување, на три реални 8-битни микропроцесори: Intel 
8080, Intel 8085 и Zilog Z-80. Попрецизно, се фокусираме на хардверскиот аспект 
и тоа во поголеми детали на интерната архитектура на нашиот ОМП-модел, т.е. на 
неговата функцинална блок-шема. 

КЛУЧНИ ЗБОРОВИ: општ микропроцесор, интерна архитектура, функционална 
блок шема

FUNCTIONAL BLOCK DIAGRAM  
OF GENERAL MICROPROCESSOR

ABSTRACT: The problem of the existence of a number of different models for the 
general microprocessor has been identified, none of which is NOT close enough to 
any of the real microprocessors. In this paper we introduce the original 8-bit digital 
component as an original model of general microprocessor, which from both hardware 
and software aspects, is a combination of common features, but at the same time their 
simplification, of three real 8-bit microprocessors: Intel 8080, Intel 8085 and Zilog 
Z-80. More precisely, we focus on the hardware aspect, esspecially on the internal 
architecture of our model (its functional block diagram). 

KEY WORDS: general microprocessor, internal architecture, functional block diagram

ВОВЕД 
Новововедениот ОМП е разработен во неколку различни трудови и тоа 

од трите клучни аспекти кои се неопходно потребни за разбирање на неговото 
функционирање и употреба за формирање на МКП-систем: 

 » од внатрешен аспект – неговата интерна архитектура: функциналната 
блок-шема и пин конфигурација,

 » од аспект на поврзување со полупроводнички мемориски интегрирани 
кола, како и со различни влезно/излезни порти, но и 

 » од софтверски аспект за негово програмирање во асемблерски јазик. 

004.77.057.4-047.44
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Сличноста на овој ОМП со трите наведени реални МКП-и во однос на нивните 
заеднички хардверски и софтверски особини е доста голема. Токму заради тоа, 
воведувањето на ваков оригинален модел на општ микро-процесор „осветлен“ 
од страна на сите три аспекти, овозможува поедноставување на изучувањето и 
разбирањето на базичните принципи за функционирање на реалните МКП-и. 

Освен научната јавност, бенефит од резултатите на овој труд ќе имаат и 
студентите од една страна, бидејќи им се олеснува совладувањето и разбирањето 
на базичните концепти во овој домен, а од друга страна професорите, бидејќи 
им се олеснува трансферот на знаења. На овој начин, студентите поедноставно 
ги стекнуваат неопходно потребните основи за архитектонската структура, 
функционирањето, поврзувањето во систем, како и програмирањето на реалните 
микропроцесори, кои би ги изучувале во понатамошната едукација.   

Поконкретно, во овој труд се фокусираме на функционалната блок шема на 
ОМП со осврт на базичните градбени блокови, внатрешни и надворешни сигнали, 
аритметичко-логичката единица со придружните регистри, потоа регистрите за 
општа и специјална намена, како и на единицата за контрола на прекините и 
единицата за сериски влез/излез на податоци.

1. ОСНОВНИ ГРАДБЕНИ БЛОКОВИ НА ОМП И НИВНИ СИГНАЛИ
Воведениот ОМП претставува 8-битна софтверски програмабилна дигитална 

компонента чија функционална блок шема е прикажана на сл.1. Имено, тој во 
единечен временски интервал може едновремено да обработува 8 битен податок 
на паралелен начин, процесирајќи ги сите 8 бита. 
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 Сл.1. Функционална блок шема на ОМП
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За да изврши трансфер на податоци со периферните компоненти поврзани 
со него, ОМП располага со еден 16-битен адресен бафер регистер (MAR) и еден 
8-битен податочен бафер регистер (MDR). Овие два регистри овозможуваат 
приклучување на ОМП на надворешните магистрали: на 16 – битната адресна, и 
на 8 битната податочна магистрала од една страна, како и со внатрешната 8-битна 
магистрала од друга страна. 

ОМП преку MAR може да адресира одредена мемориска локација во 
некое од приклучените мемориски интегрирани кола или пак некоја конкретна 
влезно/излезна (В/И) порта. Адресните битови кои се внесуваат во MAR доаѓаат 
од 16-битните регистри за посебна намена и тоа од програмскиот бројач, од 
покажувачот на стек меморија, или од некој од 8-битните т.н. регистри за општа 
употреба: A, B, C, H, L. Податокот којшто претставува содржина која треба да се 
запише во, или да се прочита од адресираната мемориска локација или од В/И 
портата се внесува во MDR. Ако прочитаниот бајт е код за некоја операција која 
ОМП треба да ја изврши, тој бајт се пренесува до инструкцискиот регистер, но 
ако е влезен податок тој се пренесува до некој од другите регистри за општа 
употреба. Во MDR се пренесува и резултатот од некој од регистрите за општа 
намена на ОМП, кој потоа како излезен податок ќе биде запишан во aдресиранaта 
надворешна компонента. 

Инструкцискиот регистер (IR) е исклучително важен 8-битен регистер бидејќи 
во него се сместува кодот на операција на инструкцијата која што процесорот ја 
зема од работната меморија и која треба да ја изврши. Инструкцискиот декодер ја 
декодира содржината на IR и испраќа контролни сигнали до кодерот на машински 
циклуси (CMC). Врз основа на добиените сигнали од декодирањето, CMC испраќа 
соодветни сигнали до единицата за контрола и временско синхронизирање 
(CTSU). Оваа единица, покрај сигналите кои ги добива од страна на CMC, ги 
прифаќа и сите други внатрешни и надворешни сигнали на состојба. Врз основа 
на нив, оваа функционална единица испраќа внатрешни и надворешни сигнали 
чија улога им е временски да ја усогласат и да ја контролираат работата на сите 
градбени функционални единици во рамки на КОП, како и на сите периферни 
компоненти кои се поврзани на ОМП и кои го формираат МКП-систем. Заради ова 
CTSU може да се смета дека е најважниот дел – „мозокот“ или “јадрото“ на ОМП. 

Дел од влезните сигнали на CTSU кои доаѓаат од неговата надворешна 
околина се сигналот READY и сигналот BUSRQ. Спуштајќи го на ниско напонско 
ниво сигналот за спремност READY, некоја мемориска или В/И периферна 
компонента му укажува на ОМП дека ѝ треба дополнително време за да испрати 
или да прифати податок. Вообичаено, кога нема потреба од дополнително време, 
линијата READY треба да се наоѓа на високо напонско ниво со што компонентата 
покажува дека е спремна за трансфер на податоци и нема потреба од чекање. 
Надворешната компонента која е поврзана во МКП-системот бара директен 
пристап до оперативната RAM меморија (ДМП) така што на ОМП му го поставува 
на високо ниво сигналот за барање контрола над магистралите BUSRQ. 

Уште еден влезен сигнал во CTSU е такт сигналот (CLK). Овој сигнал временски 
ја синхронизира работата на сите внатрешни и надворешни компоненти во МКП-
системот. Такт сигналот е периодичен правоаголен сигнал со периода Т0=1us и 
еднакво времетраење на високото и ниското ниво: импулсот од +5V и паузата од 
0V. Од логички аспект, тоа е непрекината низа на 1-и и 0-и.  
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На CTSU се приклучува и влезниот сигнал за хардверско ресетирање на 
процесорот RSTIN со чие активирање ако се спушти на ниско ниво, процесорот 
влегува во првобитна, почетна состојба. 

Врз основа на сите овие влезови, CTSU ги обезбедува сите излезни контролни, 
управувачки и временски сигнали кои се потребни заради извршување на 
бараната операција. Испраќајќи ги генерираните сигнали до сите внатрешни 
функционални единици, но и до компонентите надвор од него, ОМП преку CTSU 
целосно ја управува работата на МКП-системот. 

Како надворешни сигнали кои ОМП ги испраќа за да ги контролира и со тоа 
да ги управува мемориските компоненти и В/И порти поврзани на него (т.е. на 
ОМП), CTSU ги генерира излезните сигнали  MRD*, MWR*, IORD*, IOWR*, и BUSAK.

Со сигналите MRD* и MWR* CTSU покажува дека реализира читање, односно 
запишување податок од/во мемориска компонента. Од друга страна, со сигналите 
IORD* и IOWR* CTSU покажува дека реализира примање на податок од влезна, 
односно испраќање на резултантен податок до излезна порта. За да го реализира 
трансферот на податоци ОМП преку CTSU активира само еден од овие четири 
сигнали кого го поставува на ниско ниво и тоа соодветно на тоа со која периферна 
компонента ќе разменува податоци и дали од неа ќе чита, или во неа ќе запишува. 
Другите три сигнали CTSU ги држи пасивни, подигнувајќи ги на високо ниво. 

Преку поставување на сигналот за дозволена контрола над магистралите 
BUSAK на високо ниво, ОМП преку CTSU му одговара на надворешниот уред кој 
побарал ДМП дека го прифаќа поставеното барање за ДМП. Веднаш потоа ОМП 
се исклучува од магистралите и овозможува тој ДМП да се реализира помеѓу 
надворешениот уред и работната RAM меморија.

Аритметичко – логичката единица (ALU) е посебна функционална единица 
во рамки на ОМП која извршува аритметичко-логички операции и со тоа ги 
обработува и модификува влезните податоци во излезни резултантни податоци. 
ALU може да извршува одредени аритметички и логички операции со два податоци 
чија должина е по еден бајт (8-бита). Такви операции се аритметичките операции 
собирање и одземање, како и логичките операции И, ИЛИ и ЕксИЛИ. Покрај 
наведените, АЛЕ може да обработува и единечен 8-битен податок на начин што 
истиот може да го комплементира, да врши и поместување на неговите битови во 
лево или во десно или да ја зголемува, односно намалува неговата вредност за 1.

2. ДОПОЛНИТЕЛНИ РЕГИСТРИ НА ОМП
Акумулаторскиот регистер е означен со А или Acc е 8-битен регистер кој е 

директно поврзан со ALU. Во Acc секогаш се сместува еден од податоците кој што 
треба да биде обработен, но и податокот којшто како резултат се добива после 
операцијата која што ALU ќе ја изврши со него. 

Како посебен регистер кој е поврзан со ALU е и регистерот на знаменца 
означен со F кој се нарекува и регистер на состојби прикажан на сл. 2. Од осумте 
статусни битови се користат само четири, при што секој бит е посебно знаменце 
кое сигнализира појава на некоја состојба во која може да се најде добиениот 
податок: 

 » Знаменцето за предзнак (S) сигнализира дали добиениот податок е 
позитивен или негативен според означувањето во втор комплемент. 
Ова знаменце „го гледа“ најмногу значајниот, осмиот бит од податокот. 
Ако овој бит е 1, тогаш тој податок е негативен и знаменцето тоа го 
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сигнализира подигнувајќи се на високо ниво (S=1). Во спротивно 
знаменцето е ресетирано (S=0).

 » Знаменцето за нула (Z) е бит којшто покажува дека резултантниот 
податок од обработката е нула бидејќи тогаш се сетира (Z=1). Ако 
добиениот резултат НЕ е 0, тогаш знаменцето се бриши и се наоѓа на 
ниско ниво (Z=0).

 » Знаменцето за парност (P) укажува на бројот на 1-ци во добиениот 
податок. Ако бројот на 1-ци во овој резултантен бајт е парен, тогаш 
знаменцето се поставува на високо ниво (P=1), а во спротивно се 
спушта (P=0).

 Сл.2 Регистер со знаменца (F) 

 » Знаменцето за пренос (CY) е бит кој укажува дали по извршената 
операција во добиениот резултантен податок има пренос после 8-от 
бит. Ова е всушност 9-ти бит кој се сместува во посебен флип-флоп 
надвор од акумулаторот.  Флагот CY е поставен на високо ниво (CY=1) 
кога аритметички се собираат два податоци и се добива збир за чие 
претставување е потребен и 9-ти бит. Знаменцето за пренос се сетира 
(CY=1) и ако при операцијата одземање, за да се  добие коректен 
резултат, има потреба од позајмување кон 8-иот, најзначајниот бит од 
намаленикот. Овој бит е афектиран и после операцијата поместување 
на содржината на акумулаторот во лево или во десно, кога покрај 8-те 
бита на акумулаторот е вклучено и ова знаменце.

Во ОМП постојат и дополнителни регистри чии содржини претставуваат 
внесени податоци кои привремено се чуваат. Со овие регистри, покрај Асс, 
регистерот-F и ALU, се овозможува извршување на секоја инструкција од 
програмот.

2.1. Регистри за општа намена
Општиот микропроцесор содржи четири  регистри за општа намена 

означени со B, C, H и L, при што во секој од нив може привремено да чува 8 битен 
податок, т.е. 1 бајт. ОМП овие регистри може да ги третира и како два посебни 
регистерски парови Rp и тоа: парот B||C или BC кој заеднички се означува како 
B-пар и вториот пар H||L или HL кој се означува како H-регистерски пар. Со 
спарувањето на регистрите е овозможено, по потреба, во нив привремено да се 
чуваат и дво-бајтни податоци долги по 16-бита. 

ОМП располага и со четири 8-битни привремени регистри (TR) кои се 
потребни за непречено реализирање на внатрешниот пренос на податоци и 
извршување на операциите со нив. Тоа се двата регистри означени со HiТR и LoТR 
поврзани со регистрите за општа намена, како и привремениот регистер AluTR, 
кој е приклучен кон ALU бидејќи е неопходен за комплетирање на аритметичко-
логичките операции. Четвртиот привремен регистер АссTR овозможува во Aсс 
прво да се смести влезниот податок, а по извршената операција во Асс да се внеси 
добиениот резултат.
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2.2. Регистри за посебна (специјална) намена
ОМП располага и со два 16-битни регистри за посебна намена. Тоа се 

специјалните регистри: програмскиот бројач (PC) и покажувачот кон стек 
меморијата – стек поинтерот (SP). 

Програмскиот бројач PC е првиот регистер за посебна намена.Тој е 
мемориски поинтерски регистер кон примарната меморија на ОМП. Имено, 
програмскиот бројач ја содржи мемориската адреса на локацијата каде што е 
сместена следната инструкција од програмот што треба да се изврши. ОМП по 
автоматизам ја зголемува содржината на програмскиот бројач секогаш кога ќе се 
изврши некоја инструкција и со тоа покажува на следната адреса во меморијата 
во чија локација е сместена следната инструкција што треба да биде извршена. 

Стек поинтерот SP е вториот регистер за специјална намена кој покажува 
кон стек меморијата. Тоа е уште еден мемориски поинтерски регистер чија намена 
е сосема различна од онаа на програмскиот бројач РС. Имено, стек поинтерот SP 
покажува на дел од оперативната меморија што е наменета за т.н. стек, магацинска 
или напластена меморија. Поконкретно, во SP е сместена адресата на повисоката 
од двете адреси на две последователни мемориски локации во кои како податоци 
можат да се сместат содржини на два 8-битни регистри од ОМП, или еден 16-битен.

3. ЕДИНИЦА ЗА КОНТРОЛА НА ПРЕКИНИТЕ
Преку оваа единица се контролираат прекините кои ги иницираат 

надворешни компоненти поврзани на ОМП и кои со тоа бараат да бидат 
опслужени, или внатрешните прекини кои се софтверски иницирани со посебни 
инструкции. Барањата за прекини, како и нивното сервисирање се реализира за 
време на нормалната работа на ОМП кога тој извршува одреден главен програм. 
Имено, ако за време на извршувањето на главниот програм одреден внатрешен 
настан или надворешна компонента побара прекин за да биде опслужена, ОМП го 
прекинува извршувањето на тековниот програм и почнува да извршува соодветен 
потпрограм со кој ќе го сервисира барањето за тој прекин. По комплетирањето на 
сервисниот потпрограм, процесорот се враќа во главниот програм и продолжува 
со негово извршување од местото каде што бил прекинат.

На контролата на прекини се поврзани два влезни сигнали за немаскирлив 
прекин NMI и за прекин со одобрување INTR. ОМП барањето на линијата за 
немаскирлив прекин NMI го опслужува без одлагање, додека добиеното барање 
за прекин преку водот INTR го сервисира само ако тоа барање е овозможено и 
не е маскирано. Токму со излезниот сигнал INTA* процесорот покажува кога го 
прифаќа и одобрува прекинот на линијата INTR.

4. ЕДИНИЦА ЗА СЕРИСКИ ВЛЕЗ/ИЗЛЕЗ
Со оваа единица ОМП може да ја контролира комуникација со периферна 

компонта која пренесува податоци на сериски начин. Преку сигналот за сериски 
влез на податоци SID процесорот може да прифати 8-битен податок (еден бајт) 
бит-по-бит за време од 8 такт периоди, додека преку сигналот за сериски излез на 
податоци SOD, повторно бит-по-бит, OMП може за исто толкаво време да испрати 
резултантен бајт. 
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ЗАКЛУЧОК  
Во овој труд воведовме оригинален модел на 8-битен општ микропроцесор 

(ОМП), која претставува комбинација од заедничките хардверски и софтверски 
карактеристики со едновремено упростување на некои од нив, на три реални 
8-битни микропроцесори: Intel 8080, Intel 8085 и Zilog Z-80. Поконкретно, детално 
се фокусиравме на функционалната блок шема на ОМП и на нејзините основни 
градбени блокови, како и на внатрешните и надворешните сигнали, аритметичко-
логичката единица со придружните регистри, потоа регистрите за општа и 
специјална намена, како и на единицата за контрола на прекините и единицата 
за сериски влез/излез на податоци. Со тоа се отвори можност да се иницираат и 
истражувања на ОМП од аспект на поврзување со полупроводнички мемориски 
интегрирани кола, како и со различни влезно/излезни порти, но и од софтверски 
аспект за негово програмирање во асемблерски јазик. 
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ПИН КОНФИГУРАЦИЈА НА ОПШТ МИКРОПРОЦЕСОР

АПСТРАКТ: Проблемот, кој е идентификуван од страна на авторите е недостаток 
на единствен генерален модел на општ МКП којшто е хардверски и софтверски 
близок до некој од реалните МКП. 
Во трудот воведуваме оригинална 8-битна дигитална компонента како  посебен 
модел на општ микропроцесор (ОМП), која како од хардверски, така и од 
софтверски аспект, претставува комбинација на заедничките карактеристики, 
но едновремено и нивно упростување, на три реални 8-битни микропроцесори: 
Intel 8080, Intel 8085 и Zilog Z-80. Поконкретно, во овој трудот се фокусираме 
на хардверскиот аспект и тоа во поголеми детали на пин-конфигурацијата 
објаснувајќи ја улогата на секој пин на нашиот ОМП-модел.

КЛУЧНИ ЗБОРОВИ: општ микропроцесор, пин-конфигурација, улога на пиновите

PIN CONFIGURATION OF GENERAL MICROPROCESSOR

ABSTRACT: The problem, identified by the authors, is the lack of a unified model of 
general microprocessor that is similar to any of the real microprocessors from hardware 
and software aspects. In this paper we introduce an original 8-bit digital component as 
a unique model of general microprocessor, which is a combination of common features, 
but at the same time simplification of three real 8-bit microprocessors: Intel 8080, Intel 
8085 and Zilog Z-80. More specifically, in this paper we focus on the hardware aspect 
(on the pin configuration), explaining the role of each pin of our model. 

KEY WORDS: general microprocessor, pin configuration, role of pins

ВОВЕД 
Новововедениот ОМП е разработен во неколку различни трудови и тоа 

од трите клучни аспекти кои се неопходно потребни за разбирање на неговото 
функционирање и употреба со цел да се формира МКП-систем: 

 » од внатрешен аспект – неговата интерна архитектура: функциналната 
блок-шема и пин конфигурација,

 » од аспект на поврзување со полупроводнички мемориски интегрирани 
кола, како и со различни влезно/излезни порти, но и 

 » од софтверски аспект за негово програмирање во асемблерски јазик. 

Сличноста на овој ОМП со трите наведени реални МКП-и во однос на 
нивните заеднички хардверски и софтверски особини е доста голема. Токму 
заради тоа, воведувањето на ваков оригинален модел на општ микро-процесор 
„осветлен“ од страна на сите три аспекти, овозможува поедноставување на 

004.312.463
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изучувањето и разбирањето на базичните принципи за функционирање на 
реалните МКП-и. 

Освен научната јавност, бенефит од резултатите на овој труд ќе имаат и 
студентите од една страна, бидејќи им се олеснува совладувањето и разбирањето 
на базичните концепти во овој домен, а од друга страна професорите, бидејќи 
им се олеснува трансферот на знаења. На овој начин, студентите поедноставно 
ги стекнуваат неопходно потребните основи за архитектонската структура, 
функционирањето, поврзувањето во систем, како и програмирањето на реалните 
микропроцесори, кои би ги изучувале во понатамошната едукација.   

Поконкретно, во овој труд се фокусираме на хардверскиот аспект и тоа во 
поголеми детали на пин-конфигурацијата објаснувајќи ја улогата на секој пин на 
нашиот ОМП-модел.

1. ПИН КОНФИГУРАЦИЈА НА ОПШТИОТ МИКРОПРОЦЕСОР
Општиот микропроцесор е „главниот играч“ во микрокомпјутерот или некој 

друг микропроцесорски систем кој се гради околу него поврзувајќи го со одредени 
периферни компоненти како што се најразлични мемориски ИК-а и В/И порти.  

Ваквите надворешни компоненти со кои се формира МКП-систем на ОМП, се 
приклучуваат преку неговите 16 адресни и 8 податочни пинови од истоимените 
магистрали. Покрај нив ОМП располага и со дополнителни влезни пинови на кои 
добива сигнали за тоа во каква состојба се наоѓаат приклучените компоненти, но и 
излезни пинови преку кои испраќа сигнали за да ја контролира и управува нивната 
работа. Од овие пинови произлегува контролната магистрала на МКП систем. 

Дополнителни пинови со посебна улога се оние што се потребни за 
напојување  на КОП од +5V, пинот на кој се поврзува референтно нулто ниво од 
0V („масата“), потоа пинот на кој се приклучува такт сигналот CLK со кој временски 
се синхронизира работата на ОМП и надворешните компоненти, како и пинот за 
ресетирање на КОП, RSTIN*. Во продолжение ќе ги наброиме сите 40 пинови на 
ОМП и поединечно подетално ќе ја објасниме нивната улога.

 Сл. 1 Пин дијаграм со распоредот на пиновите на ОМП 
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 Сл. 2 Функциски пин-дијаграми на ОМП

1.1. Пинови за напојување, ресетирање и временска синхронизација
ОМП се напојува преку извор на стабилен еднонасочен напон на пинот 

означен со +Vdd, додека пинот означен со GND се заземјува на референтен 
потенцијал од 0V, т.е. се приклучува  „маса“-та.

Влезниот пин RSTIN* е влез активен на ниско напонско ниво од 0V со што се 
врши хардверско ресетирање и првично бришење на ОМП кога во програмскиот 
бројач се сместуваат сите 16 нули: 0000000000000000bin, т.е. 0-та адреса 0000hex 
и со тоа тој се поставува на почетната состојба. 

На влезниот пин за такт сигнал CLK се приклучува астабилно коло како такт 
генератор кој генерира периодична низа на правоаголни импулси и паузи со 
еднакво време траење и со амплитуда од +5V. Овој сигнал има периода To=1us, 
односно фреквенција fo=1MHz. Неговата улога е да ја синхронизира работата на 
ОМП и другите надворешни компоненти поврзани во системот. 

 Сл. 3 Временски облик на такт сигналот 

Периодата на тактот Т0 се нарекува T-состојба и се означува со Ts. Таа се зема 
како единечен временски интервал бидејќи е најмалиот временски интервал 
кој е потребен за состојбите на сите комбинациски и секвенцијални кола кои 
влегуваат во состав на МКП да ги променат своите логички состојби и истите да се 
стабилизираат. За „нашиот“ ОМП ќе земеме дека T-состојбата трае од еден заден 
раб на такт-импулс до следниот заден раб на импулсот. 
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1.2. Пинови на адресната и податочната магистрала и пинови за сериска 
комуникација 

Главната примена на ОМП е обработката на податоци на паралелен начин 
кога во единечен временски интервал од еден такт период Т0, т.е. T-состојба Ts, 
тој едновремено може да прочита или да запише еднобајтен податок долг 8 бита. 
Сепак, ОМП може да прифаќа или да испраќа податоци и во сериски облик бит-
по-бит кога за читање, односно за запишување на еднобајтен податок, ќе му бидат 
потребни 8 такт периоди Т0.

Адресни пинови (А15 – А0): Преку 16-те адресни пинови, кои се исклучиво 
излезни, ОМП испраќа адресни сигнали кои ги носат 16-те адресни битови со 
кои ОМП адресира, а тоа значи селектира одредена мемориска компонента од 
повеќето приклучени за да може со неа да разменува податоци. Повисокиот 
адресен бајт HiAB се формира од сигналите присутни на пиновите А15 – А8, додека 
во состав на понискиот адресен бајт LoAB се адресните сигнали на пиновите А7 
– А0. Заради ова ОМП најмногу може да адресира     216 = 65536 = 64К различни 
мемориски локации кои го претставуваат неговиот адресен простор.  

Податочни пинови (D7 – D0): Заради тоа што ОМП располага со 8 податочни 
пинови тој може од периферните компоненти едновремено, во единечен 
временски интервал од еден такт, паралелно да прочита/прифати, односно 
да запише/испрати едно-бајтен збор долг 8-бита (“еден такт – еден бајт“). За 
прифаќање на влезниот податок, односно за испраќање на некој резултат како 
излезен податок на пиновите од податочната магистрала, ОМП располага со 
повеќе регистри за општа намена чија должина изразена во битови е исто така 
8-бита. Ова значи дека ОМП е и внатрешно и надворешно 8-битен процесор. 
Имајќи го во вид кажаното може да се заклучи дека 8-те пиновите на податочната 
магистрала се двонасочни, но во различни временски моменти: влезни кога ОМП 
чита/прифаќа некој бајт како влезен податок, односно излезни кога ОМП испраќа/
запишува резултантен податок како излезен бајт. 

Што се однесува до податочната магистрала треба да потенцираме една 
многу важна работа која се однесува на читање од оперативната меморија. Имено, 
кога ОМП ќе прочита содржина од одредена адресирана мемориска локација од 
работната меморија тој бајт го добива преку податочните пинови, при што истиот 
може да биде „пасивен“ или „активен“ податок. „Пасивниот“ податок може во 
вистински смисол на зборот да е податок кој треба да биде обработен од страна 
на ОМП, но може да биде и некоја адреса на  В/И порта или еден од двата бајти 
на адресата на некоја мемориска локација. Меѓутоа, прочитаниот бајт може да 
биде и „активен“ податок, а тоа е кодот на операцијата (КОП) којшто е содржан во 
инструкцијата што ОМП треба да ја изврши. 

Значи, бајтите кои процесорот ги добива преку податочната магистрала така 
што ја чита меморијата се податоци но во поширок контекст бидејќи можат да 
бидат кодови на операција или влезни податоци кои ќе бидат обработувани. По 
завршената обработка добиениот резултат може да биде само пасивен – излезен 
податок кој исто така по податочната магистрала процесорот ќе го запише во 
адресираната мемориска локација и/или ќе го испрати до некоја излезна порта. 

Сериската комуникација бит-по-бит ОМП ја реализира преку двата пинови 
насловени како SID и SOD. Користејќи ги овие пинови ОМП може за еден такт 
период, или да прифаќа по еден бит преку пинот SID, или по еден бит да испраќа 
преку пинот SOD („еден такт – еден бит“). Со серискиот пренос на еднобајтен 
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податок би се изгубиле осум такта, што претставува значително успорување, 
но за сметка на тоа се користи само една линија за влез и една за излез, додека 
8-те пинови на податочната магистрала остануваат слободни за вообичаениот 
паралелен пренос на еднобајтните податоци во еден такт интервал.  

а)                                                                                                            б) 
Сл. 4. а) Пинови на податочната магистрала и б) пинови за сериска 

комуникација 

1.3. Пинови за контрола на читањето/запишувањето 
Кога комуницира со периферните компоненти преку адресната и податочната 

магистрала ОМП всушност разменува податоци со мемориски интегрирани кола 
(ик-а) или со влезно-излезни порти. Полупроводничките мемориски компоненти 
кои се поврзуваат на ОМП може да бидат мемориски ик-а со случаен пристап чија 
содржина може само да се чита како што се E/E/P/ROM-чиповите, но и RAM-чипови 
чија содржина може да се чита, но и да се менува со запишување на нова. За да ја 
оствари предвидената размена на податоци ОМП користи четири излезни пина.

Станува збор за следните пинови: МRD* – читај од меморија, MWR* – запиши 
во меморија, IORD*  – читај/прифати од В/И порта, поточно од влезна порта и 
IOWR*  – запиши/испрати до В/И порта, поточно до излезна порта.

Испраќајќи контролни сигнали на овие пинови, ОМП управува со преносот 
и насоката на движење на податоците. Тој може да чита, односно да запишува 
податок во адресирана периферна компонента како на пр. одредено мемориско 
ИК, или да прифаќа, односно да испраќа податок до некоја В/И порта. При 
извршување на било која од овие четири машински операции, ОМП активира 
само еден од наведените контролни сигнали поставувајќи на него ниско напонско 
ниво кое одговара на логичка 0, додека другите три контролни сигнали ги држи 
пасивни поставувајќи на нив високо ниво кое соодветствува на логичка 1. 
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Според наведеното, за да прочита податок од некое мемориско ИК 
процесорот го активира сигналот на излезниот пин МRD*=0, а ако треба да 
запише податок тој го активира излезниот пин MWR* (MWR*=0). При ова адресата 
на мемориската локација е поставена на сите 16 адресни водови. 

Кога ОМП треба да комуницира со некоја влезна компонента и од неа да 
прифати/прочита податок процесорот го активира пинот IORD*=0, додека ако 
треба да испрати/запише податок во некоја излезна порта тој го активира пинот 
IOWR*=0. При преносот на податок со В/И компонента ОМП адресата на портата 
ја поставува само на ниските 8 адресни водови заради што максимално може да 
адресира до 28 =256 В/И порти.

Како дополнителен пин кој е потребен за остварување на пренос со побавни 
периферни компоненти ОМП располага со уште еден влезен пин за спремност на 
трансферот кој е означен со READY. Преку овој влезен пин READY процесорот добива 
информациски сигнал од некоја поспора периферна компоненти за тоа дали при 
читањето или при запишувањето, процесорот треба да внесе дополнителен такт 
период на чекање (анг. WAIT) со кој ќе го почека адресираниот надворешен уред да 
се спреми за испраќање или прифаќање на податокот. Кога сигналот, присутен на 
пинот READY се наоѓа на високо ниво (READY=1), нема потреба од циклус за чекање 
и трансферот се извршува без чекање од страна на процесорот. Но, ако процесорот 
на пинот READY добие ниско ниво (READY=0) тој внесува циклуси на чекање се 
додека нивото на тој пин повторно не се подигне на високо ниво. 

1.4. Пинови за контрола на трансферот со прекини 
Општиот микропроцесор дава можност за поврзување на периферни 

компоненти во МКП системот преку т.н. прекиден трансфер кога надворешна 
компонента или некој настан го прекинува извршувањето на тековниот програм 
на процесорот и го форсира да изврши посебен прекиден потпрограм за таа 
компонента. Со извршување на тој потпрограм ОМП комуницира со таа периферна 
компонента и практично го опслужува бараниот прекин кој бил поставен 
од нејзина страна. За остварување на трансфер на податоци со надворешни 
компоненти преку прекини ОМП располага со три пинови и тоа: влезен пин за 
немаскирлив прекин NMI, влезен пин за прекин со одобрување INTR и излезен 
пин INTA* за одобрување на прекин. 

Надворешните компоненти кои се приклучени на влезните пинови 
NMI и INTR бараат сервисирање така што секоја од нив на својата линија ќе си 
постави високо ниво со што на процесорот му сигнализира дека има потреба да 
биде опслужена. На влезниот пин за НЕ-маскирлив прекин NMI се приклучува 
компонента кој треба да биде опслужена без одлагање, додека компонентата која 
е приклучена на пинот INTR прекин ќе биде опслужена само ако нејзиното барање 
биде потврдено (прифатено, одобрено или дозволено) од страна на ОМП. Во 
секој случај, ако процесорот треба да сервисира побаран прекин, тој во принцип 
реагира на ист начин. Имено, ако прекинот е прифатен процесорот го прекинува 
извршувањето на тековниот програм на начин што ја завршува инструкцијата 
што моментално ја извршува, и адресата на следната инструкција што треба да се 
изврши ја запамтува во посебниот стек-сегмент од оперативната меморија. Потоа 
во програмскиот бројач ја внесува адресата на специјализираниот потпрограм 
кој е наменет за компонента која барала прекин кој се нарекува потпрограм за 
опслужување или за сервисирање на прекин. 
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Со тоа е прекинато извршувањето на тековниот програм и ОМП ги извршува 
инструкциите од прекидната рутина опслужувајќи го уредот, кој побарал прекин. 
По завршувањето на потпрограмот за сервисирање на прекинот ОМП продолжува 
со извршување на следната инструкција од главниот програм која е прва после 
последно извршената инструкција која тој ја извршил и преминал на опслужување 
на прекинот. Имено, од стек меморијата процесорот ја чита адресата која беше 
таму запамтена и ја внесува во програмскиот бројач. Бидејки таа адреса беше 
адресата на следната инструкција од тековниот програм веднаш после прекинот, 
процесорот најнормално си ја продолжува работата на тој програм. Како 
критичен и карактеристичен надворешен настан кој вообичаено предизвикува 
прекин е губењето на  напојување, додека таков внатрешен настан може да биде 
делењето со нула. Надворешна компонента која предизвикува прекин може да 
биде и тастатурата или некој прекинувач или тастер кој ја променил состојбата. 

Пред малку ги спомнавме влезните пинови за не-маскирлив и маскирлив 
прекин. Маскирањето е всушност софтверска техника со која програмерот може 
да го „ослепи“ процесорот за тој да „не го гледа“ барањето за прекин. Барањето на 
не-маскирлив прекин преку влезот NMI има највисок приоритет, тој НЕ може да се 
маскира и заради тоа процесорот веднаш извршува прекиден потпрограм со кој 
ја опслужува компонентата која го побарала таквиот прекин. 

Барањето на прекин преку INT влезот може да биде претходно софтверски 
маскирано, такашто компонентата поврзана на пинот INT ќе биде опслужена само 
ако програмерот го одобрил барањето за прекин на таа линија и не го маскирал. 
Во тој случај процесорот го прифаќа поставеното барање добиено на пинот INT, 
така што на излезот за потврден прекин INTA* поставува ниско ниво и со тоа и‘ 
сигнализира, ја информира компонентата која побарала INT прекин дека ќе биде 
опслужена, и почнува да го извршува соодветниот прекиден потпрограм. Но, ако 
прекинот е софтверски маскиран, процесорот НЕ го прекинува извршувањето на 
тековниот програм и нема да го опслужи бараниот прекин бидејќи истиот „не го 
гледа“ и „не е свесен“ за него. 

1.5. Пинови за контрола на директен мемориски пристап
Општиот микропроцесор овозможува и приклучување на периферни 

компоненти во својата околина кои со меморијата ќе комуницираат и разменуваат 
податоци со директен мемориски пристап (ДМП). За ваквиот трансфер на податоци 
ОМП располага со два пина на кои е поврзана надворешната компонента која бара 
директен мемориски пристап. Таа барањето му го поставува на процесорот преку 
влезниот пин за барање на контрола над магистралите BUSRQ. Процесорот пак, 
преку излезниот пин BUSAK испраќа сигнал до компонентата дека е прифатено 
барањето за ДМП и дека неа и е одобрена контролата над магистралите од негова 
страна. За ваквиот трансфер на податоци реалните процесори овие два пина 
ги означуваат и со DMARQ или HOLD за барање на ДМП, и DMACK или HLDA за 
прифатен, одобрен ДМП. 

Надворешната компонента бара ДМП преку посебно програмабилно 
дигитално ИК со специјална намена наречено ДМП контролер кое на линијата 
BUSRQ поставува високо ниво (BUSRQ=1). Процесорот ја завршува тековната 
фаза од инструкцијата која се извршува и го прифаќа барањето за ДМП преку 
поставување на високо ниво на излезниот пин BUSAK (BUSAK=1). Со ова, повторно 
преку ДМП контролерот, на периферната компонента и испраќа сигнал со којшто 
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покажува дека се исклучува од магистралите. На овој начин на компонентата 
ѝ е овозможен директен пристап до меморијата. За време на ДМП-преносот 
процесорот може да извршува само внатрешни работни операции бидејќи 
контролата над магистралите ја има ДМП контролерот кој ѝ овозможува на 
надворешната компонента директно да разменува податоци со работната RAM 
меморија. Кога ДМП трансферот ќе заврши, процесорот од компонентата добива 
барање за прекин со кое си ја враќа контролата над магистралите и  продолжува 
со извршувањето на следната фаза од тековната инструкција која не беше целосно 
реализирана заради ДМП. 

ЗАКЛУЧОК
Во овој труд воведовме оригинален модел на 8-битен општ микропроцесор 

(ОМП), кој претставува комбинација од заедничките хардверски и софтверски 
карактеристики со едновремено упростување на некои од нив, на три реални 
8-битни микропроцесори: Intel 8080, Intel 8085 и Zilog Z-80.

Поконкретно, се фокусиравме на хардверскиот аспект и тоа во поголеми 
детали на пин-конфигурацијата објаснувајќи ја улогата на секој пин на нашиот 
ОМП-модел. Со тоа отворивме и можност за идно истражување на ОМП од 
софтверски аспект за негово програмирање во асемблерски јазик. 
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ОПШТ МИКРОПРОЦЕСОР - ФАЗИ НА 
ИЗВРШУВАЊЕ НА ИНСТРУКЦИИ

АПСТРАКТ: Идентификуван е проблем на непостоење на на единствен генерален 
модел на општ МКП којшто и од хардверски и од софтверски аспект е близок до 
некој од реалните МКП.
Во овој труд воведуваме оригинална 8-битна дигитална компонента како  посебен 
модел на општ микропроцесор (ОМП), која и од хардверски и од софтверски аспект 
претставува комбинација на заедничките карактеристики на три реални 8-битни 
микропроцесори: Intel 8080, Intel 8085 и Zilog Z-80, но и нивно упростување.
Поконкретно, во овој труд се фокусираме на извршувањето на инструкциите во 
фази, при што во поголеми детали ја објаснуваме секоја од фазите низ која поминува 
тоа извршување.
 
КЛУЧНИ ЗБОРОВИ: општ микропроцесор, извршување на инструкција, фазите 
на извршување на инструкција

GENERAL MICROPROCESSOR - STAGES OF 
INSTRUCTION EXECUTION

ABSTRACT:A problem of non-existence of a single general model of general 
microprocessor has been identified, which, from a hardware and software aspect, is 
close to some of the real microprocessor. In this paper we introduce the original 8-bit 
digital component as a special model of general microprocessor, which, in terms of 
both hardware and software, is a combination of common features of three real 8-bit 
microprocessors: Intel 8080, Intel 8085 and Zilog Z- 80, but also their simplification. 
More specifically, in this paper we focus on the stages of instruction execution, and 
explain them in details.

KEYWORDS: general microprocessor, instruction execution, stages of instruction 
execution

ВОВЕД
Новововедениот ОМП е разработен во неколку различни трудови и тоа 

од трите клучни аспекти кои се неопходно потребни за разбирање на неговото 
функционирање и употреба за формирање на МКП-систем: 

 » од внатрешен аспект – неговата интерна архитектура: функциналната 
блок-шема и пин конфигурација,

 » од аспект на поврзување со полупроводнички мемориски интегрирани 

004.318
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кола, како и со различни влезно/излезни порти, но и 
 » од софтверски аспект за негово програмирање во асемблерски јазик. 

Сличноста на овој ОМП со трите наведени реални МКП-и во однос на нивните 
заеднички хардверски и софтверски особини е навистина голема. Токму заради 
тоа, воведувањето на ваков оригинален модел на општ микро-процесор, разјаснет 
од страна на сите три аспекти, овозможува поедноставување на изучувањето и 
разбирањето на базичните принципи за функционирање на реалните МКП-и. 

Освен научната јавност, бенефит од резултатите на овој труд ќе имаат и 
студентите од една страна, бидејќи им се олеснува совладувањето и разбирањето 
на базичните концепти во овој домен, а од друга страна професорите, бидејќи 
им се олеснува трансферот на знаења. На овој начин, студентите поедноставно 
ги стекнуваат неопходно потребните основи за архитектонската структура, 
функционирањето, поврзувањето во систем, како и програмирањето на реалните 
микропроцесори, кои би ги изучувале во понатамошната едукација.   

Поконкретно, во овој труд се фокусираме на функционалната блок шема на 
ОМП со осврт на базичните градбени блокови, внатрешни и надворешни сигнали, 
аритметичко-логичката единица со придружните регистри, потоа регистрите за 
општа и специјална намена, како и на единицата за контрола на прекините и 
единицата за сериски влез/излез на податоци.

 1. ИЗВРШУВАЊЕ НА ИНСТРУКЦИЈА
Како што е познато, МКП гo изведува програмот на тој начин што редоследно 

ги извршува сите асемблерски инструкции кои тој ги содржи, а потекнуваат од 
множеството на инструкции со кои тој процесор располага. При тоа, секоја 
асемблерска инструкција, во општ случај, задолжително содржи мнемоник. 
Покрај мнемоникот, инструкцијата може да содржи еден или два операнди, кои 
следуваат со мнемоникот. Сепак, постојат и инструкции без операнд/и, и тие 
содржат само мнемоник бидејќи операндите им се испуштени. Мнемоникот 
претставува кратенка со одредено значење која потсетува на тоа која операција 
треба да ја изврши инструкцијата. Од друга страна, операндот се однесува на 
податокот со кој таа операција треба да се изврши.

Во врска со претходното, за да изврши некоја инструкција, ОМП прво од 
меморијата го презема првиот бајт којшто е код на операција (КОП), а симболички 
е претставен со мнемоникот на таа инструкцијата. Потоа преземениот КОП 
процесорот внатрешно го декодира со инструкцискиот декодер и со тоа ОМП 
„дознава“ дали инструкцијата има и втор или трет бајт. Ако инструкцијата нема 
друг бајт, или бајти, ОМП ја извршува операцијата која е зададено со тој КОП. Но, 
ако инструкцијата покрај КОП има уште еден бајт како операнд, тогаш процесорот 
уште еднаш му пристапува на меморијата и го чита вториот бајт на инструкцијата кој 
претставува или директен податок кој треба да се обработи, или адреса на некоја 
влезна порта од каде тој податок ќе биде добиен. Ако пак, инструкцијата покрај 
КОП содржи уште два бајти, тогаш процесорот уште два пати чита од меморијата и 
со тоа добива директно податок кој е дво-бајтен, или добива адреса на мемориска 
локација каде се наоѓа бараниот податок и истиот го чита. Дури после тоа ОМП 
завршува со извршувањето на инструкцијата и истата ја комплетира. 

Заклучокот се наметнува сам по себе: секоја инструкција како прв бајт 
има еднозначно определен КОП. Покрај едно-бајтните инструкции, постојат и 
инструкции со должина два или најмногу три бајти. Кај нив вториот и/или третиот 
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бајт содржи податок кој треба да биде обработен со операцијата содржана во 
КОП, или пак содржи адреса каде тој податок се наоѓа.

2. ФАЗИ НА ИЗВРШУВАЊЕ НА ИНСТРУКЦИЈА

Како и секој реален процесор, така и нашиот ОМП има свое посебно 
инструкциско множество, а тоа се сите негови инструкции во асемблерски, 
односно машински јазик, со кои тој располага и може да ги изврши. Процесорот 
секоја инструкција ја извршува, т.е. процесира во временски период дефиниран 
како инструкциски циклус, и тоа во две фази според сл.1 а):

I.  фаза на преземање на инструкцијата,
II. фаза на извршување на инструкцијата.

Сл.1 а) Фази на извршување на инструкција
Глобално гледано, секоја од двете фази на извршување дополнително се 

дели на потфази, како што е прикажано на сл.1 б)

Сл. 1 б) Потфази за извршување на инструкција
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Фазите и потфазите на извршување на една инструкција се:
I) Фазата на преземање се реализира во две потфази кои се исти за секоја 

инструкција, а тие се:читање на првиот бајт на инструкцијата кој го претставува 
нејзиниот КОП,декодирање на КОП. 

1. читање на првиот бајт на инструкцијата кој го претставува нејзиниот 
КОП,

2. декодирање на КОП. 

II) Фазата на извршување на инструкцијата содржи три потфази кои се 
различни за секоја инструкција.

3. земање на операндот oд меморијата,
4. извршување на инструкцијата,
5. запамтување на резултатот.

3. ОБЈАСНУВАЊЕ НА ФАЗИТЕ НА ИНСТРУКЦИЈАТА
Во првата фаза, секогаш задолжително се реализираат и првата и втората 

потфаза при што прво се презема КОП после што следува негово декодирање. 
Доколку инструкцијата нема потреба од податок, таа се извршува во следната, 
втората фаза, и тоа само во нејзините четврта и петта потфаза. Имено, кај овие 
инструкции нема потреба од дополнително обраќање на ОМП кон меморијата 
или кон некоја влезна порта бидејќи нема потреба од податок кој се наоѓа 
надвор од процесорот. Исто така нема потреба од комуникација и тогаш 
кога инструкцијата има потреба од податок, но тој се наоѓа во регистрите 
на процесорот. Ваквите инструкции извршуваат само внатрешни машински 
операции кои може да бидат аритметички, логички, тестирање на некој 
услов, операции за внатрешен пренос на податоци меѓу регистрите и сл. и се 
завршуваат без третата под-фаза.  

Следните три под-фази, се реализираат тогаш кога после декодирањето на 
КОП, се утврди дека инструкцијата има потреба од податок и ако тој податок се 
наоѓа надвор од процесорот, во некоја од неговите периферни компоненти како 
на пр. меморијата или некоја В/И порта. Кога извршува вакви инструкции ОМП 
ќе треба да реализира екстерни, надворешно ориентирани машински операции. 
При тоа, ако податокот се наоѓа во меморијата или во некој В/И модул, ОМП ја 
извршува третата под-фазата на земање на податок. Тогаш ОМП ќе изврши 
екстерна работна операција со која ќе прочита или прифати еднобајтен податок. 
Тој податок може да биде содржина на некоја мемориска локација, или да бил 
запамтен во стек магацинската меморија, или да е еден бајт добиен од некоја 
влезна компонента или порта. Потоа, имајќи го потребниот влезен податок, ОМП 
ќе премине на четвртата под-фаза извршување на инструкцијата. 

Меѓутоа, ако дополнително во инструкцијата, покрај наведеното читање 
на влезен податок, се бара и запишување на резултантен податок во меморијата 
или тоа е податок наменет за во стек – меморијата, или некој бајт кој треба да се 
пренесе до адресирана излезна порта, ОМП ќе премине на петтата под-фаза на 
запамтување на резултатот.

Значи, инструкцијата ќе биде извршена од страна на МКП само ако КОП 
на инструкцијата биде пре/земен од главната RAM меморија, а заедно со него, 
доколку постои, биде прочитан и податокот од меморијата или од В/И порта, кој 
ќе биде со неа обработен. Од кажаното станува јасно дека за секоја инструкција 
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времето што е потребно за нејзино извршување варира и тоа е различно од 
инструкција до инструкција.

3.1. Фаза– 1: Пре/земање на кодот на операција од оперативната меморија
Процесорот ја става вредноста на програмскиот бројач PC во меморискиот 

адресен баферски регистер MAR, во него ја задржува и со тоа ја става на адресната 
магистрала со што адресира одредена мемориска локација од оперативната RAM 
меморија. Содржината на адресираната мемориска локација е кодот на операција 
на инструкцијата, кој е нејзин прв бајт што процесорот го чита и го презема 
преку податочната магистрала сместувајќи во својот мемориски податочен 
бафер регистер MDR. Добиениот КОП понатаму се пренесува до инструкцискиот 
регистер IR каде што се сместува и привремено се задржува за да може да биде 
декодиран од страна на декодерот на инструкции. 

Едновремено со пренесувањето на содржината на програмскиот бројач во 
MAR, процесорот ја зголемува содржината на програмскиот бројач за 1 како би 
можел да ја чита следната мемориска локација.

3.2. Фаза– 2: Декодирање на кодот на операција
Инструкцискиот декодер IR го декодира кодот на операција на инструкцијата 

и врз основа на тоа кодира машински циклуси кои треба да бидат реализирани 
заради нејзино извршување и ја активира единицата за контрола и временска 
синхронизација која испраќа соодветни внатрешни и надворешни контролни 
сигнали до сите внатрешни функционални единици и надворешни компоненти 
за да го комплетира започнатото извршување на инструкцијата. Доколку 
инструкцијата е едно бајтна, т.е. содржи само код на операција следното читање 
од меморијата ќе биде пре/земање на код на операција на следната инструкција. 
Меѓутоа, ако инструкцијата содржи два или три бајти, ОМП преминува во третата 
фаза на земање на потребниот податок за комплетирање на инструкцијата.

3.3. Фаза– 3: Земање на податок од меморијата
Во оваа фаза се чита операндот на инструкцијата кој е нејзин втор бајт и кој 

може да биде податок кој ќе биде обработен со операцијата која се извршува, 
или адреса на мемориска локација или В/И порта каде што се наоѓа тој податок. 
Прочитаниот бајт се сместува во некој од  регистрите на процесорот, што зависи 
од конкретната инструкција што се извршува, но никако во инструкцискиот 
регистер. Доколку инструкцијата има и трет бајт, кој исто така е операнд, после 
вториот, и овој бајт процесорот ќе го прочита од следната мемориска локација. По 
ова ОМП може да премина на следната фаза во процесирањето на инструкцијата, 
а тоа е фазата на нејзино извршување.

3.4. Фаза– 4: Извршување на инструкцијата
За да влезе во ова фаза, кодот на операција од IR е веќе декодиран од 

страна на декодерот на инструкции и од него веќе се испратени соодветни 
сигнали до контролната единица. Врз основа на добиените декодирани сигнали 
контролната единица генерира и испраќа секвенца (низа) од дополнителни 
внатрешни и/или надворешни контролни сигнали кон внатрешните логички 
и секвенцијални кола и/или надворешнитре компоненти: мемориските 
интегрирани кола или В/И порти. Тоа се сигнали испратени до релевантните 
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функционални единици на процесорот, за да ги превземат оние активности кои 
се потребни за извршување на инструкцијата. Тоа се регистрите и/или АЛЕ кои 
треба да се вклучени на пр. за извршување на некоја аритметичка или логичка 
операција со внесениот податок, или читање на вредности од регистри, или 
нивно префрлување во други, или пренесување на вредности до АЛЕ, или 
запишување на добиени резултати од АЛЕ во други регистри, и тн. Доколку 
врз основа на извршената операција од страна на АЛЕ, кога е таа вклучена, се 
исполнил некаков услов како на пр. резултат кој е нула, или е негативен, или 
има пренос, до контролната единица ќе биде испратен соодветен сигнал т.н. 
знаменце кој покажува каква е состојбата по завршената операција. 

3.5. Фаза– 5: Запомнување на резултатот
По извршувањето на било која аритметичка или логичка операција ОМП 

резултатот добиен од неа го пренесува во акумулаторот. Токму заради тоа што 
резултатот се сместува во акумулаторот, кај ОМП може да се земе дека 4-тата и 
5-тата фаза може да се третираат заеднички како единствена 4-та фаза – фаза 
на извршување во која се подразбира дека извршувањето опфаќа и внесување 
на резултатот од операцијата во акумулаторот. Заради ова, за општиот 
микропроцесор може да се каже дека е акумулаторски ориентиран.

По завршувањето на оваа последна фаза процесорот циклично ги повторува 
сите фази повторно почнувајќи од првата фаза кога зема код на операција од 
следната мемориска адреса бидејќи програмскиот бројач е веќе зголемен за 1. 

Доколку ОМП извршува инструкција која проверува исполнување на 
одреден услов, тој го тестира резултатот добиен по операцијата извршена од 
страна на АЛЕ кој е сместен во акумулаторот. Ако при тоа се исполнил тестираниот 
услов, на пр. резултатот е нула или има пренос, тогаш во програмскиот бројач ќе 
се внесе нова адреса на онаа мемориска локација каде што е сместена бараната 
инструкција соодветна за исполнување на поставениот услов. И во овој случај се 
повторуваат сите фази почнувајќи од првата кога процесорот го чита и презема 
кодот на операција на новоадресираната инструкција.

Од претходното може да се заклучи дека должината на инструкциите 
изразена во бајти, што се нарекува и формат на инструкција, може да биде еден, 
два, или три бајти. Покрај тоа е јасно дека брзината или времето на извршување 
на инструкциите со различен формат ќе биде исто така различна затоа што: 

 » еднобајтните инструкции ѝ пристапуваат само еднаш на меморијата 
кога процесорот го зема единствениот бајт, а тоа е кодот на операција 
на инструкцијата,

 » двобајтните инструкции во два наврати ѝ пристапуваат на меморијата, 
 » три-бајтните инструкции бараат уште едно – трето дополнително 

обраќање кон меморијата.

4. ПРИМЕР ЗА ИЗВРШУВАЊЕ НА ИНСТРУКЦИЈА
Како едноставен пример ќе ќе анализираме извршување на една 

асемблерска инструкција од некој програм. Да земеме дека тоа е дво-бајтната 
асемблерската инструкција MVI A, 69H со која ОМП треба податокот 69H да 
го внесе во акумулаторскиот регистер. На сликите сл. 3 а) б) и сл. 4 а) б) на два 
различни начини е претставено извршувањето на двете фази на оваа инструкција 
(MVI A, 69H).
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 » првиот бајт на анализираната инструкција е нејзиниот код на операција 
3E кој е запамтен во мемориска локација со адреса 2000H, додека

 » вториот бајт на инструкцијата е непосредниот податок 69H, кој треба да 
биде со неа обработен и е сместен веднаш под КОП, како содржина на 
следната мемориска локација со адреса 2001H. 

Во практиката меѓутоа, МКП извршува и тро-бајтни инструкции кои покрај 
кодот на операција како прв бајт содржат уште два бајти со кои се специфицира 
податокот кој ќе биде обработен со тој КОП. За да може нив да ги изврши 
процесорот освен првото обраќање кон оперативната меморија кога го чита 
КОП, на меморијата и пристапува уште два пати. 

Покрај тробајтни инструкции во множеството на инструкции на еден МКП 
има и едно-бајтни инструкции. Тоа се такви инструкции кои се составени само од 
кодот на операција и кои ОМП ги извршува само со едно читање на меморијата 
кога го презема КОП на инструкцијата.

Овој принцип на работа се однесува и на извршувањето на секоја друга 
инструкција од програмот кој е запамтен во оперативната меморија. На овој 
начин, извршувајќи инструкција-по-инструкција од програмот кој го работи, МКП 
практично го извршува целиот програм. 

Сл. 3 а) Прва фаза на извршување на инструкцијата MVI A, 69H -детално

Сл. 3 б) Втора фаза на извршување на инструкцијата MVI A, 69H-детално
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Сл. 4 а) Прва фаза на извршување на инструкцијата MVI A, 69H - едноставно

Сл. 4 б) Втора фаза на извршување на инструкцијата MVI A, 69H - едноставно

ЗАКЛУЧОК
Со овој труд воведовме оригинален модел на 8-битен општ микропроцесор 

(ОМП), која претставува комбинација од заедничките хардверски и софтверски 
карактеристики со истовремено поедноставување на некои од нив, на три реални 
8-битни микропроцесори: Intel 8080, Intel 8085 и Zilog Z-80.

Поконкретно, во овој труд се фокусираме на извршувањето на инструкците 
во фази и тоа во поголеми детали објаснувајќи ја секоја од фазите низ кои 
поминува тоа извршување.
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KOMPARATIVNA ANALIZA ALGORITAMA ZA SORTIRANJE 
PODATAKA U PROGRAMSKOM JEZIKU C++

APSTRAKT: U ovom radu prikazano je nekoliko rješenja sortiranja podataka u statičkim 
nizovima podataka. U praksi veoma često imamo potrebu za sortiranjem određenih 
podataka, pa je od velike pomoći izbor adekvatnog algoritma za sortiranje koji će raditi 
što brže i efikasnije. Prikazane su i praktične izvedbe algoritama za sortiranje koje su 
testirane na različitim nasumičnim skupovima podataka. Također, radi lakšeg shvaćanja 
funkcionalnosti određenog algoritma za sortiranje priložena je komparativna analiza 
brzine izvođenje svakog od testiranih algoritama za sortiranje. Testiranje algoritama za 
sortiranje realizovano je u programskom jeziku C++.

KLJUČNE RIJEČI: analiza, algoritam, sortiranje, podaci, programski jezik, C++

COMPARATIVE ANALYSIS OF ALGORITHMS  
FOR DATA SORTING IN C++ PROGRAMMING LANGUAGE

ABSTRACT: The problem, identified by the authors, is the lack of a unified model of 
general microprocessor that is similar to any of the real microprocessors from hardware 
and software aspects. In this paper we introduce an original 8-bit digital component as 
a unique model of general microprocessor, which is a combination of common features, 
but at the same time simplification of three real 8-bit microprocessors: Intel 8080, Intel 
8085 and Zilog Z-80. More specifically, in this paper we focus on the hardware aspect 
(on the pin configuration), explaining the role of each pin of our model. 

KEY WORDS: analysis, algorithm, sorting, data, programming language, C++

UVOD
Veoma često imamo potrebu da sortiramo određene podatke koji se nalaze unu-

tar nizova ili samih datoteka. Iz više razloga prikladnije je analizirati jednostavnije me-
tode nego neke kompleksne kao npr. što na jednostavan način možemo naučiti termi-
nologiju sortiranja te nam to omogućava lakše proučavanje kompleksnijih algoritama. 
Moguće je za jedan problem imati više različitih algoritama koji rješavaju taj problem. 
Uobičajeno je da nisu svi algoritmi jednako dobri u smislu brzine izvođenja.

Algoritmi sortiranja koji su obrađeni  u ovom radu: 
a) Bubble sort 
b) Insertion sort  
c) Quick sort

Neke od tih metoda pripadaju osnovnoj vrsti algoritama, npr. Bubble sort i Inser-
tion sort, dok drugi algoritmi pripadaju složenijoj vrsti algoritama poput Quick sort-a. 

004.434C++:004.633.2
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Analizirani su algoritmi, odnosno njihove složenosti kako bi odabrali najbolji mogući 
algoritam za rješavanje određenog zadatka.

1. ALGORITMI SORTIRANJA I NJIHOVA SLOŽENOST
U informacionim tehnologijama postoje različiti algoritmi za sortiranje koji rade 

na principu sortiranja slova i riječi (leksikografsko sortiranje) ili sortiranja brojeva (bro-
jevno sortiranje). Sortiranje je moguće da bude uzlazno (od manjeg prema većem) i 
silazno (od većeg prema manjem).

Svaki put nam je lakše koristiti sortirane podatke i predmete u odnosu na nesor-
tirane. Problem sortiranja možemo definirati na sljedeći način1: 

 » ULAZ: sekvenca {𝒂𝟏, 𝒂𝟐, … ,  𝒂𝒏} brojeva 
 » IZLAZ: permutacija {𝒂′𝟏, 𝒂′𝟐, … ,  𝒂′𝒏} takva da vrijedi da je 𝒂′𝟏 ≤ 𝒂′𝟐 ≤ 𝒂′𝒏 

ili 𝒂′𝟏 ≥ 𝒂′𝟐 ≥ 𝒂′𝒏  

 » Primjer: 
• ULAZ: 2, 5, 9, 13, 7, 6 
• IZLAZ: 2, 5, 6, 7, 9, 13 ili 13, 9, 7, 6, 5, 2 

Sortiranje velike količine podataka i uz računare može dugo trajati. Neki od algo-
ritama koji efikasno rade sortiranje su:

Algoritam Grupa

Sortiranje izborom najmanjeg elementa (Selection sort)
Zamjena elemenata

Sortiranje zamjenom susjednih elemenata (Bubble sort)

Jednostavno sortiranje umetanjem (Insertion sort)
Sortiranje umetanjem

Višestruko sortiranje umetanjem (Shell sort)

Sažimanje sortiranih polja (Merge)

RekurzivniSortiranje sažimanjem (Merge sort) 

Brzo sortiranje (Quick sort)
Tabela 1. Prikaz algoritama za sortiranje2

1.1. SORTIRANJE ZAMJENOM SUSJEDNIH ELEMENATA (BUBBLE SORT)
Sortiranje zamjenom susjednih elemenata (engl. Bubble sort) je jedan od najjed-

nostavnijih algoritama za sortiranje. Može se krenuti sortirati od početka ali isto tako i 
od kraja liste. Osnovna ideja algoritma je usporedba svaka dva susjedna elementa liste 
(polja) te im se mjenjaju mjesta ako poredak nije dobar. Nakon jednog prolaska kroz 
listu najveći element biva “izguran“ na kraj liste odnosno ispliva kao mjehurić otkud 
dolazi i sam naziv algoritma. Takav postupak se ponavlja sve dok cijela lista nije sortira-
na. Lista se u svakom trenutku dijeli na dvije podliste, sortiranu i nesortiranu, odvojene 
„konceptualnim zidom“.3

Pseudokôd ovog algoritma je sljedeći:
 » Kreni od početka niza prema kraju;  
 » Zamijeni 2 elementa ako je prvi veći od drugog; 
 » Ako u prolasku kroz cijeli niz nije bilo  zamjene, niz je sortiran.

1. Zajmović, M., Sortiranje i pretraživanje podataka, Studentska konferencija SKEI 2016, Sveučilište/Univerzitet „Vi-
tez“, zbornik radova, Vitez, 2016. godine, str. 327
2. Zajmović, M., Sortiranje i pretraživanje podataka, Studentska konferencija SKEI 2016, Sveučilište/Univerzitet „Vi-
tez“, zbornik radova, Vitez, 2016. godine, str. 327
3. Jakus, A., Algoritmi za sortiranje u programskom jeziku C++, Sveučilište u Rijeci, Filozofski fakultet, Odsjek za 
politehniku, završni rad, Rijeka, 2016. godine, str. 9
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Ovaj algoritam ima najlošiju složenost koja dolazi iz činjenice da se za imple-
mentaciju koriste dvije for petlje od kojih jedna služi za usporedbu svaka dva susjedna 
elementa dok druga prolazi preko cijelog djela nesortiranog niza.

16 11 5 8 10  Zamjena

11 16 5 8 10  Zamjena

11 5 16 8 10  Zamjena

11 5 8 16 10  Zamjena

11 5 8 10 16  Dio liste je sortiran (prolaz 1)

11 5 8 10 16  Zamjena

5 11 8 10 16  Zamjena

5 8 11 10 16  Zamjena

5 8 10 11 16  Dio liste je sortiran (prolaz 2)

5 8 10 11 16  Nema zamjene

5 8 10 11 16  Nema zamjene

5 8 10 11 16  Dio liste je sortiran (prolaz 3)

5 8 10 11 16  Nema zamjene

5 8 10 11 16  Lista je sortirana (prolaz 4)
Tabela 2. Koraci sortiranja Bubble sort algoritma

Implementacija Bubble sort algoritma u programskom jeziku C++:

void bubble_sort(int niz[], int n) 

{

int temp;

for (int i = n - 1; i > 0; i--)

{

for (int j = 0; j < i; j++)

{

if (niz[j] > niz[j + 1]) 

{

temp = niz[j];

niz[j] = niz[j + 1];

niz[j + 1] = temp;

}

}

}

}

1.2. JEDNOSTAVNO SORTIRANJE UMETANJEM (INSERTION SORT)
Jednostavno sortiranje umetanjem (engl. “Insertion sort”) se temelji na principu 

ubacivanja pojedinog elementa na odgovarajuće mjesto. Skup elemenata koji se sor-
tiraju podjeli se na sortirani i nesortirani. Zatim se svakim korakom povećava sortirani 
dio na način, da se iz nesortiranog dijela uzima prvi element i ubacuje se na odgovara-
juće mjesto u sortiranom dijelu.4

4. Zajmović, M., Sortiranje i pretraživanje podataka, Studentska konferencija SKEI 2016, Sveučilište/Univerzitet „Vi-



страна | 316

«МЕЃУНАРОДЕН ДИЈАЛОГ: ИСТОК - ЗАПАД»
И
Н
Ф

О
Р
М

А
Т
И
К
А

12 9 4 99 120 1 3 10

12 9 4 99 120 1 3 10

9 12 4 99 120 1 3 10

4 9 12 99 120 1 3 10

4 9 12 99 120 1 3 10

4 9 12 99 120 1 3 10

1 4 9 12 99 120 3 10

1 3 4 9 12 99 120 10

1 3 4 9 10 12 99 120
Tabela 3. Princip rada Insertion sort algoritma5

Ovaj algoritam je jednostavan agloritam i puno je brži i efikasniji od Bubble sort 
algortima. Kada imamo na ulazu već sortiran niz što je ujedno i najbolji slučaj, tada 
imamo linearnu složenost. Što se tiče vrlo malih nizova sortiranje umetanjem slovi kao 
jedno od najboljih rješenja, odnosno najbržih.

Implementacija Insertion sort algoritma u programskom jeziku C++:
void insertion_sort(int niz[], int n) 

{

int temp;

int j;

for (int i = 1; i < n; i++) 

{

j = i;

temp = niz[i];

while (j>0 && temp < niz[j - 1]) 

{

niz[j] = niz[j - 1];

j--;

}

niz[j] = temp;

}

}

1.3. BRZO SORTIRANJE (QUICK SORT)
Brzo sortiranje (engl. “Quick sort”) spada u klasu algoritama „podjeli pa vladaj” (engl. 

“devideand-conquer”) i rekurzivan je. Ovaj algoritam izumio je C. A. R. Hoare 1962. godine. 
Primjene u praksi pokazuju kako je ovo jedan od najboljih algoritama za sortiranje uopće. 
Bolji algoritmi rade samo sa određenim specifičnim tipovima podataka (npr. int). Osnovna 
ideja ovog algoritma je da se odabere jedan element iz niza i proglasi ga se pivot elemen-
tom. Ostatak niza posloži se oko ovog pivot elementa tako da s lijeva budu elementi koji su 
<= od pivota,  a s desna oni koji su >= od pivota. Time postižemo da je pivot “na pravom” 
mjestu. Lijevi i desni pod-niz se sortira rekurzivnim pozivom istog algoritma.6

tez“, zbornik radova, Vitez, 2016. godine, str. 329
5. Jakus, A., Algoritmi za sortiranje u programskom jeziku C++, Sveučilište u Rijeci, Filozofski fakultet, Odsjek za 
politehniku, završni rad, Rijeka, 2016. godine, str. 11
6. Zajmović, M., Sortiranje i pretraživanje podataka, Studentska konferencija SKEI 2016, Sveučilište/Univerzitet „Vi-
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Glavni koraci ove metode su: 
 » Podijeli: ako je veličina problema (ulaza) prevelika da bi ga direktno rješava-

li, dijelimo problem na dva ili više disjunktnih potproblema .
 » Savladaj: rekurzivno primjenjujemo metodu podijeli i savladaj za rješavanje 

potproblema. 
 » Kombiniraj: uzimamo dobivena rješenja potproblema i spajamo da bi dobili 

rješenje početnog problema.7

Kod implementacije Quick sort-a u jeziku C++ imamo dvije funkcije: 
 » Quicksort - poziva funkciju podijeliNiz koja dijeli niz na dva dijela ovisno o 

pivotu te rekurzivno poziva funkcije za prvi kao i za drugi dio niza .
 » PodijeliNiz – funkcija prvo definira pivotni element, zatim pregledava sve 

elemente niza koje uspoređuje sa pivotom te po potrebi vrši zamjenu ele-
menata (engl. swap).

Slika 1. Princip rada Quick sort algoritma8

Implementacija Quick sort algoritma u programskom jeziku C++:
int podijeli(int niz[], int p, int q) 

{

int x = niz[p];

int i = p, j;

for (j = p + 1; j < q; j++) 

{

if (niz[j] <= x) 

{

i = i + 1;

int temp = niz[i];

niz[i] = niz[j];

niz[j] = temp;

}

}

int tempa = niz[i];

tez“, zbornik radova, Vitez, 2016. godine, str. 330
7. Jakus, A., Algoritmi za sortiranje u programskom jeziku C++, Sveučilište u Rijeci, Filozofski fakultet, Odsjek za 
politehniku, završni rad, Rijeka, 2016. godine, str. 15
8. Jakus, A., Algoritmi za sortiranje u programskom jeziku C++, Sveučilište u Rijeci, Filozofski fakultet, Odsjek za 
politehniku, završni rad, Rijeka, 2016. godine, str. 15
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niz[i] = niz[p];

niz[p] = tempa;

return i;

}

void quick_sort(int niz[], int p, int q) 

{

int r;

  if (p<q)

  {

  r = podijeli(niz, p, q);

   quick_sort(niz, p, r);

quick_sort(niz, r + 1, q);

  }

}

2. USPOREDBA ALGORITAMA ZA SORTIRANJE I ANALIZA REZULTATA
U ovom radu testirani su rezultati tri algoritma za sortiranje na nasumičnm nizo-

vima različite veličine. Testiranje je relizovano u razvojnom okruženju Microsoft Visual 
Studio 2019. Korišten je računar sa 2.0 GHz Intel Core 7 procesorom, 8 GB RAM-a me-
morije, i operativnim sistemom Windows 10 Pro 64 bit.

Broj elemenata (n) Bubble sort Insertion sort Quick sort

1000 3,97 ms 1,91 ms 0,35 ms

10000 482 ms 202 ms 3,5 ms

100000 52,008 sek 26,002 sek 42 ms

500000 1325,2 sek 612,025 sek 477 ms

1000000 5755,2 sek 1805,07 sek 1,107 sek
Tabela 4. Brzina izvođenja algoritama za sortiranje
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Iz gore navedenog vidi se kako za kraće nizove (n=1000) razlika u brzini izvođen-
ja i nije toliko velika koliko je kod dužih nizova (n>10000). Kako Bubble sort i Insertion 
sort imaju kvadratnu složenost tako se povećava vrijeme sortiranja. Drugim rječima, 
njihova se efikasnost drastično smanjuje na nizovima sa više podataka. Općenito, In-
sertion sort je bolji algoritam te je relativno učinkovit za male nizove te se koristi kao 
dio sofisticiranijih programa. Quick sort algoritam sortiranja pokazao se vrlo efikasnim 
posebno na velikim nizovima. Od svih testiranih algoritama za sortiranje, najbolja svo-
jstva i najbrža vremena sortiranja pripadaju Quick sort-u.

ZAKLJUČAK
U programiranju algoritmi sortiranja su veoma važni najviše zbog toga što nam 

uveliko olakšavaju pronalazak prave informacije. Također, ovi algoritmi skraćuju naše 
dragocjeno vrijeme. Treba naglasiti da su važan dio upravljanja podataka koje može-
mo razlikovati po njihovoj složenosti. Svaki od algoritama ima svoje prednosti i ne-
dostatke u odnosu na druge algoritme. Ova osobina se najviše odnosi na vremensku 
zahtjevnost algoritma. 

Podaci mogu biti smješteni u nizove, vezane listom, datoteke, itd. u zavisnosti od 
toga kako ih želimo koristiti. Stoga trebamo znati odabrati odgovarajuće algoritme za 
sortiranje podataka kako bismo na najbrži mogući način mogli doći do željenje infor-
macije koristeći određenu bazu podataka.
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