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Приватниот сектор мора да има добар амбиент за работа зашто од него зависи 
полнењето на буџетот и создавањето нови работни места. Во услови кога светската 
економија е во проблем, најважно е да ја задржиме ликвидноста и на прво место да 
ги задржиме работните места на вработените. Состојбата е непредвидлива и неста-
билна така што никој не може да даде прогноза. 

Нужно е поврзување на бизнис-лидерите од бизнис-секторот со претставниците 
од другите сектори за дијалог и за јакнење на меѓусебната соработка и размена на 
искуства. Целта е да се поттикне иницијатива која ќе развива практични и одржли-
ви решенија во рамките на сите четири столба, на општествено одговорно работење 
во локалната заедница, животната средина, работното окружување и пазарот.

Потребна е соработка со образовните институции за профилирање на кадри по-
требни за економската одржливост и развој на  градот. Едукацијата на младите и 
нивно здобивање со практични вештини се неопходни за да го развијат својот по-

тенцијал. Практичните знаења и вештини ќе им помогнат за да ја подобрат вработливоста на пазарот на 
трудот. 

Подобра економска состојба без владеењето на правото не е можна. Поради нефункционирањето на 
правниот систем и на јавните институции, веќе постоечките фирми во градот го губат интересот за одр-
жување на бизнисот.  

Општество во кое молчат интелектуалците е во криза која е посериозна од сите можни економски 
кризи. Треба да се примени проактивно размислување на сите граѓани за времето што доаѓа со ставање 
на колективниот интерес над личниот. 
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за развојот на општините и долгорочната одржливост на тoj развој неопходно е да се слушнат 
мислењата на претставниците на бизнис-заедницата. во продолжение го презентираме нивното 
размислување за тоа што треба да прави Општина Куманово за подобра бизнис-клима и побрз 
раст на локалната економија.

Што треба да прави опШтина куманово за подобра 
бизнис-клима и побрз раст на локалната економија?

МОЈАТА ОПШТИНА - БИЗНИС СЕКТОР
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Од мојата гледна точка, најпрвин треба да постои стратегија за локален економ-
ски развој, односно да се овозможи дијалог меѓу бизнис-секторот и општината, да се 
направи приоритетна листа на проблеми и приоритети, односно да се донесе лока-
лен акциски план за подобрување на бизнис-климата. Како еден од најголемите про-
блеми би го посочил процесот на вадење градежна документација за изградба на 
индустриски објекти, кој трае премногу долго. Општинската администрација треба 
да е пофлексибилна и да се направат одредени измени со цел да се намали времен-
скиот период на „вадење“ на документацијата. Да се лоцира проблемот кај сите за-
сегнати страни: бизнис-секторот, градоначалникот и општинската администрација.

 Отворањето на нови индустриски зони е многу важен фактор за развој на локал-
ната економија, па така овие зони треба да бидат опремени со инфраструктура и 
довод на енергенси кои многу влијаат врз цената на крајниот производ. За успешен 
раст на економијата мора да има и соодветни средства, односно помош од централ-
ната власт. 
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треБа Да пОСтОи Стратегија за лОКален еКОнОМСКи развОј

За помош на бизнис-климата ќе треба да се изработат проекти за привлекување 
странски капитал при што ќе треба да се обезбедат локации со соодветни услови за 
инвеститорите да бидат заинтересирани да вложат средства и да отворат свои соп-
ствени производни погони (лесна индустрија) и големи транспортни центри при што 
ќе се вработуваат граѓаните и ќе расне стандардот на општината.

За таа цел ќе биде потребно да се направи одреден тим на луѓе кои би креирале 
каде и како ќе се обезбедат тие простори што ќе им се нудат на странските компа-
нии.

Исто така општината би можела и на постоечките домашни компании да им 
помогне во работењето со подобрување на инфраструктурата во постоечките ин-
дустриски зони и лесно поврзување со Автопатот Е-75.

Многу е добро што во целата ситуација на изнаоѓање на крајни решенија е вклу-
чена директно и Амбасадата на Швајцарија која и досега има давано срдечна помош 

со финансиски средства за одредени проекти во Општина Куманово.
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