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ПРОГРАМА ЗА РАБОТА на Асоцијација на здруженија на 
работодавачите на превозните трговски друштва на Република 
Македонија “Макам-транс“ Скопје. 
 
 
Програмата за работа ги опфаќа следните активности : 
 
 
 
1.Активности кои ќе овозможат подобрување на економската и 
социјалната положба на превозните транспортни друштва во Република 
Македонија. 
 
2.Преговори и разговори со институции за подобрување на условите за 
работа и обезбедување еднаков третман на пазарот . 
 
3.Преговори со услужни трговски друштва кои имаат индиректно 
влијание во формирање на превозната цена ( регистрација на возен 
парк, добивање на разни сертификати, мемориски картици, ТИР , 
осигурување од разни ризици, извозно увозни трговски друштва и др.) за 
добивање посебни бенифиции за членките на асоцијацијата. 
 
4.Преговори со Владата на Република Македонија и Министерството за 
транспорт и врски на Република Македонија за донесување на мерки кои 
ќе ги ублажат последиците од светската рецесија и ќе се овозможи 
намалување на трошоците на превозните трговски друштва : 
 
 

• Укинување на дополнителен надомест за зелени карти , како 
дел од задолжително осигурување на возниот парк, 

• Укинување на Циркуларот за однапред плаќање на 
задолжителното осигурување од автоодговорност донесен од 
Министерство за финансии на Република Македонија, 

• Укинување на надомест  за користење на царински 
терминали и нивно трансформирање на обврска која треба да 
ја подмируваат увозниците и извозниците на стока. 

• Укинување на обврската превозните трговски друштва да ги 
плаќаат надоместоците на граничните царински терминали за 
ветеринарен преглед на стока која се превезува за Република 
Македонија. 

• Добивање на неизградено градежно земјиште во сопственост 
на Република Македонија, по поволни услови за паркинг 
простор на тешки товарни возила, логистички центар со 
инфраструктура која ги исполнува условите на намената. 

• Сузбивање на монополи, нелојална конкуренција и 
формирање на дампинг цени преку интервенција во 
законските одредби кои ја регулираат оваа материја. 
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 5.Соработка со Министерство за транспорт и врски на Република 
Македонија 
 
 

• Учество во разни комисии, мешовити комитети основани врз 
основа на билетерални средства кои ја регулираат работата 
на превозните транспортни трговски друштва во државата и 
надвор од незините граници, 

• Преговори за добивање на неизградено градежно земјиште 
во сопственост на Република Македонија, по поволни услови 
за паркинг простор на тешки товарни возила,логистички 
центар со инфраструктура која ги исполнува условите на 
намената, 

• Учество во изработка и /или дополнување или измена на 
законски одредби кои ја регулираат материјата за превоз на 
стока и патници во патниот сообраќај, 

• Учество на јавен тендер за добивање на овластување за 
издавање на мемориски картици за превозните трговски 
друштва, професионалните возачи, надзорните органи и 
работилниците, 

 
 
6.Соработка со Царинска управа на Република Македонија 
 
 

•  Активно учество во Советодавно тело како инструмент за    
регулирање на практични проблеми кои имаат допирни точки со 
побрз проток на стока на граничните премини, извозно и увозно 
царинење, промена на законски одредби кои ја регулираат оваа 
материја, давање иницијатива за измена и на други законски 
одредби кои индирекно влијаат на побрз проток на стока во и за 
Република Македонија. 

• Дирекни комуникации и подршка  за разрешување на проблеми со 
соседни држави на граничните премини и/или застои на нашите 
гранични премини. 

 
 
7.Соработка со Министерство за надрворешни работи на  
 

• Подобрување на активности на амбасадите на Република 
Македонија во Европа како најчеста дестинација на превозните 
трговски друштва, од аспект на давање соодветна заштита при 
контроли од  надзорни органи на другите држави во случаи кога не 
постојат никави нарушувања или прекршувања на билетерални и 
мултинационални спогодби и договори. 
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 8.Соработка со Министерство за внатрешни работи на Република 
Македонија 
 

• Регуилирање и имплементација на законска материја од аспект на 
безбедност во сообраќајот. 

 
9.Соработка со сите  државни и други органи и организации  кои имаат 
допирни точки во однос на своите ингеренции за вршење на превоз на 
стоки и патници во патниот сообраќај и самиот возен парк како основно 
средство за работа. 
 

• Министерство за економија на Република Македонија, 
• Министерство за земјоделие, шумарство и водостопанство на 

Република Македонија, 
• Министерство за здраство на Република Македонија, 
• Сите организации кои вршат хомологациски прегледи, атести и 

издаваат разни сертификати за возниот парк. Едукативни центри 
кои вршат задолжителни обуки и сл. 

 
 

10.ЕДУКАЦИЈА - Презентации и предавања за трговски друштва – 
членки  во врска со : 
 
 

• Користење на ЦЕМТ дозволи, евиденција и изработка на  
извештаи, 

• Упатство и потребни документи за добивање на  Одобрение за 
превоз на   опасни материи ( АДР), 

• Предавање за практична примена на Закон за превоз во патниот 
сообраќај и  Закон за безбедност во сообраќајот, ЦМР, ТИР 
конвенција, АТП спогодба, Закон за работно време, задолжителен 
одмор на мобилните работници и возачите во патниот сообраќај и 
уредите за запишување во патниот сообраќај. 

 
11.Довршување на проект Макам-транс транспортна берза и негово 
активирање најдоцна до 01.03.2010 год.  
 
12.Развивање и иницирање на соработка со Стопански комори, 
Асоцијации, Здруженија од земјата и надвор од нејзините граници како 
предуслов за промоција и соработка на превозните друштва меѓу себе и 
увозно и извозните субјекти  од државата и надвор од нејзините граници. 
 
13.Анимирање и приклучување на голем број волонтери од членките 
трговски друштва, како активни учесници во реализирање на зацртаната 
програма за работа, нивна обука и едукација. 
 
14.Вработување на професионални лица кои ќе ја спроведуваат 
програмата за работа на Асоцијацијата, отварање на регионални 
канцеларии. 
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  Материјата која ја опфаќа Програмата за работа на организацијата 
и нејзината реализација е во голема зависност од активности и воља за 
соработка и реализација на предлозите и барањата од државни и други 
органи и организации и за истите неможе да се определи дати за 
реализација. Ова се основни елементи на Генералната програма за 
работа на организацијата кои имаат за цел обезбедување еднакви 
услови за работа и подобра економска и социјална положба на 
членството. Програмата ќе се реализира на годишно ниво со 
одредување на приоритети. 
 
Ова ПРОГРАМА е основен документ за активности кој ќе се 
надополнува согласно развојот и потребата со поединечни , мерки 
или активности кои ќе се евидентираат во посебни развојни 
програми. 
 
 
 
                                                         Регионално претседателство 
                                                                      Претседател 
 
                                                        __________________________                                 
                                                                Небојша Тошевски( 2010-2014) 
                                                                Благоја Воинов (2014-...)         
 
 
Бр.01/06-2010 
Скопје 01.03..2010год. 
Бр.03-05- 2014 
Скопје 21.01.2014год. 
                                 
 
 
 


