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АПСТРАКТ
Концептот на слободните економски зони денеска е многу моќен и силен,
поради тоа и многу држави се повеќе го препознаваат како еден од главните
параметри за својот економски развој. Додека првите слободни економски зони во
светот се нарекувале „работничко експлотациони затворени простори“, концептот на
денешните слободни економски зони е сосема поразличен.
Денеска слободните економски зони се подинамични, поинтензивни,
управувани од големи компании со способни и искусни менаџери, односно способен
и интегриран економски алат за развој на економијата на една држава.
Слободните економски зони потекнуваат од времето на Феникијците, од градот
Тиреа и островот во Грција Делос, некои 300 п.н.е., што во тоа време резултирало
овој остров да стане најбогат остров во светот. После освојувањето на римјаните,
истите го забраниле развојот на слободните економски зони, сметајќи дека истите ја
загрозуваат трговијата и развојот на римската империја.
Развојот на модерните слободни економски зони во склоп на стоковно транспортните центри се има интензивирано во 70-тите години од минатиот век. За
да се развиваат слободните економски зони, истите мора да функционираат во
склоп на стоковно - транспортните центри, во добра развиена инфраструктурна и
транспортна мрежа, каде истите се ослободени од царински давачки и каде што
стоката може да се преработува, дистрибуира, пакува, транспортира итн.
Во повеќе од 135 земји во светот, слободните економски зони работат заедно
во склоп на стоковно - транспортните центри и истите имаат даночни олеснувања,
по различни основи. Во светски рамки постојат повеќе од 3500 слободни економски
зони, кои создаваат околу 68 милиони работни места, со обрт на средства од над
500.000.000.000 долари.
Слободните економски зони во развиените стоковно - транспортни центри се
корисни, како за увозниците, така и за извозниците, бидејќи и двете групи имаат
одредени даночни олеснувања, а со тоа и зголемување на нивниот готовински
прилив на средства. Увозниците и извозници во слободните економски зони
гледааат можност да се одложи или да се избегнат царинските давачки, како и
даночното ослободување или нивно намалување.
Слободните економски зони им овозможуваат на инвеститорите: даночни
олеснувања, ослободување на бизниси од обврските за плаќање корпоративните
даноци, данок на додадена вредност и други локалните даноци. Нивната цел е да
привлечат странски директни инвестиции, со тоа и да се намали невработеноста,
поттикне економскиот развој итн. во склоп на добро развоен стоковно - транспортен
центар.
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ABSTRACT
The free economic zones today are very powerful concept, because more and more
countries recognize it as crucial parameter for its economical development. While the first
free economic zones were pointed as labor exploitation closed territory, the concept of
today’s free economic zones is totally different.
Today the free economic zones are more dynamical, more intensive, and are beeing
lead by big companies with capable managers. To be more exact, the free economic
zones represent capable and integrated economic tool for the development of the
economy of the country.
The free economic zones date back to the time of the Phoenicians, somewhat 300
years B.C., in the town Tires and the island Delos in Greece, which lead them in
becoming the most wealthy island in the world, in that time. After conquer of the island by
the Romans, the free economic zones had been forbidden to develop because it was
thought that they are threatening the trade and the development of the Roman Empire.
The development of the modern the free economic zones in the frame of the
transport centers has been intensified in the 70-ties of the past century.
In order for the free economic zones to develop, they need to function in the frames
of the transport centers that have well developed infrastructure and transport network,
where they would have tax exemptions, where the goods are produced, distributed,
packaged, transported e.c.t.
While, working in 135 countries in the world, the free economic zones are working
within the transport centers obtaining tax exceptions on different grounds.
In the world, more then 3500 free economic zones exist and produce 68 million
working positions as well as over USD 500.000.000.000 capital turnover.
The tax exemptions in the developed transportation centers have positive results on
the importers and the exporters of the goods, because these two groups have different tax
exceptions, and this helps them to increase their businesses and their capital income. The
importers and exporters in the free economic zones see the opportunity to postpone or
omit tax duties, or to simply lower they omit them completely.
The free economic zones provide to the investors tax exemptions, liberation of the
corporate taxes, VAT and other local taxes. Their purpose is to attract direct foreign
investments and decrease the unemployment, help the economical development and
similar in the frames of one well developed transport center.
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ВОВЕД
Интензивниот развој на стопанствата, индустриските и потрошувачките центри,
индустриското производство, претставуваат основни потикнувачи за нови и модерни
потреби на стоковен транспорт во светот. Ваквите процеси се истражуваат и
анализираат, сé со цел да се направат поефикасни стоковно – транспортните
центри и да се забрза текот на стоките низ истите.
Слободните економски зони како идеја и реална форма постојат повеќе
децении, особено се развиваат во 70-тите години од минатиот век и со текот на
времето добиваат различни облици во терминолошки и технолошки аспект.
Развојот на слободните економски зони во склоп на стоковно - транспортните
центри, како потсистеми на транспортните синџири, кои се лоцирани во склоп на
стоковно - логистичките полигони како еден хибриден и неразделен вид на систем,
добиени се со комбинација на техничките и организациските елементи на стоковно транспортните центри на транспорт и нивно поврзување со мрежата на слободните
економски зони.
Најновите светски трендови на развој одат во насока на рационализацијата на
транспортните проблеми во слободните економски зони, што пак води кон
неизбежна насока на развојот на сообраќајот, унапредување и квалитативно
зголемување на производството во склоп на истите, за во некои држави истите да
го заземаат првото место за унапредување на целокупното нивно стопанство.
Република Македонија е централна крстосница на регионот на југоисточна
Европа, и поради таа положба е идеален центар за транзит и дистрибуција на
производи кон европскиот пазар. Развиената патна и железничка инфраструктура,
поставеност на двата аеродроми, во комбинација со релативно малата територија
на земјата, овозможува брз пристап до секое населено место во Република
Македонија.
За поттикнување на економскиот развој и промоција на Република Македонија
како добра бизнис дестинација за докажените странски компании, досега се
отворени четири слободни економски зони, а се работи на отварање на
дополнителни седум слободни економски зони на територијата на државата, со цел
да се постигне рамномерен економски развој во целиот регион.
Магистерскиот труд „Развој на слободните економски зони во склоп на стоковно
- транспортните центри“ концептуално е поделен во повеќе делови, во кои е даден
опис на постоечките слободни економски зони во склоп на стоковно - транспортни
центри, објаснувајќи го концептот на слободни економски зони и превозните
системи со кои се поврзуваат, се претставуваат карактеристиките на транспортот во
слободните економски зони и нивна компарација со земјите во развој во регионот,
опфаќајќи постоечките и планираните превозни системи во слободната економска
зона Скопје 1 Бунарџик, неговата инфраструктура, како и демографската и
стопанска слика на истата.
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Трудот го опфаќа и математичкото моделирање и внатрешно уредување на
слободната економска зона Скопје 1 во склоп на стоковно - транспортниот центар,
распоредување на елементите во слободните економски зони и нивно просторно
разместување согласно обемот на стоковната размена. Ваквиот начин на
димензионирање и просторно разместување на потсистемите на слободните
економски зони најмногу се применува во Република Германија и со неговата
имплементација во наши услови, ќе придонесе во подобар развој на слободните
економски зони во склопот на стоковно - транспортниот центар.
На крај од трудот, е дадена анализа од очекуваните резултати од
истражувањето од имплементацијата на новиот системи во слободната економска
зона Скопје 1 Бунарџик, на објектот на Џонсон Контролс.
Овој магистерски труд го обработува развојот на слободната економска зона
Скопје 1, односно Бунарџик во склоп на воспоставениот стоковно - транспортен
центар, конкретно на објектот на Џонсон Контролс Во трудот се навлегува во делот
на бенефиции и даночни предности на слободните економски зони, како и нивното
функционирање во склоп на добро развиен стоковно - транспортен центар.
Трудот ја опфаќа важноста на слободните економски зони во однос на
зголемениот извоз, зголеменото вработување во истите, намалувањето на
трошоците за транспорт на продуктите, даночните олеснување, нивната значајна
улога во економскиот раст на државата, преку зголемување на извозот,
зголемување на индустриската конкурентност и привлекување на странски директни
инвестиции, со давање на посебни привилегии за производителите кои работата во
истите.
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ПРЕДМЕТ И ЦЕЛИ
Предмет на овој магистерски труд е проучување на релативно новиот концепт
на брз регионален развој, кој добива сè повеќе значење во Република Македонија и
во земјите во развој.
Целта на магистарскиот труд е да се даде реална претстава на можностите за
имплементација и развој на слободните економски зони со примена на нов принцип
на просторно разместување на потсистемите на слободните економски зони според
просторот на внатрешно уредување на елементите во склоп на слободните
економски зони во Скопскиот регион, со цел да се задоволат растечките потреби на
стоковно – транспортните центри и поврзувањето со главните сообраќајни текови во
Република Македонија.
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1. КОНЦЕПТ НА СЛОБОДНИТЕ ЕКОНОМСКИ ЗОНИ И СТОКОВНО ТРАНСПОРТНИТЕ ЦЕНТРИ ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
1.1. Слободни економски зони во Република Македонија
Слободната економска зона преставува институт на меѓународната економска
политика со која се поттикнува вложувањето на капиталот, производството,
размената и понудата на голем број на поволности, во служба на економскиот
развој на државата и регионот.
Тие претсвуваат физички ограден и означен дел од територијата на една
држава каде се извршува производство по однапред определени либерални
надворешно трговски, царински, даночни и други видови на олеснувања.
Слободните економски зони подразбираат либерален режим на работење,
регулиран со Закон за слободни економски зони, со посебни царински олеснувања и
максимално поедноставени административни процедури. Во слободните економски
зони може да се извршуваат сите работи кои нé преставуваат опасност по
безбедноста на земјата или се еколошки штетни.
Слободните економски зони преставуваат логистички центри кои ги
обединуваат услугите по системот се на едно место – производство, складирање,
утовар и истовар на стоката, транспорт, шпедитерските услуги, скратените царински
и поедноставните административни процедури.
Слободните економски зони овозможуваат:
• привлекување на странски извозно ориентирани инвестиции,
• трансфер на технологии и знаење,
• развој на домашната индустрија,
• побрз пробив до надворешните пазари,
• концентрирана меѓународна трговија низ контролирани канали,
• отварање на нови работни места,
• концентрирани услуги и потреби на едно место (логистички центри) итн.
Предностите кои ги нудат слободните економски зони се:
• Фискални олеснувања (ослободување од даночни давања за директни
инвестиции, ДДВ олеснување и одредени такси на локалните самоуправи)
• 10 годишни даночни ослободувања, не плаќање на данокот на добивка и
данокот на перзонален данок на доход, па како и ослободување на царински
давачки за стока, опрема, суровини и градежен материјал,
• Земјата се зема под закуп за период од 99 години,
• Ефикасна администрација (one stop shop),
• Едноставна и брза царинска процедура (во секоја слободните економски
зони се наоѓа царинска испостава),
•
Локални субвенции од користењето на инфраструктурата, (инвеститорите
не плаќаат надомест за уредување на градежното земјиште кон општината која
гравитира и не плаќаат надомест за добивање на градежни дозволи итн.)1

1

http://fez.gov.mk/
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ЦАРИНА
СТОКИ

СТАПКА НАДВОР ОД ЗОНИ

СТАПКА ВО ЗОНИ

Суровини

0% - 15%

0%

Опрема

5% - 20%

0%

СТОКИ

СТАПКА НАДВОР ОД ЗОНИ

СТАПКА ВО ЗОНИ

Данок на додадена
вредност (ДДВ)

18%

0%

Данок на добивка

10%

0% за 10 години

Персонален данок за
доход

10%

0% за 10 години

ДАНОЦИ

Извор: http://fez.gov.mk
Табела 1: Предности и стимулации на слободните економски зони во Република Македонија

Промотор на проектот за Слободно економски зони е Владата на Република
Македонија, која има улога на унапредувач на економскиот развој на државата.
Имено, Владата на Република Македонија има започнато со активностите на
намалување на невработеноста и сиромаштијата преку создавање услови за
повисок, постабилен економски развој. Кон крајот на 2000 година, Владата на
Република Македонија во консултација со ММФ, има направено макроекономска
рамка која е подржана од програмата за структурни реформи. Оваа рамка
предвидува висок растеж на БНП, кој се заснова на пораст на извозот и
инвестициите, главно од странски извори.
Основањето на слободни економски зони се поставени како критични точки во
севкупната меѓународна трговска политика на државата која се стреми кон извозот
и инвестициите кон европскиот пазар.
Директно надлежна за работењето на слободните економски зони, како и за
промовирање и реализација на проектот за слободни економски зони преставува
Дирекцијата за слободни економски зони, согласно член 5 од Законот за слободни
економски зони, Дирекцијата за слободни економски зони ги изведува сите
активности кон се однесуваат на развојот, основањето и нагледувањето на
активностите во слободните економски зони.
Дирекцијата за слободни економски зони исто така се ангажира на активноста
за привлекување инвеститори за основање и користење на слободните економски
зони, како и во долгорочно поврзување на домашните и странските инвеститори, а
се со цел побрз економски развој на земjата.
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1.2. Стоковно - транспортни центри во Република Македонија
Во денешно време без постоење на современи складишта и стоковни
терминали не е можно да се замисли транспортот на стоката од местото на
производство до местото на потрошување, а самото производство не може да се
оствари без повеќенаменски складишта, односно складишта за суровини,
полупроизводи, готови производи, стока за широка потрошувачка и стока за отпад.
Стоковно - транспортните центри преставуваат токму такви уредени и
организирани простори во кој се извршува собирање, складирање, распределба и
дистрибуција на стоката со сите останати елементи, со што се овозможува брзо,
квалитетно и економично доставување на стоката од производителите до
потрошувачите и достава на суровини до производителите.
Стоковно - транспортните центри претставуваат оградени, структуирани и
добро организирани простори, каде што се врши прием, подготовка, складирање,
манипулација и испраќање на стоката со посебните видови на превоз кои
оптимално најдобро можат да го опслужат стоковно – транспортниот центар.
Добро организираните стоковно - транспортните центри можат да постигнат
навистина голем степен на искористување на постоечките поединечни капацитети,
целосно применувајќи ги процесите на манипулација со стоката, најновите
технологии, ракувањето со стоката, транспортот и складирањето на истата.
Модерниот стоковно - транспортен центар мора да опфаќа, покрај претоварни
објекти со наменски транспортни складишта и објекти кои нé влегуваат во процесот
на транспорт на стоката, туку објекти кој преставуваат логистика подршка на истите.
Стоковно - транспортните центри во Република Македонија претставуваат
релативно непознат поим. Доколку го следиме развојот и новите современи барања
на стопанските субјекти во нашето опкружување и во Европа, па дури и во светски
рамки, може да се сретнат различни видови на стоковно – транспортни центри, како
што прествуваат: стоковни центри, транспортни центри, дистрибутивни центри итн.
Во Република Македонија немаме законска одредба која ќе ги дефинира
стоковните – транспортни центри и нивната поставеност како логистички системи,
особено денес кога имаме развиени слободни економски зони и најава за отварање
на нови економски зони на повеќе подрачја низ земјата, затоа е неопходно во
Република Македонија да се дефинира јасна законска одредба околу дефинирање
на стоковно - транспортните центри, како посебни логистични системи и заедничко
функционирање со склоп на постојните и идни слободни економски зони во
Република Македонија.
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2. ИДЕН РАЗВОЈ СЛОБОДНИТЕ ЕКОНОМСКИ ЗОНИ И СТОКОВНО –
ТРАНСПОРТНИТЕ ЦЕНТРИ ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
Република Македонија има исклучителна добра стратешка местоположба на
Балканскиот полуостров и во Југоисточна Европа како потенција за развој на
слободни економски зони и стоковно – транспортни центри. Нејзиното централно
место на Балканот овозможува одлични врски со сите патишта кои водат кон и од
Европската Унија и Азија.
Патните врски ја сочинуваат главната транспортна мрежа во Републиката.
Основните патишта биле изградени уште во Римско време, а римската Виа Игнатиа
почнувала од Рим преку Охрид и Солун се протегала се до Константинополис.
Денеска, главниот меѓународен автопат преставува Е-75, кој почнува во
Остенд и оди преку Брисел, Нирнберг, Виена, Будимпешта и Белград, а минува низ
Скопје, завршувајќи во Атина, истиот поминува до најголемата слободна економска
зона во Република Македонија, Скопје 1 Бунарџик.
Воздушниот сообраќај е исто така од голема важност. Во Македонија постојат
два аеродроми, во Скопје и во Охрид. Тие се искористени не само од македонските
туку и од странски авиокомпании. Аеродромите во Приштина, Софија и Солун се
исто така многу блиску.
Сето ова говори во корист на Република Македонија како лесно
достапристапна област во централниот дел на Балканот. Телекомуникациските и
поштенски служби преку своите експозитури насекаде низ зем|ата овозможуваат
брза и лесна комуникација со светот.
2.1. Развој на слободните економски зони во Република Македонија
Искуствата во светот покажуваат дека, доколку слободните економски зони се
постават на вистинското географско и бизнис подрачје, тоа ќе овозможи многу брзо
привлекување на директни странски инвестиции и ќе го зголеми вработувањето на
невработената и стручна работна сила. Слободните економски зони многу
допринесуваат во намалување на невработеноста на нискообразованите луѓе, на тој
начин намалувајќи ја и невработеноста во многу земји во развој.
За развој на слободните економски зони многу важен е односот на државата и
органи во состав, кон истите. Единствено слободни економски зони кои имаат
голема подршка од државата можат да постигнат добар успех и да работат
успешно.
Во Република Македонија е донесен Закон за слободни економски зони уште
во 1999 година, кој закон е усогласен со директивите на Европската Унија.
Формирана е Дирекција за слободни економски зони, која има развојна и контролна
улога во целото функционирање на слободните економски зони. Така е направена
добра основа за развој и просперитет на слободните економски зони.
Слободните економски зони подобро ќе функционираат само доколку сите
контрибутори во нивниот развој и работење, имаат интерес да остварат профит од
нивното работење и егзистирање.
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Гледано во таа насока, значи дека самата државата (при реализирањето на
националниот развој и намалувањето на невработеноста) треба да ги употреби
слободните економски зони, како рамка за привлекување на директни странски
инвестиции, нови технологии и намалување на невработеноста, се со цел да се
зголеми регионалниот и државен развој, а националната економија сосема успешно
и рамномерно да се приклучи кон меѓународните економски текови.
Начинот на кој државата и локалните самоуправи низ дадени олеснување и
бенефиции ги развиваат слободните економски зони, се рефлектира во интерес на
саната држава да привлечи странски инвестиции, трансферирајќи ги новите
технологии и зголемувајќи го вработувањето, особено во неразвиените подрачја.
Бидејќи во тие неразвиени подрачја нема доволно претпријатија за успешно
работење, државата практично, со помош на воведувањето и развојот на
слободните економски зони, не се откажува од фискалните приходи, и на тој начин
создава добар амбиент за бизнис и може да очекува за одредено време и приходи
од секундарни извори, како што се трошењето на заработувачката на работниците
на тоа подрачје, потрошувачката на домашните прозиводи и пораст на нивното
производство, снабдување на фирмите со домашни репроматеријали итн.
Принципите за одредување на вистинските мерки на развој на слободните
економски зони во склоп на стоковно – транспортните центри и ефектите врз
домашната економија од истите, ги дава препораките на Центарот за
транснационални корпорации при ОН (UN - The Challange of Free Economic Zones in
Central and Eastern Europe, Center of Transnational Corporations), а тие преставуваат
следниве:
• Трошоците за развој и одржување на слободните економски зони во склоп на
стоковно - транспортните центри треба да ги покриваат самите претпријатија
корисници на зоните со плаќање на закупните на земјиштето, административниот
простор, и сл;
• Развојот треба да даде рамноправен развој на сите видови на активности,
освен производството треба да се развива, маркетингот и бизнис услугите,и
• Развојот мора да биде добро програмиран, јасен и непроменлив.2
При развојот на слободните економски зони мора се води сметка и за
привлекување на нови технологии, како и во едукацијата на работната сила. Секаде
во светот, слободните економски зони и стоковно - транспортните центри имаа
значајна улога во трансферот на новата технологија. Директниот контакт со
новитетите во науката е најважен елемент за развој на општеството. Така се
постигнува развој и на човечките ресурси низ разни видови на контакт со технички,
маркетиншки, менаџерски и останати напредни достигнувања низ разни видови
„know-how“ аранжмани. Во исто време логистичките операции ги следат и
производствените активности што доведува до развој и на останати сегменти во
секторот услуга.3

2

Стручен труд од областа на макроекономијата, Инвестициона политика – случајот со РМ, Нефовски Сашо,
Скопје 2007 година.
3
Стручен труд од областа на макроекономијата, Инвестициона политика – случајот со РМ, Нефовски Сашо,
Скопје 2007 година.
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2.2. Развој и функционирање на стоковно - транспортните центри во
Република Македонија
Гледано на макрологистичко ниво стоковно - транспортни центри треба да
создадат предуслови кои ќе бидат од пресудно значење при остварување на целите
на сообраќајната економија. Пример за тоа е Република Германија, која проектира
и гради мрежа на стоковно - транспортните центри според барањата на т.н. мастер
план.

Извор: Логистика компендиум, октомври 2001 од проф. Вернер Е. Екстеин
Слика 1. Функции на логистичките центри.

Стоковно - транспортни центри опфаќаат различни услужни претпријатија
почнувајќи од шпедитери, транспортери, дополнувачки логистичари за поддршка,
како и логистичко трговски и индустриски претпријатија, кои се наоѓаат во склоп на
слободните економски зони. При тоа, тука има еден услов за поврзување на
најмалку два вида на сообраќај, патишта и железница.
Стоковно - транспортните центри бараат прецизно и јасно проектирање и
структуирање на целните претпријатија што ќе се сместат во истите и се наоѓаат во
склоп на слободната економска зона.
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ПРОЕКТНА СТРУКТУРА - ПЛАНИРАЊЕ НА СТЦ

СООБРАЌАЈНА
АНАЛИЗА

СООБРАЌАЈ
(ПОТЕНЦИЈАЛИ)

АНАЛИЗА НА
ЛОКАЦИЈА

ЕКСПРОПРИЈА ЦИЈА НА АЛТЕРНАТИВНИ
ЛАЦЕВИ

ОДНОСИ ВО
СООБРАЌАЈОТ

ЦЕНТРАЛНОСТ

НОСИТЕЛИ НА
СООБРАЌАЈ

СООБРАЌАЈ НА
ПОВРЗАНОСТ

ЛОГИСТИЧКА
ПОТРЕБА

ОКОЛИНА
ИСКОРИСТЕНОС
Т НА
ПОВРШИНИТЕ

ТРАНСПОРТНИ
ЛОГИСТИЧКИ
ФИРМИ

МАСТЕР ПЛАН

КОНЦЕПЦИЈА
ОПРАВДАНА ОД
ПОТРЕБИТЕ

ФУКНЦИОНАЛНА
ПРОГРАМА ИСКОРИСТЕНОСТ

НАЦРТ НА
МАСТЕР ПЛАНОТ

ИНФРАСТРУКТУРА
ОПФАЌАЊЕ

СИГУРНОСТ ВО
ПЛАНИРАЊЕТО
(КОНФЛИКТИ)

ИНДИКАТОРИ
КАПАЦИТЕТ

АНАЛИЗА НА
ТРОШОЦИТЕ
/КОРИСТ

ЕКОНОМСКО
ВЛИЈАНИЕ

СООБРАЌАЈНО
ВЛИЈАНИЕ

ПРЕПОРАКИ

ЦЕНТРАЛЕН ИЛИ
ДЕЦЕНТРАЛЕН
НАЦРТ

ЕТАПИ ГРАДЕЖНИ
СЕГМЕНТИ

ЕКОЛОШКО
ВЛИЈАНИЕ

СТРАТЕГИЈА НА
ВСЕЛУВАЊЕ

ЕФЕКТИ ВО
УПРАВУВАЊЕТО
СО
ПОВРШИНИТЕ

НОСИТЕЛИ
ОРГАНИЗАЦИЈА

ПРЕСМЕТКА НА
ЕКОНОМИЧНОСТА

СПРОВЕДУВАЊЕ
ПРОЕКТЕН
МЕНАЏМЕНТ

Извор: Логистика компендиум, октомври 2001 од проф. Вернер Е. Екстеин
Дијаграм 1: Проектна структура на СТЦ.

Мастер планот на стоковно – траспортните центри, кој главно е воден во
Република Германија, бара оптимално искористување на расположливата
површина кај стоковно – транспортните центри, преку функционално разместување
на сите претпријатија, сообраќајници, терминали, услужни активности итн. При тоа,
мора да се има во предвид дека за целосно искористување на расположливата
површина кај стоковно – транспортните центри, треба да се направат однапред
подготвени стручни нацрти.

Извор: Логистика компендиум, октомври 2001 од проф. Вернер Е. Екстеин
Слика 2: Модифициран Layout.
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Во зависност од целниот систем на стоковно – транспортниот центар, треба да
се обврне внимание на економските цели на претпријатијата во истиот, како и на
локациските цели. т.н. друштвото за развој на стоковно – транспортни центри
(GVZE), кое ги модерира неопходните мерки. Ова друштво се финансира и помага
од сите вклучени претпријатија и институции поврзани со слободните економски
зони.

Извор: Логистика компендиум, октомври 2001 од проф. Вернер Е. Екстеин
Слика 3: Цели и мерки.

Патниот сообраќај во светски рамки енормно и нé пропорционално се зголеми
во однос на другите видови на сообраќај, како што е железничкиот, воздушниот,
поморксиот итн. Со големиот и брз развој на патниот сообраќај, имаме и зголемена
емисија на штетни гасови што настануваат од користењето на товарните средства и
истата емисија го достигнува алармантното ниво, гледано на светско ниво.
Согласно на тоа, се зголемуваат и барањата за променет модел на транспорт, сé со
цел да се намалат штетните последици по еколината. Затоа, во локалниот товарен
транспорт се развиваат и политички се поддржуваат, разни програми кои го
опфаќаат комбинираниот товарен сообраќај.
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Извор: Логистика компендиум, октомври 2001 од проф. Вернер Е. Екстеин
Слика 4: Активирање на други видови сообраќај.

Камионскиот сообраќај без конкуренција е највисок афинитет во модерната
логистика. Тој може да пристигне секаде, во секое време и со посакуваниот
квалитет и квантитет на наложените количини.
Гледано нанапред во иднината, особено со развојот на стоковно – транспортни
центри, комбинираниот товарен сообраќај е најдобрата опција за исполнување на
металогистичките цели.
Системите на комбиниран сообраќај ја зголемуваат својата атрактивност преку
иновација на понудениот логистички пакет. Тоа неминовно води кон лидерство во
логистичките мрежи.
Возните и претоварните системи се ориентираат на алтернативите во
користењето на променливите сандаци и контејнери. Алтернатива преставува т.н.
пат што се протега, односно каде што се врши претовар на целиот камион заедно
со возачот. Оваа можност е проблематична поради непотребните товари и има
смисла само во посебни сценарија.
Со цел да се забрза претоварот, да се поедностави прибирањето и
распределбата на товарните единици и за да се намали бројот на ранжирни
постапки, постои една редица на проекти кои тежнеат кон нови технологии на
претовар.4

4

Логистика компендиум, октомври 2001 од проф. Вернер Е. Екстеин
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Извор: Логистика компендиум, октомври 2001 од проф. Вернер Е. Екстеин
Слики 5, 6 и 7: Техники на КТС.

Терминалите на комбинираниот товарен сообраќај (KLV) зафаќаат големи
површини, каде претоварот на стоката мора да се врши со кран или мобилен уред.
Потребната површина во зависност од депото и услужната структура за цел воз, се
движи во рамките од 6 до 10 хектари.
Логистичките услужни претпријатија преставуваат центри на логистичките
текови помеѓу трговските претпријатија и индустријата. Тие преставуваат базични
претпријатија на модерната логистика и истите се одликуваат со комплексноста при
нивното производство, кое се состои од традиционални системи за собирање на
стока, специјализирани преку експресни и пакет служби, се до центри за
стопанисување со стоката.
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Извор: Логистика компендиум, октомври 2001 од проф. Вернер Е. Екстеин
Слика 8: Базична форма и дистрибуцуја на стоки.

Базичните претпријатија кои се поврзани со патната мрежа, го организираат
претоварот и складирањето, како и влезот и излезот на стоките. Халите,
сообраќајните површини, административните површини, како и местата за
манипулација со стоката, истоварот контејнери итн. оптимално се распоредени на
релативно голема површина.
При пристигнувањето на стоката на влезот од стоковно – транспортниот
центар, таму се решава дали стоката директно ќе биде врзана меѓу камиони или ќе
оди во складот за претовар. Можно е истата да биде сместена во складот за
претовар или да биде сместена во меѓускладиштен склад, во зависност од
физичките или безбедносните услови.
Логистичките системи го поврзуваат оптимирачкиот процес на транспорт и
складирањето на стоката. Ваквите системи мора економски да се прилагодат и да
овозможат непречен тек на стоката, како за претовар, така и за извоз. Логистичките
центри се зависни од промените на условите на материјалните текови на стоката.
Согласно на тоа, се препорачува посебен модуларен тип на изградба на
логистичките центри. Оптимираните модули овозможуваат брзо проектирање и
краткорочна проектно ориентирана изградба и доградба на складовите. Бројот и
опременоста на пристапите кон складот, кој зависни од обемот на стока, видот на
стоката која се манипулира, како и сообраќајните можности за нивно изведување
итн. битно влијае врз продуктивноста на целиот логистички систем.
Релациските површини за локалниот и меѓународен сообраќај се опремуваат
со стандардни вилушкари или со систем за постојан пренос, додека кај релациските
површини се врши консолидацијата на излезниот сообраќај. Посебните површини
служат само за складирање на стоката, палети и проблематичната стока.
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Извор: Логистика компендиум, октомври 2001 од проф. Вернер Е. Екстеин
Слика 9: Стандарден модул.

Системите на логистички центри, кои преставуваат своевидни жаришта, бараат
постојано планирање. Секоја грешка во структурата и во тековите подоцна се
рефлектира во непотребните материјални и работни трошоци.
Во првата фаза се предвидува ориентирање на концепцијата кон податоците и
условите од налозите од постоечките и идните клиенти. Анализата на
економичноста обезбедува трошоци од работењето, каде се вметнува во цената да
биде и амортизацијата.
Во втората фаза се предвидува прецизно планирање. Се планира текот на
организацијата и секоја посебна поединечност поврзана со опремата во превозната
техника и во складирањето се договара со можниот испорачател.
Во третата фаза, следи спроведување на подготвените планови. Поединечните
елементи се објавуваат на тендер и се даваат на спроведување, каде избраниот
менаџмент се грижи за нивно имплементирање, без конфликтни ситуации, за на
крајот да се планира преселба и ставање во погон на објектот, се врши проба и се
започнува процесот.

21

РАЗВОЈ НА СЛОБОДНИТЕ ЕКОНОМСКИ ЗОНИ ВО СКЛОП НА СТОКОВНО - ТРАНСПОРТНИТЕ ЦЕНТРИ

ФАЗА 1
ПЛАНИРАЊЕ НА
КОНЦЕПТ

ОСНОВИ ЗА
ПЛАНИРАЊЕ

СТРУКТУРА

ПОДАТОЦИ ЗА ТЕКОТ
НА МАТЕРИЈАЛ

ПОДАТОЦИ ЗА
СОСТОЈБАТА

ОРГАНИЗАЦИОНА
СТРУКТУРА

БАРАНИ ПОДАТОЦИ /
ПАРАМЕТРИ

СИСТЕМСКО
ПЛАНИРАЊЕ

LAYOUT

КОНЦЕПЦИЈА /
ИНВЕСТИЦИЈА, РАБОТНИ
ТРОШОЦИ

ФАЗА 2
ОДЛУКА ЗА ДЕТАЛНО
ПЛАНИРАЊЕ

ФАЗА 3
ОДЛУКА ЗА
СПРОВЕДУВАЊЕ

ПРИЕМ / ПРЕДАВАЊЕ
Извор: Логистика компендиум, октомври 2001 од проф. Вернер Е. Екстеин
Дијаграм 2: Планирање и реализација на еден логистички систем.

Во оптимираниот распоред „Layout“, при изборот на локација, во дадени случаи
би требало да се прават одредени компромиси, во случаеви доколку нé може да се
најде вистинска локација на поставување на логистичкиот центар, па цената и
постоењето на површините се поставени наспроти логистичката функционалност.
Овде често се случува високата цена на централно поставената површина да
делува премногу висока. Трошоците кои се прават подоцна можат да се појават
заради слабата сообраќајна поставеност на објектот при прибирањето и
дистрибуцијата на стоките, а со тоа и казнуваат ја погрешната донесена одлука за
избор на локацијата.
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ЛОКАЦИЈА

ПОВРШИНА

ФУНКЦИЈА

ПОНУДА ЗА
ПРОСТОР

СИГУРНОСТ ВО
ПЛАНИРАЊЕТО

ОКОЛИНА НА
ЛОКАЦИЈА

ПОСТАПКА ВО
ПЛАНИРАЊЕТО

ГОЛЕМИНА НА
ПРОСТОР

ЦЕНТРАЛНОСТ ВО
ЛОКАЦИЈА

ИСКОРИСТЕНОСТ НА
ПРОСТОРОТ

КВАЛИТЕТ НА
СООБРАЌАЈНАТА
ПОНУДА

Извор: Логистика компендиум, октомври 2001 од проф. Вернер Е. Екстеин
Дијаграм 3: Вреднување на локацијата.

Опременоста на логистичкиот центар главно е зависна од видот на палети со
кои ќе се работи. Уредувањето на истиот, односно на влезот и излезот на стоката,
како и текот на отпадот, зависи од повеќе чинители.
При тоа, треба да сé има во предвид и техничката опременост, која е во
зависност од видот на стоката со која се манипулира, модуларната изведба и
предвидената организација на тековите. Уредувањето на пристапите, техниката на
претовар, техниката на истовар, системите за превоз во објектот, системите за
складирање на стоката, системите за пакување, односно производство и
изнесување на отпадот, оној за вентилација и климатизација, итн. се многу битни
работни задачи.
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ВЛЕЗ НА СТОКА

ВЛЕЗ НА СТОКАТА
ИЗЛЕЗ НА СТОКАТА

ПРОСТОРНО УРЕДУВАЊЕ
НА ВЛЕЗ И ИЗЛЕЗ НА
СТОКАТА

ГРАДЕЖНО
РЕШЕНИЕ

ТЕХИЧКА ОПРЕМЕНОСТ

ОРГАНИЗАЦИЈА










Состојба на стоката
Форма, големина, димензии
Чуствителност
Третман на пратките
Временски распоред на пратките
Третман на стоката
Контрола на стоката
Пакување, безбедност на товарот








Утврдување на потребата за простор
Утврдување на зградата
Обликување на зоната за утовар
Инсталација
Градежни зафати
Безбедносни и други мерки

 Системи за ускладиштување и ставање во
погон
 Алатки и системи за пренос
 Апарати за испитување и мерење
 Опрема за пакување и обезбедување на
товарот
 Превезување на смет

 Уредување на органиацијата на
работењето Разграничување на задачите
 Утврдување на тековите
 Правила за текот на информациите и
етикетите
 Време на престој на стоката на влез и излез

Извор: Логистика компендиум, октомври 2001 од проф. Вернер Е. Екстеин
Дијаграм 4: Обликување на влезот и излезот на стоката

Системот за транспорт во објектот треба да се стреми да биде поекономичен,
предвидлив и да се одвива без ризик од несреќи за лицата кои работат во истиот.
Колку текот на транспортот е похомоген, толку поспецијализирано и пообемно ќе
биде вклучувањето на апаратот. Универзалната постапка за транспорт е утврдена
преку одмерениот концепт на вилушкар.
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ВРЗАН ЗА
ПОДОТ

СЛОБОДЕН ОД
ПОДОТ

ПОДЕН
ЛАНЧАН СИСТЕМ
ЗА ПРЕНОС

POWER И FREE
ПРЕНОС

ТРАКА
ЗА ПРЕНОС

КРУЖЕН
ПРЕНОС
ЗА БЕСЕЊЕ

ВАЉАЦИ И
ЛАНЦИ
ЗА ПРЕНОС

СЛОБОДЕН ОД
ПОДОТ

ВРЗАН ЗА
ПОДОТ

ОБЕСЕНА ТРАКА
БЕЗ ПОГОН

ВИЛУШКАР,
ШЛЕПЕР

ПОД ЗА
ЕЛЕКТРО
ПАЛЕТИ

ЕЛЕКТРИЧНА
ТРАКА ЗА БЕСЕЊЕ

ТРАНСПОРТНИ
СИСТЕМИ БЕЗ
ВОЗАЧ

СИСТЕМ СО
ОБЕСЕН КРАН

ПАТЕКИ ЗА
ВАЛАЊЕ

Извор: Логистика компендиум, октомври 2001 од проф. Вернер Е. Екстеин
Дијаграм 5: Систем за пренос.

Повеќето можни опции за складирање со стоката претставуваат блокскладирањето на палети во регали, па скалдирањето со високи регали со машина
за транспорт од различен вид.
Влезот и излезот на палетите стока во складот се менува со текот на процесот
на набавка. Соответно на тоа треба да се прилагодат и системите на складовите и
да се опремат со прилагодени системи за прием и комисионирање на стоката.
Организацијата на претпријатието при воспоставувањето на тековите треба
точно да ги дефинира основните задачи на логистичарот и неговите соработници.
Помеѓу логистичарот и сите вклучени соработници треба да се утврдат точно
распределени одговорности и задачи, за да истите овозможат квалитетна работа и
да се добијат најдобри можни решенија, секако ориентирани кон задоволување на
потребите на клиентите и на проектите.
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ДИСПОНИРАЊЕ
ОПЕРИРАЊЕ

ПЛАНИРАЊЕ И
КОНТРОЛА

ПЛАНИРАЊЕ







ДИСПОЗИЦИЈА

Консалтинг на логистика
Развој на мрежа
Проектен менаџмент
Тендери
Оформување на логистички ланци







Прогноза на потребите
Диспозиција на налогот
Водење на состојбата
Додатна диспозиција
Следење на налогот

КОНТРОЛА

ОПЕРИРАЊЕ

 Зафаќање
на
учинокот
трошоците
 Планирање на трошоците и
калкулација
 Известување

и







Водење на логистичарите
Работење со логистички ланци
Водење на складот
Водење на транспортот
Водење на системите

Извор: Логистика компендиум, октомври 2001 од проф. Вернер Е. Екстеин
Дијаграм 6: Организација и задачи на логистиката.

Во минатото, организациите многу често се ориентирале кон спроведување на
оперативен транспорт и функционирање на складовите, шпедитерот се грижел за
товарот, а управата ги контролирала само финансиите на претпријатието.
РАКОВОДСТВО НА
ПРЕТПРИЈАТИЕТО

УПРАВА
(ОПШТИ
РАБОТИ)

ОПЕРАТИВНОСТ

ШПЕДИЦИЈА /
ДИСТРИБУЦИЈА

ЛОКАЛНО

ШТАБ ,
АСИСТЕНЦИЈА

МЕЃУНАРОДНО

ВОЗЕН ПАРК

СКЛАД

ТЕХНИКА

ФИНАНСИИ

ШПЕДИЦИЈА
ИЗЛЕЗ

УВОЗ

ЛОКАЛЕН

ПРИМЕР
ПРЕТОВАР

ВОЗИЛА

ШПЕДИЦИЈА
ВЛЕЗ

ИЗВОЗ

МЕЃУНАРОДЕН

ПРИМЕР
БАФЕР СКЛАД

ИЗГРАДБА

STATUS QUO на пазарот

Традиционални функции

ОРГАНИЗАЦИЈА АОП

Неопходен OVERHEAD

Извор: Логистика компендиум, октомври 2001 од проф. Вернер Е. Екстеин
Дијаграм 7: Вообичаена организација на претпријатието.
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Денешната логистичка организација е повеќе ориентирана кон матрицата. Во
преден план се проектите, при тоа тимот кој му одговара на раководителот на
проектот е составен од персонал на оперативните производствени сектори.

Извор: Логистика компендиум, октомври 2001 од проф. Вернер Е. Екстеин
Дијаграм 8: Иноваторна организација (матрица).

Од одлучувачка важност за претпријатието денеска преставува т.н. „Total
Quality Management“. Оваа обврска на претпријатието е постојано присутна во текот
на неговото работење и не значи дека таа завршува само со добивање на
сертификат ИСО 9000.
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ЗАКОНСКИ ПРЕДУСЛОВИ
 Безбедност
 Заштита на животна
средина
 Одговорност за производот
 Норми

РАСТЕЧКИ ОЧЕКУВАЊА НА
КЛИЕНТИТЕ
 Растечка комплетност
 Повисока спремност за
работа
 Отежнати услови за
работа
 Висока безбедност
 Поголема сигурност
 Љубезност при услуга
 Ефтини производи
 Покуси времиња за развој



СИСТЕМИ
ПРОЗВОДИ
ПРОЦЕСИ
ТЕКОВИ






ВАЖНИ ЦЕЛИ НА
КОМПАНИЈАТА
Напредни производи
Висок стандард на
квалитет и надлежност
Голема прифатливост на
пазарот
Висока економичност
Поголема сигурност
Домар имиџ на
компанијата

ЗАОСТРЕНА КОНКУРЕНЦИЈА
 Понови технологии
 Растечки притисок од
цените
 ПОкуси времиња за
иновации

Извор: Логистика компендиум, октомври 2001 од проф. Вернер Е. Екстеин
Дијаграм 9: Причини за растечки барања за квалитет.

Најважниот потенцијал од каде што логистичкото претпријатие ја црпи негова
енергија лежи во неговите соработници од сите позиции и сите негови нивоа.
Логистиката преставува постојан иновативен процес и како во секој услужен сектор,
новите идеи и ефикасноста при нивното споведување, одлучуваат за тоа каква
иднина ќе има претпријатието.
Со цел да се овозможи континуиран и целосен развој на стоковно –
транспортни центри, потребно е квалитетно просторно географско лоцирање на овој
сообраќаен систем и негово мрежно поврзување со околниот сообраќаен систем,
што пак директно зависи од квалитетно дефинираната локација на стоковно –
транспортниот центар. Локацијата и квалитетната изградба на стоковно –
транспортниот центар, со добра поставеност на наменските објекти во склоп на
истиот, со непречен сообраќаен тек на стоката, претставува значаен влог, како за
сообраќајните системи, така и за севкупниот општествено - економски развој на
подрачјето и пошироко на регионот.
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2.3. Превозни системи со кои се поврзуваат слободните економски зони и
стоковно – транспортните центри
При квалитетно лоцирање и изградба на стоковно – транспортен центар се
овозможува создавање на услови за одлична координација помеѓу различни
сообраќајни системи, како и помеѓу различните активности што се во функција на
производството и дистрибуцијата. Стоковно – транспортниот центар во слободната
економска зона Бунарџик, или Скопје 1, започнала да се создава со појавата на
повеќе производствени објекти на таа локација. Стоковните – транспортни центри
при тоа ги преземаат сите дејствија поврзани со трговијата, производството и
обликувањето на целата логистичка подршка на слободната економска зона,
односно текот на стоката итн.
Со настанувањето и развојот на слободните економски зони во склоп на
стоковно – транспортните центри, повеќекратно се остваруваат целите на
сообраќајната политика на една држава, целите на урбанизација, целите на
регионалниот стопански развој, како и целите за заштита и унапредување на
човековата работна и животна средина.
Слободната економска зона Бунарџик е лоцирана во самиот состав на
стоковно – транспортниот центар и се потпира на веќе постојните инфраструктурни
објекти, достапни за сите видови транспорт.
Со други зборови, стоковно – транспортните центри претставуваат
инструменти за координирање и распределба на транспортната работа помеѓу
одделни носители на транспортни услуги.
Стоковно – транспортните центри претставуваат почетни, завршни и транзитни
јазли на транспортниот сообраќаен систем, лоцирани заедно со слободните
економски зони, вршејќи функција на поврзување и интегрирање на сообраќајната
инфраструктура на патниот, железничкиот и останатите видови на сообраќај. Тоа се
инфраструктурни сообраќајни транспортни јазли кои што создаваат предуслови за
ефикасно синхронизирање и искористување на сообраќајната инфраструктура и
расположливите сообраќајни средства на пазарот на транспортните услуги, при што
како краен ефект имаме намалување на трошоците, задушеноста на сообраќајот,
подобрување на протокот во сообраќајот, намалување на трошоците на
експлоатација на сообраќајната инфраструктура и сообраќајните средства,
укинување на главните причини за сообраќајни незгоди итн.5
Стоковно – транспортните центри претставуваат конгломерат на независни
претпријатија концентрирани на едно место со цел обединување на сите битни
логистички и придружни дејности. Ефектот на меѓусебното поврзување се остварува
на тој начин, што понудувачите на услуга и корисниците на стоковно –
транспортните центри се физички присутни на една локација, најчесто на
периферијата од градот или покрај големите индустриски зони.6

5
6

Цветановски, Иле, „Стоковно транспортни центри“, Технички факултет-Битола, 2009
Цветановски, Иле, „Стоковно транспортни центри“, Технички факултет-Битола, 2009
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3. ЗАКОНСКА РЕГУЛАТИВА СО КОЈА СЕ РЕГУЛИРА РАБОТЕЊЕТО НА
СЛОБОДНИТЕ ЕКОНОМСКИ ЗОНИ ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
Имајќи го во предвид забрзаниот историски развој на слободните економски
зони на светско ниво, нивната еволуција и голема експанзија во последната
деценија на дваесеттиот век, може да се заклучи дека првата идеја за „економска
оправданост“ во корист на другите држави, како и правната подлога за работа која
настанува со билатерални и мултилатерални договори им го отстапи своето место
на националните закони на секоја држава кои се однесуваат на регулирањето на
работата на слободните економски зони. Секоја земја со свои закони го регулира
степенот на слобода и олеснувања кои им ги нуди на потенцијалните странски и
домашните инвеститори.
Првите чекори за регулирање на ова поле во Република Македонија се
направени во 1999 со Законот за слободни економски зони (31.08.1999 година) кога
беше основана и првата слободната економска зона Бунарџик. Но тука
активностите за унапредување на економијата на Репулика Македонија не стивнаа,
па во 2003 година се одржува научен собир од страна на Здружението за одржлив
развој и Министерството за економија на Република Македонија каде се потврди
императивното значење на унапредувањето на технолошкиот развој за
производство и негово преструктуирање, и ориентираноста кон странските пазари
заради зголемување на конкурентноста на производите и услугите.7
Сите овие активности на државата доведоа до унапредување и дополнување
на Законската регулатива на слободните екомонски зони во Република Македонија
и примената на Законот за технолошки индустриски развони зони донесен на
седницата одржана на 29 јануари 2007 година со бр. 07-437/1 усвоен со УКАЗ ЗА
ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ТЕХНОЛОШКИ ИНДУСТРИСКИ РАЗВОЈНИ
ЗОНИ во „Службен весник на РМ“ бр. 14 од 07.02.2007 година“ и негови
дополнувања.
Правилник со кој се уредуваат условите за влегување и излегување на
физичките лица и транспортните средства од подрачјето на слободната економска
зона влезен во сила од осмиот ден од денот на објавувањето во Службен весник на
Република Македонија. бр. 03-170/3.

7

Водич за инвеститорите USAID Македонија, септември 2007 година, Боја Марковска
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Следува цитиран текст - дел од Законот за технолошки индустриски
развојни зони и Правилникот со кој се уредуваат условите за влегување и
излегување на физичките лица и транспортните средства од подрачјето
на слободната економска зона (извор Службен весник на Република Македонија).

„Службен весник на РМ“ бр. 14 од 07.02.2007 година
Врз основа на член 75 ставови 1 и 2 од Уставот на Република Македонија,
претседателот на Република Македонија и претседателот на Собранието на
Република
Македонија издаваат
УКАЗ
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ТЕХНОЛОШКИ ИНДУСТРИСКИ
РАЗВОЈНИ ЗОНИ
Се прогласува Законот за технолошки индустриски развојни зони,
ЗАКОН ЗА ТЕХНОЛОШКИ ИНДУСТРИСКИ РАЗВОЈНИ ЗОНИ
Дел први
ОПШТИ ОДРЕДБИ
Предмет на законот
Член 1
Со овој закон се уредуваат погодностите за инвестирање во технолошките
индустриски развојни зони, условите, начинот и постапката за основањето, развојот
и работењето натехнолошките индустриски развојни зони, дејностите кои се вршат
во технолошките индустриски развојни зони и посебните услови за нивно вршење,
примената на царинскитепрописи во технолошките индустриски развојни зони, како
и престанокот на работа на технолошките индустриски развојни зони и на
корисникот на технолошките индустриски развојни зони.
Цел на законот
Член 2
Целта на овој закон е забрзување на економскиот развој со привлекување на
странски и домашен капитал за развој на нови технологии и нивна примена во
националната економија, зголемување на конкурентноста на Република Македонија
на надворешно-трговскиот пазар, зголемување на извозот и зголемување на
вработувањето.
Јавен интерес
Член 3
Изградбата и изведувањето на работите за основање и работење на
технолошките индустриски развојни зони е од јавен интерес.
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Значење на употребени поими
Член 4
(1) Одделните изрази употребени во овој закон го имаат следново значење:
1. “Даночен обврзник” е оној којшто согласно со Законот за даночната постапка
се дефинира како таков;
2. “Даночен орган” е орган на државната управа кој ги извршува управните и
другите стручни работи утврдени со Законот за Управата за јавни приходи;
3. “Домашна стока/добра” е стока:
- целосно добиена на царинското подрачје на Република Македонија согласно
со членот 22 од Царинскиот закон, во која не е вградена стока увезена од други
земји. Стоката добиена од стока ставена во одложувачка постапка се смета дека
нема статус на домашна стока,
- увезена од други земји и пуштена во слободен промет и
- добиена или произведена на царинското подрачје на Република Македонија,
било од стока наведена само во алинејата 2 или од стока наведена во алинеите 1 и
2 од оваа точка;
4. “Корисник на технолошката индустриска развојна зона” е секое домашно или
странско физичко или правно лице, кое е регистрирано за вршење на дејност
согласно со Законот за трговските друштва и кое заради користење на
технолошката индустриска развојна зона склучило договор со основачот на
технолошката индустриска развојна зона.
Основачот на технолошката индустриска развојна зона едновремено може да
биде и корисник на технолошка индустриска развојна зона;
5. “Основач на технолошка индустриска развојна зона” е Владата на Република
Македонија или домашно или странско правно лице;
6. “Ставање на стока на увид на царинскиот орган” е известување до
царинскиот орган, на пропишан начин, за пристигнување на стоката кај царинскиот
орган или кое било друго место кое царинскиот орган го одредил или одобрил;
7. “Странска стока/добра” е стока различна од онаа наведена во точката 3 од
овој став. Статус на странска стока ќе добие и домашната стока кога ќе биде
изнесена од царинското подрачје;
8. “Технолошка индустриска развојна зона” (во натамошниот текст: зона) е дел
од територијата на Република Македонија како дел од царинско подрачје, одвоен од
останатиот дел од царинското подрачје, посебно ограден и означен простор што
претставува функционална целина во која се вршат дејности под услови
пропишани со овој и друг закон и во кој важат царинските и даночните погодности
утврдени со овој и друг закон. Технолошката индустриска развојна зона се формира
заради развој на високо пропулзивни и современи технологии со воведување на
економски профитабилно производство и ефикасна употреба на ресурсите со
примена на највисоки еколошки стандарди. Технолошката индустриска развојна
зона е слободна зона од аспект на царинскиот и даночните закони;
9. “Царински дозволено постапување или употреба на стока” е:
а) ставање на стока во царинска постапка,
б) внесување на стока во зона или слободен склад,
в) повторен извоз на стока од царинското подрачје,
г) уништување на стока и
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д) отстапување на стока во корист на државата;
10. “Царински долг” е обврска на лице да го плати износот на увозните давачки
(царински долг при увоз) или извозните давачки (царински долг при извоз), кои се
пропишани за одредена стока според прописите на Република Македонија;
11. “Царинска контрола” е извршување на конкретни дејствија, како што се:
преглед на стока; проверка на постоење, веродостојност и точност на документите;
преглед на деловни книги и други евиденции; преглед и претрес на транспортни
средства; преглед и претрес на личен багаж и друга стока која ја носат лицата со
или на себе; спроведување на службени постапки и други слични дејствија во
поглед на запазување на царинските прописи, а кога е потребно и на други прописи
кои важат за стока која е предмет на царинскиот надзор;
12. “Царински надзор” се општи мерки кои ги презема царинскиот орган заради
обезбедување на примена на царинските прописи, а кога е потребно и на други
прописи кои важат за стока која е предмет на царинскиот надзор;
13. “Царински орган” е организациона единица на Царинската управа утврдена
со закон која е надлежна за примена на царинските или другите прописи каде што
може да се извршуваат сите или некои од пропишаните формалности;
14. “Царински постапки” се:
- пуштање на стока во слободен промет,
- транзит,
- царинско складирање,
- увоз за облагородување,
- преработка под царинска контрола,
- привремен увоз,
- извоз за облагородување и
- извоз и
15. “Царински прописи” се Царинскиот закон и подзаконските акти донесени врз
основа на овој закон.
(2) Во овој закон изразувањето во еднина вклучува множина, а множината
може да се однесува на еднина, освен кога со зборовите: “само” или “освен” не е
исклучена множината или еднината.
Дел втори
ПОГОДНОСТИ ЗА ИНВЕСТИРАЊЕ ВО ТЕХНОЛОШКА ИНДУСТРИСКА
РАЗВОЈНА
ЗОНА
Даночни ослободувања и олеснувања и постапувања
Член 5
(1) Даночниот обврзник, корисник на зоната подлежи на ослободувања и
олеснувања од плаќање на:
1) данок на добивка согласно со одредбите од Законот за данокот на добивка и
2) персонален данок на доход согласно со одредбите од Законот за
персоналниот данок на доход.
(2) Одредбите од Законот за данокот на додадена вредност кои се однесуваат
на слободните зони соодветно се применуваат за технолошко индустриските
развојни зони.
33

РАЗВОЈ НА СЛОБОДНИТЕ ЕКОНОМСКИ ЗОНИ ВО СКЛОП НА СТОКОВНО - ТРАНСПОРТНИТЕ ЦЕНТРИ

Царински ослободувања и олеснувања
Член 6
(1) Основачот и/или корисникот на зоната, подлежи на царински ослободувања
и олеснувања согласно со одредбите на Царинскиот закон, освен ако поинаку не е
уредено со овој закон.
(2) Корисникот на зоната кој врши производствена дејност и дејности од
областа на информатичката технологија (изработка на софтвери, склопување
хардвер, дигитални записи, компјутерски чипови и слично), научно-истражувачка
дејност и производство засновано на нови технологии со високи еколошки
стандарди се иззема од обврската за поднесување на гаранција како инструмент за
обезбедување на царинскиот долг кој настанал или може да настане по
одредувањето на царински дозволено постапување или употреба на стоката.
(3) Ослободувањата или олеснувањата од ставот (1) на овој член не се
однесуваат на алкохол и алкохолни пијалаци, како и на тутун и производи од тутун.
(4) Корисникот на зоната може да користи царински ослободувања и
олеснувања за странска стока која се користи како опрема согласно со членот 42 од
овој закон.
Член 7
Корисникот на зоната ослободувањата и олеснувањата утврдени во членовите
5 и 6 од овој закон ги остварува за вршење на:
1) производни дејности;
2) дејности од областа на информатичката технологија (изработка на
софтвери, склопување хардвер, дигитални записи, компјутерски чипови и слично),
научно- истражувачка дејност и производство засновано на нови технологии со
високи еколошки стандарди и
3) услуги кои се директно поврзани со увоз на добра кои се внесуваат во
зоната, под услов добрата да не се наменети за крајна потрошувачка.
Други погодности
Член 8
(1) Корисникот на зоната кој врши некоја од дејностите утврдени во членот 7 на
овој закон, ги остварува и следниве погодности:
1) по исклучок од одредбите на Законот за градежното земјиште основачот,
односно корисниците на зоната се ослободени од плаќање на надоместокот за
уредување на градежното земјиште;
2) надоместокот за уредување на градежното земјиште за кој се ослободени
корисниците на зоната го надоместува Владата на Република Македонија во
корист на единиците на локалната самоуправа;
3) земјиштето во зоната се дава под закуп од основачот на зоната за период до
50 години со можност за продолжување за уште 25 години;
4) периодот на закуп на земјиштето и висината на закупнината на земјиштето
во зоната ги определува Владата на Република Македонија за секој поединечен
случај;
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5) по исклучок од одредбите на Законот за заштита и спасување, корисникот на
зоната се ослободува од обврска да гради засолниште при градба на објекти во
зоната, како и од плаќање на придонес за изградба, одржување и опремување на
засолништето;
6) Владата на Република Македонија може да учествува во трошоците за
изградба на градежен објект за корисник во зоната - компании од актуелните листи
на Fortune Global 500 i Business Week Global 1.200 во висина од 100%, но не повеќе
од 500.000 евра во денарска противвредност и
7) изградениот објект од ставот (1) точка 6 на овој член е сопственост на
Република Македонија во процент во кој Владата на Република Македонија
учествувала во изградбата на истиот, а корисниците на зоната само го користат
додека го користат земјиштето, односно додека работат.
(2) За исполнување на условите од ставот (1) точка 6 на овој член, на предлог
на Дирекцијата за технолошки индустриски развојни зони одлучува Владата на
Република Македонија во рок кој не може да биде подолг од 30 дена од денот на
поднесувањето на предлогот.
(3) Корисникот на зоната е должен на доделеното земјиште за користење да
отпочне со градба во рок од девет месеца од склучувањето на договорот за закуп, а
најдоцна за 30 месеца да заврши со градбата и да почне со производство.
(4) Договорот за закуп на земјиштето еднострано се раскинува, доколку
закупецот на земјиштето во рок од девет месеца од денот на потпишувањето на
договорот за закуп не отпочне со градба на градежниот објект и ако во рок од 30
месеца не отпочне со производство.
Услови и постапка за остварување на даночни
ослободувања и олеснувања
Член 9
(1) Корисникот на зоната остварува даночни ослободувања и олеснувања, ако:
1) најмалку 80% од продажбата на годишно ниво е остварена во извоз надвор
од Република Македонија;
2) врши нова дејност, а не ја пренесува дејноста од друго подрачје на
Република Македонија во зоната;
3) нема ненамирени пристигнати даночни или царински обврски и
4) над него не е отворена стечајна постапка.
(2) Вредноста на стоките и услугите, произведени, односно извршени во зоната
се утврдува врз основа на фактури или други документи издадени од корисникот на
зоната.
(3) Вредноста на извршениот извоз на стоки и услуги се утврдува врз основа на
извозна царинска декларација. Извозната царинска декларација корисникот на
зоната е должен да ја доставува до Дирекцијата за технолошки индустриски
развојни зони.
(4) За остварување на даночни ослободувања и олеснувања од членот 5 став
(1) точки 1 и 2 на овој закон, корисникот на зоната поднесува даночно барање до
надлежниот даночен орган преку Дирекцијата за технолошки индустриски развојни
зони.
(5) Согласно со ставот (4) од овој член, кон даночното барање корисникот на
зоната е должен да приложи:
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1) договор за вршење дејност со основачот на зоната;
2) решение од членот 29 став (4), односно __________решение од членот 31
став (1) на овој закон;
3) биланс на успехот за претходната година, освен за правни субјекти основани
во тековната година;
4) доказ од надлежен орган дека е регистриран за вршење на дејност;
5) уверение издадено од надлежен орган дека корисникот на зоната нема
пристигнати, а ненамирени даночни или царински обврски и 6) уверение издадено
од надлежен суд дека над корисникот на зоната не е отворена стечајна постапка.
(6) Доказите од ставот (5) точки 1, 2 и 4 на овој член се поднесуваат во рок од
15 дена по добивање на решението за отпочнување со работа од Дирекцијата за
технолошки индустриски развојни зони, заради евидентирање во регистарот на
корисници за даночни погодности.
(7) Доказите од ставот (5) точки 3, 5 и 6 на овој член се поднесуваат секоја
година од работењето во зоната, најдоцна до 31 март во тековната година.
(8) Доколку се исполнети условите од овој член, даночниот орган на корисникот
му издава акт за соодветно даночно ослободување и олеснување и истиот го
доставува до Дирекцијата за технолошки индустриски развојни зони во рок од осум
дена од денот на донесувањето.
Дел трети
УСЛОВИ И НАЧИН ЗА ОСНОВАЊЕ ТЕХНОЛОШКА ИНДУСТРИСКА РАЗВОЈНА
ЗОНА
Општи услови за основање технолошка индустриска развојна зона
Член 10
(1) Зоната се основа, ако:
1) се обезбедени просторни, енергетски, технички и други услови за вршење
дејност во зоната;
2) не се применуваат производно-технолошки процеси и не се произведуваат
и складираат стоки, односно не се вршат услуги што ја загрозуваат животната
средина и природата и
3) основачот на зоната обезбеди средства за основање на зоната.
(2) Условите за основање на зоната од ставот (1) точка 1 на овој член до
границата на зоната ги обезбедува Владата на Република Македонија.
(3) Основачот на зоната обезбедува средства за основање и почеток на
работата на зоната, како и соодветни просторни, еколошки, енергетски, технички и
други услови за вршење на дејност во зоната и донесува акт за нејзино основање.
(4) Основачот на зоната, освен кога како основач се јавува Владата на
Република Македонија, регистрира трговско друштво кое врши економски, технички,
административни и други работи во врска со вршењето на дејностите во зоната.
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Просторни услови за основање технолошка
индустриска развојна зона
Член 11
(1) Зоната се основа на подрачје утврдено со просторен план или со
урбанистички план на земјиште во сопственост на Република Македонија како
локалитет од јавен интерес.
Зоната може да биде основана во урбано подрачје или надвор од урбано
подрачје.
(2) Зоната може да се состои од повеќе одделни делови на територијата на
Република Македонија, кои сочинуваат стопанска и функционална целина и секоја
од нив треба да биде оградена и означена.
Врз основа на член 28 од Законот за слободни економски зони (Службен
весник на Република Македонија. бр. 56/99, 41/00 и 6/02), директорот на
Дирекцијата за слободни економски зони, донесе
ПРАВИЛНИК
ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА УСЛОВИТЕ ЗА ВЛЕГУВАЊЕ И ИЗЛЕГУВАЊЕ НА
ФИЗИЧКИТЕ ЛИЦА И ТРАНСПОРТНИТЕ СРЕДСТВА НА ПОДРАЧЈЕТО НА
СЛОБОДНАТА ЕКОНОМСКА ЗОНА
Член 1
Со овој правилник се уредуваат условите за влегување и излегување на
физичките лица и транспортните средства од подрачјето на слободната економска
зона (во натамошниот текст: слободна зона).
Член 2
Како физички лица од член 1 на овој правилник се сметаат само лицата
вработени во слободна зона или лицата кој во неа влегуваат за обавување на некои
одредени работи.
Под транспортни средства од член 1 на овој правилник се сметаат сите патни и
комерцијални возила кои се користат за превоз на стоки и физички лица при влез и
излез во и од слободна зона.
Член 3
Влегувањето и излегувањето на физички лица и транспортни средства се врши
на влези излез во слободна зона на кои е обезбедено присуство на царински орган
со непрекинато работно време од 24 часа.
По исклучок од став 1 на овој член, може да се одобри влегување и излегување
на физички лица и транспортни средства на споредни влезови или излези
претходно одобрени од царинската управа на кои не е обезбедено присуство на
царински орган со непрекинато работно време од 24 часа.
На влезовите и излезите од став 2 од овој член основачот да обезбеди
контрола со камера и монитори од контролна просторија.
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Член 4
Физички лица, односно транспортни средства може да влегуваат, односно
излегуваатод слободна зона по претходна контрола на царински орган и овластено
лице од организационата единица на Дирекцијата за слободни економски зони.
Член 5
Основачот на слободната зона, ги идентификува и евидентира физичките лица
и транспортните средства кои влегуваат, односно излегуваат од слободна зона.
Основачот на слободна зона, на барање на надлежниот царински орган и
организационата единица на Дирекцијата за СЛОБОДНИТЕ ЕКОНОМСКИ ЗОНИ, ја
става на увид евиденцијата за влез и излез на физички лица и транспортни
средства во и надвор од слободната зона.
Член 6
На влезот на слободната зона физичките лица добиваат дозвола за влез.
Во дозволата за влез се евидентираат податоци на физичките лица и возното
средство со кое влегува во зоната, во кое својство влегува во зоната, ден и час на
влегување во зоната.
На одреденото место за излез се евидентира час (време) на излегување.
Член 7
Вработените во слободната зона задолжително носат легитимации кои ги
издава основачот и корисникот за своите вработени.
Легитимацијата од став 1 од овој член ги содржи следните податоци: основач,
односно корисник како и издавач на легитимацијата, име и презиме на вработеното
лице и работно место.
На времените надворешни соработници се издава времени легитимации со
назнака гостин.
Член 8
Организационата единица добива копие од транспортниот документ за секоја
стока која влегува и излегува во и од слободната зона.
Член 9
На влезот и излезот на слободната зона од податоците од транспортниот
документ организационата единица обработува формулар за процедурална
обработка во слободната зона.8

8

„Службен весник на РМ“ бр. 14 од 07.02.2007 година.

38

РАЗВОЈ НА СЛОБОДНИТЕ ЕКОНОМСКИ ЗОНИ ВО СКЛОП НА СТОКОВНО - ТРАНСПОРТНИТЕ ЦЕНТРИ

Извор: Службен весник на РМ бр. 14 од 07.02.2007 година
Слика 10: Формулар за процедурална обработка во слободна зона.
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4. ИСКУСТВАТА ПРИ ИМПЛЕМЕНТАЦИЈА НА СЛОБОДНИТЕ ЕКОНОМСКИ
ЗОНИ ВО ЕУ И РЕГИОНОТ
4.1. Слободните економски зони во ЕУ и светот
Улогата на слободните економски зони во светската економија со секој ден има
сé поголемо влијание. Слободните економски зони преставуваат заградена
територија на една држава која дава специјални олеснувања за бизнисот, тие
преставуваат средство на економската политика кое се користи во остварување на
целите на забрзан економски развој на државата. Слободните економски зони се
инструменти на економската политика кои овозможуваат брз прилив на директни
странски инвестиции, имплементација на нови технологии и зголемено
вработување, особено на локалното население.
Европската законска регулатива која се однесува на слободните економски
зони и ги регулира прашањата поврзани со нив, усогласена е со Киото конвенцијата
(The Kyoto Convention) и бриселскиот протокол од 1999 година.
Интернационалната правна регулатива е поврзана за поединечните договори,
меѓународните протоколи и статутот на меѓународната организација и здруженија,
кои ја дефинираат и влијаат на правниот основ за постоењето на слободните
економски зони низ светот.
Останати меѓународни правни инструменти се наоѓаат во договорите,
спогодбите и закони како што се GATT - општа спогодба за царината и трговијата,
STO – спогодба за основање на светската трговска организација, Kyoto Convention,
царинскиот закон на ЕУ итн.
Најновата поделба на слободните економски зони, која ја утврдила WEPZA
(World Economic Processing Zones Assiciation), најстарата и најголема организација
за слободни економски зони, формирана од Обединетите Нации (UN), слободните
економски зони ги класифиција како:
• големи зони: со населена популација, какви што се кинеските економски
зони и
• мали зони: кои генерално се помали од 1000 хектари, во кои
инвеститорите имаат свое седиште, но нема населби, освен капацитети
за сместување на работниците, каква што е слободната економска зона
Бунарџик, или Скопје 1.9

9

http://nwbih.com/news.cgi?ref1=145
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Извор: http://en.wikipedia.org/wiki/File:Efta-freetrade-map.jpg
Слика 11: Приказ на организации во светски рамки.

Во моментов постојат три мултилатерални слободни трговски области (free
trade areas - FTAs) во Европа и во Европската Унија, каде постои еден пазар и една
поранешена слободна трговска област во блиската историја, а мора да се
потенцира дека постојат бројни билатерални договори за слободна трговија.10

Моментални држави
членки на ЕФТА
EФТА (сега во ЕУ)

Моментални држави членки на
ЦЕФТА

Бафта (сега во ЕУ)

ЦЕФТА (сега во ЕУ)

Извор: http://commons.wikimedia.org
Слика 12: Приказ на организации во Европската Унија.

10

www.wikipedia.org
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ЕФТА (EFTA) - Европска Асоцијација за Слободна Трговија
Европската асоцијација за слободна трговија е формирана во 1960 година од
страна на големите седум (Австрија, Данска, Норвешка, Португалија, Шветска,
Швајцарија и Обединетото Кралство), но со вклучувањето на дел од овие земји во
ЕУ настанаа промени и во ЕФТА, па останаа само четири земји (Ирска, Норвешка,
Швајцарија и Лихтенштајн).11

ЦЕФТА (CEFTA) - Централна Европска Зона за Слободна
Трговија
Со паѓањето на железната завеса, во Централна Европа беа создадени две
области за слободна трговија и тоа: Балтичка зона за слободна трговија (БАФТА) и
Централно - европскиот договор за слободна трговија (ЦЕФТА), со цел да се
стабилизираат овие земји за членство во ЕУ. Со проширување на ЕУ во 2004
година, првичните членови на двете организации ги напуштаат истите и се
приклучуваат кон ЕУ.12
Земјите од Југоисточна Европа што се дел од Процесот на стабилизација и
асоцијација и Молдавија го потпишаа Централноевропскиот договор за слободна
трговија (ЦЕФТА) во 2006 г. Новата ЦЕФТА 2006 претставува сеопфатен договор за
слободна трговија (ДСТ), кој цели кон целосна либерализација на трговијата во
регионот, како и кон решавање на различните нецарински бариери во трговијата.
Овој договор замени 32 билатерални договори за слободна трговија во
регионот, воведе целосна либерализација на трговијата со индустриски производи
(со транзициски период за неколку производи) и во голема мерка ја
либерализираше трговијата со земјоделски производи. Целите на ЦЕФТА се да се
зголеми трговијата (и транзитот) на стоки и услуги и да се промовира соработката
во другите области поврзани со трговијата какви што се инвестициите, јавните
набавки и правата од интелектуална сопственост.13

11

www.wikipedia.org
www.wikipedia.org
13
www.wikipedia.org
12
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Земји EФТА членки

ЕУ земји
ЦЕФТА членки

Извор: http://en.wikipedia.org
Слика 13: Приказ на членки на ЕФТА, ЦЕФТА и ЕУ.

БАФТА (BAFTA) - Балтичка Зона за Слободна Трговија
Балтичката зона на слободна трговија - БАФТА (BAFTA) претставува
спогодба за трговија меѓу Естонија, Литванија и Летонија .Истата беше потпишана
на 13 септември 1993 година и стапи во сила на 1 април 1994 година. Подоцна,
спогодбата се прошири со цел да ги вклучи и земјоделските производи и стапи во
сила на 1 јануари 1997 година. БАФТА престана да постои кога нејзините земјичленки на 1 мај 2004 година се приклучија кон ЕУ.
БАФТА беше дел од општата соработка помеѓу трите земји, направен по
моделот на Нордиската соработка. Водачите се состануваат редовно, како
слободна економска област, формираа заедничка визна зона и започнаа со воена
соработка заради близината со Русија.14

14

www.wikipedia.org
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Заедницата на независни држави - ЗНД (CISFTA)
Заедницата на независни држави преговараше за создавање на ЗНД слободна
трговска област од 1994 година и конечно во 2011 година осум земји се согласија да
се создаде слободна трговска зона. Тие земји беа следниве: Русија, Украина,
Белорусија, Казахстан, Киргистан, Таџикистан, Ерменија и Молдавија. Белорусија,
Казахстан и Русија формираа единствена царинска унија.15

Извор: http://en.wikipedia.org
Слика 14: Приказ на членки на ЕФТА, ЦЕФТА и ЕУ.

Европска Унија-ЕУ
Европската Унија отсекогаш оперирала повеќе од слободна економска зона со
своите претходници, Европската Економска Заедница (European Economic
Community - EEC) која беше формирана како царинска унија. ЕУ го дели својот
пазар со трите членки на ЕФТА, а има воспоставено слободни економски односи на
некое ниво со повеќето Европски земји.16

Европска Царинска Унија (Еuropean Union Customs Union)
Европската царинска унија претставува царинска унија чии членки се сите
членови на Европската Унија, Турција и трите европски микродржави: Сан Марино,
Монако и Андора. Тука не се наплатува за стоки кои патуваат во царинската унија, а
членовите на царинската унија наметнуваат заедничка надворешна тарифа за сите
стоки кои влегуваат во Унијата. Една од последиците на царинската унија е дека
Европската унија мора да преговара како единствен субјект во меѓународните
трговски зделки како што се оние со Светската трговска организација (World Trade
Organisation - WTO).
Иако во ЕУ има алтернативни опции (привремен извоз на стока и складирање,
царински складишта, производство под царинска контрола итн.) системот на
слободни економски зони е зачуван. Се очекува овој концепт и во иднина да се
развива, за да овозможи поевтино работење.

15
16

www.wikipedia.org
www.wikipedia.org
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Слободните економски зони во ЕУ овозможуваат концентрација и
модернизација на технологијата и директни инвестиции во разни подрачја. Во
високо развиените индустриски земји, членки на ЕУ, поважни од концептот на
царински трговски зони во Европа стануваат развитокот на овие средства, како што
се даночните олеснувања и државната директна помош. Во зоните се воведува
користењето на модерни начин на царинење на стоката во ЕУ (голема стока на
заедницата и стоката ослободена од царинење) и модерна работна пракса.
Многу држави кои се приклучиле на ЕУ, особено Унгарија, Чешка и Полска,
имаат развиени слободни економски зони.17
ЕУ заедно со земјите аспиранти за приклучување во ЕУ, соработуваат во
хармонизација на нивните национални закони поврзани за слободните економски
зони, поврзани со одредбите за царинските закони во ЕУ кои се однесуваат на
слободните економски зони и царинските складишта. Ова е од големо значење за
слободните економски зони во Република Македонија и нивната примена за
придржување кон ЕУ законите.
Според законите на ЕУ, слободните економски зони се територии на
царинската заедница, но се сметаа за одвоени, за да се овозможат следните
работи:
• Стоката, која не припаѓа на ЕУ, да се смета дека не е на територијата на
царинската заедница, поради увозната царина и мерката на трговска
политика,
• Стоката на ЕУ да се квалификува за мерка која се применува за извоз на
стоката, на основа на тоа што се наоѓа во слободните економски зони.
Предностите на слободните економски зони во ЕУ се состојат во тоа дека
стоката е ослободена од царинските формалности при влез во зоната, во текот на
складирањето, транспортот и ракувањето и за време на извозот во земјите надвор
од ЕУ. Проблемот е во тоа што нé постои ослободување од царина за стоката која
се користи во слободните економски зони и за стоката која се троши во слободните
економски зони.
Предлогот на Европската Комисија за создавање на слободните економски
зони на подрачјето на Западен Балкан наишол на различни реакции во регионот. Тој
предлог на Европската Комисија, несомнено е политички потег во приближување на
Балканот кон ЕУ.
Треба да се нагласи дека користењето на поволностите во слободните
економски зони е временски ограничено. Со денот на влез во ЕУ, дел од тие
поволности ќе мора да се укинат. Директните државни субвенции ќе бидат
забранети, освен регионалниот развој кој не го забранува ниту Светската трговска
организација (World Trade Organisation - WTO).

17

www.wikipedia.org
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4.2. Глобални економски зони на иднината 2012/2013
“All areas of the world could benefit from free zones and they all need them” Graham Mather
Сите области во светот можат да имаат корист од слободните зони и во
сите области има потреба од нив - Грахам Матхер
На настанот кој се однесувал на слободните економски зони во светот кој се
одржал во Шангај во ноември 2011 година се презентирала ранг листата на
најуспешни слободни економски зони со најголем број на поволности за
инвеститорите на која свое место зазедоа слободни економски зони од Балканот,
меѓу кои и Слободната економска зона Бунарџик од Македонија.18
RANK Name of zone

Country

RANK Name of zone

Country

1

Dubai Airport Free Zone

UAE

26

2

UAE

27

Dubai Studio City

3

Dubai International Financial Centre
Shanghai Waigaoqiao Free Trade
Zone

28

El Paso International Airport

4

Iskandar

Malaysia

29

Dubai Knoledge Village

5

DuBiotech

UAE

30

Bahrain Logistic Zone

6

Tanger Free Zone

Morroco

31

Ras Al Khaimah Free Trade Zone

Latvia

32

Montreal Port

Canada
Jordan

China

Dahej Special Economic Zone

India
UAE

7

Freeport of Ventspils

8

The Clark Freeport Zone

Philippines

33

Aqaba International Industrial Estate

9

Chittangong Export Processing Zone

Bangladesh

34

Astana New City Special Economic Zone

10

Dubai Media City

UAE

35

Pomeranian Special Economic Zone

UAE

36

Klaipeda Free Economic Zone

Poland

37

Strachowice Special Economic Zone

UAE

38

Sheffield City Region Enterprise Zone

Mauritius

39

Togo - Industrial Free Zone

11

JLT Freezone

12

Katwice Special Economic Zone

13

Dubai Silicon Oasis

US
UAE
Bahrain
UAE

Kazakhstan
Poland
Lithuania
Poland
UK
Togo

14

Mauritius Freeport

15

Bahrain International Investment Park

Bahrain

40

SEZ Alabuga

Russia

16

Khalifa Bin Salman Port

Bahrain

41

Free zone Pirot

Serbia

International Media Production Zone

17

Salalah Free Zone

Oman

42

18

Lodz Special Economic Zone

Poland

43

Zagreb Free Zone

Croatia

44

Dead Sea Development Zone & Jabal
Ajloun Development Zone

Jordan

45

6th of October City

Egypt

46

Birmingam City Centre Enterprise Zone

UK

47

Technology Industrial Development
Zone Skopje 1 & 2

Macedonia

19

Bahrain International Airport

Bahrain

20

Aqaba Special Economic Zone
Twofour54 (Media Zone Authority, Abu
Dhabi

Jordan

21

UAE

UAE

22

Walbrzych Special Economic Zone

UAE

23

Dubai International Academic City

UAE

48

Southeast-Ecka, Zrenjanin

Serbia

24

Dubai Healthcare City

UAE

49

Freeport of Riga

Latvia

50

Rezekne Special Economic Zone
Authority

Latvia

25

Rakia Economic Zone

UAE

Извор: www.fDiIntelligence.com/ June/July 2012; GLOBAL Outlook GLOBAL FREE ZONES OF THE FUTURE
2012/13
Табела 2: Приказ на положбата на Слободната економска зона Бунарџик во глобално ниво.

18

www.fDiIntelligence.com
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Во Европа, во време кога во светот очајно се бараат работни места, економски
раст и развој, во услови на влошување на кризата на еврозоната, слободните зони
се клучни за економскиот раст.
Причините за враќање на земјите кон слободните економски зони се пред се
бидејќи тие се гледаат како начин за излез од економските проблеми.
Во услови кога функционираат слободните економски зони, големите компании
се обидуваат да ги прошират своите логистички мрежи низ стратешки групирани
центри каде има светски технолошко опремени аеродроми, патни, железнички и
пристанишни стратешки системи.
Според анкетата на СДИ, сите Европскиот слободни зони вклучени во оваа
листа се многу достапни и поседуваат добро развиени транспортна
инфраструктура.
Зоните во Азија, не треба да се занемаруваат, бидејќи истите се
карактеризираат со највисоко ниво на просечно образование кај економиите во
развој. Источните економски зони имаат на располагање работна сила со највисоки
вештини-по-цена на производ што предизвикува истите да се стремат да станат
водечки зони. Овие региони се атрактивни за широк спектар на индустрии, а се
карактеризира со огромни зглолемувања во вработувањето во слободните
економски зони во Азија.
Слободните економски зони во Африка сéуште значително заостануваат зад
останатите слободни економски. Во Африка, во некои од земјите како што се
Мароко, Маврициус и Парот, слободните економски зони стануваат се
поатрактивни, пред се бидејќи овие земји се борат за да создадат стабилна
политичка и економска структура, што ги прави многу пожелни дестинации.
„Слободната зона на Мароко може да се пофали со импресивен пораст од
20,000 вработени во изминатите две години“, вели г-дин Вортингтон.
Кога се гледа на регионот Јужна Америка, може да се заклучи дека истиот е
далеку во користењето на слободните зони, како пат кон развојот, како и во
промовирањето на зоните.
Ова се рефлектира на учеството на зоните од овој регион во компаративни
студии. Никоја од зоните во Јужна Америка не била наведена во топ 50 листата на
списанието fDi, која беше презентирана погоре.19

19

www.fDiIntelligence.com
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4.3. Слободни економски зони во Република Србија
Развојот на слободните економски зони во Република Србија е една од
најзначајните бизнис области кон кои е концентрирана економијата на земјата.
Слободните економски зони претставуваат средства за намалување на
невработеноста и се места каде што компаниите кои работат во нив имаат далеку
помалку трошоци за работење.
Причината за тоа е што работењето во слободните економски зони носи голем
број на поволности, како ослободувања од разни давачки и такси, а во исто време
процесот на царинење на стоките кои се произведуваат е далеку олеснет.
Во светот постојат околу 10 000 слободни економски зони, но интересен е
фактот што по оцената на истражувањето на FDI Inteligence на Financial times,
двете зони од Србија, Пирот и Зрењанин спаѓаат во 50-те најповолни места за
вложување.20
Во овој момент најјаките компании во Република Србија работат токму во
слободните економски зони, а според Управата за слободни економски зони на
Република Србија, во 2011 година извозот од слободните економски зони изнесувал
околу 500 милиони евра, а прометот остварен преку нив бил 1 милијарда и 300
милиони евра, што претставува бројка која нé смее да се занемарува.
Република Србија, дејноста за слободните економски зони ја има регулирано
со Закон за слободни економски зони донесен во 1994 година со кои се регулира
основањето и функционирањето на слободни економски зони на нејзината
територија.
Нејзината местоположба игра голема улога во целокупниот развој на земјата:
• Површина од 88361км2 и околу 7,5 милиони жители,
• Република Србија се наоѓа во централниот дел на Балканскиот полуостров
и претставува врска помеѓу источна и западна, северна и јужна Европа;
• Поседува умерено-континентална клима, топли лета и јаки зими;
• Нејзината положба е на границата со ЕУ и раскрсница на коридорите бр.10
и бр. 7.21
Слободните економски зони во Република Србија се физички ограничен дел од
нејзината територија каде можат да се извршуваат производни и услужни дејности.
Тие преставуваат интраструктурно опремено земјиште на кој постои посебен режим
на работење.
Во Република Србија постојат 11 слободни економски зони кои се простираат
на околу 325 хектари земјиште и тие се:
• Слободна економска зона Пирот,
• Слободна економска зона Суботица,
• Слободна економска зона Зрењанин,
• Слободна економска зона Шабац,
• Слободна економска зона Нови Сад,
• „ФАС слободна економска зона“ Крагујевац,
• Слободна економска зона Ужице,
• Слободна економска зона Смедерево,
20
21

www.fDiIntelligence.com
www.doiserbia.nb.rs
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•
•
•

Слободна економска зона Југ,
Слободна економска зона Крушевац и
Слободна економска зона Свилајнац.

Од српските слободни економски зони најистакнати се оние во Нови Сад,
Пирот и Зрењанин.

Извор: http://www.slideshare.net/zlaticabeljin/slobodne-zone-u-srbiji
Слики 15, 16, 17 и 18: Приказ на слободните економски зони Пирот и Суботица.

Стопанисување во слободните економски зони:
• На увезената роба која е наменета за производство и изградба на објекти во
слободните економски зони се плаќаат царина и други увозни давачки,
• Робата што се увезува и извезува од слободните економски зони има третман
на царинска стока,
• Контрола на стоката во слободните економски зони ја извршува царински
орган, а корисникот на слободните економски зони е должен да овозможи
спроведување на царинските мерки на надзор и да води прописна
евиденција,
• Робата која од слободните економски зони се става во слободен промет на
територијата на Република Србија и подлежи на плаќање на царина и други
увозни давачки,
• На внесувањето и давањето на превозни и други услуги во слободните
економски зони не се плаќа ДДВ, итн.
Со цел да се оствари поуспешна соработка со европските земји и пошироко
Република Србија има потпишано повеќе договори за слободна трговија меѓу кои:
• Преоден трговски договор со ЕУ;
• Трговски договор CEFTA;
• Трговски договор со Русија;
• Трговски договор со Белорусија;
• Трговски договор со Казакстан;
• Трговски договор со Турција
• Префериран режим за патувања со Соединетите американски држави, итн.22

22

www.slideshare.net
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Компании кои произведуваат во слободните економски зони во Република
Србија се следниве:
Слободна економска зона „Пирот“:
Michelin - Tigar Tyers, Tiger - обувки, Tigar - техничка роба, RBL -пакување на
храна, Moдus plus - производи од шеќер, Novadis - опрема за спортски риболов,
Elisa Pro - растителни и козметички препарати.
Слободна економска зона „Суботица“:
Loher electro (SIEMENS) - производство на ветрогенератори, Dunkermotoren
SmgH - мотори за подвижни ролетни, NORMA GROUP -производи за индустриска
намена и дистрибуција
„ФАС слободна зона“ – Крагујевац:
FAS (FIAT automobile Srbija), Magneti marelli, Magneti marelli automotive, Sigit,
H.T&L.FITTING SERBIA, JOHNSON CONTROL AUTOMOTIVE, JCMM A”UTOMOTIVE,
PMC AUTOMOTIVE
Слободна економска зона „Ужице“:
Топилница нa бакар Sevojno, IMPOL SEVAL, ATLAS, COOPER COM
Слободна економска зона „Зрењанин“:
Kolpa - производство на туш кабини, кади и хромирани елементи,LK Armature производство на челични цевки, DREAXLMAIER
Слободна економска зона „Нови Сад“:
Belarus agropanonka
Слободна економска зона „Шабац“:
SBE SRBIJA
Слободна економска зона „Смедерево“:
METECH, UNITEH, MITRASINOVIC23

23

Slobodne zone - Oaze izvoznih podsticaija, Jelena Kozomara, Economic Annals no 157, April 2003 - June 2003;
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Извор: http://www.slideshare.net/zlaticabeljin/slobodne-zone-u-srbiji
Слика 19: Приказ на положбата на слободните економски зони во Република Србија.

Управата за слободни економски зони е владино тело кое е формирано во
2008 година и е надлежно за сите прашања поврзани со функционирањето на
слободните економски зони.
Со реализација на Стратегијата за развој на слободните економски зони на
Србија за периодот од 2011 до 2016 година, се воведени дополнителни даночни
олеснувања (корисниците се ослободуваат од плаќање на ДДВ при трошењето на
енергенсите за производство во зоната, а се ослободуваат и од плаќање на данок
на добивка) и други подобрувања во условите за работа.
Активностите на Управата за слободни економски зони ги вклучува:
•
Активности за развој на слободните зони во функција на интересите на
државата преку: спроведување на националната политика за зголемување на
дирекни инвестиции и вработување, стручна помош за инвеститорите, организација
за непосредни контакти на заинтересирани инвеститори и домашни компании,
соработка со други слободни економски зони од светот и соработка со странски
институции и стручни лица;
•
Промоција на слободните зони преку: соработка со Агенцијата за странски
инвестиции и следење на зацртаните планови и програми и надлежното
министерство, со известување на инвеститорите за поволностите за вложување во
слободните економски зони, ја ажурира базата на податоци за зоната и
поволностите за работење во Србија;
•
Активности за контрола и развој: давање на согласнот за одредување на
подрачјата на слободните економски зони, ја координира работата на комисијата за
исполнување на условите за почнување со работа на слободните економски зони,
ги разгледува годишните известувања и учествува во припремата на прописите за
работењето на зоните. 24

24

www.usz.gov.rs
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4.4. Слободни економски зони во Република Бугарија
Во Бугарија постојат 6 слободни економски зони кои се надгледуваат/следат
од страна на Министерство за финансии на Република Бугарија, а тие се: Видин,
Бургас, Русе, Свиленград, Пловдив и Драгоман.
Слободните економски зони работат со пониски трошоци за работна рака во
однос на европските стандарди и имаат доста ефикасна работна сила која работи
со висока технологија. Република Бугарија досега има потпишано 47 договори со
други земји за развој, промоција и заштита на странските инвестиции, а некои од
попознатите компаниите кои инвестирале во Република Бугарија се: Microsoft,
Siemens, IBM и Carlsberg.
Слободните економски зони во Република Бугарија се одделени делови од
земјата во која бизнисот се одвива ослободен од јавни такси и давачки. Овие
површини се оградени и обележани, составени од неколку делови, каде секој дел е
посебно обележан и одделен за функцијата која ја врши. Слободните економски
зони во Република Бугарија се стационирани покрај речни или морски пристаништа,
интернационални аеродроми и центри за транспорт, покрај автопати и одредни
индустриски и други економски области.
За да им се излезе во пресрет на потребите на туризмот, тие се сместени и во
други делови од земјата. Плаќањата за активностите на нивната територија се
прават со конвертибилни валути. Имотот на странските правни субјекти не е
предмет на конфискување и запленување заради административни причини, но
нерезидентите и странските работници во слободните економски зони мора да ги
почитуваат законите во земјата домаќин.
Во слободните економски зони се промовира производството, трговија и
другите економски активности за извоз. Таму се увезуваат и извезуваат кон/од
странство, а производите се ослободени од јавни давачки. Исклучок на претходното
претставува производство на алкохол и цигари.
Производството и активностите во слободните економски зони во Република
Бугарија мора да ги почитуваат интернационалните закони и мора да се во
согласност со интернационалните препораки на конвенциите за трговија и размена,
а исто така и на хуманитарно поле, како и на полето на заштита на животната
околина.
Затоа при изградбата на инфраструктурата, доводот на водоводна и
електрична мрежа, комуникации, опрема за греење и слично се ангажираат
специјалирани компании од Бугарија.
Компаниите кои се поврзуваат со инвестиции во слободните економски зони во
Република Бугарија, преставуваат предмет на услови одредени со закон и истите се
ослободени од плаќање на такси и други јавни давачки.
Затоа овие компании мора да ги исполнат следниве барања:
• Сопственоста на компанијата која инвестира мора да биде лоцирана во
област каде што стапката на невработеност го надминува националниот просек од
претходната година за 50 %;
• Најмалку 80 % од вработените мора да се резиденти, односно да имаат
живеалиште во општината по чија надлежност се наоѓа зоната;
• Компанијата нé смее да има никаков долг во однос на социјалното и
пензиското осигурување на вработените;
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• Ослободувањето од таксите и другите јавни давачки е во период од 5
години, а се однесува на сумата која понатаму е заштедена-ре-инвестирана во
процесот на купување на опремата за работа, како и исплата на платите итн. ;
• Едни од поразвиените и поголеми слободни економски зони во Република
Бугарија преставуваат слободните економски зони: Видин, Бургас и Пловдив.25
Слободната економска зона – Видин, заедно со областа Видин во Република
Бугарија има предност што преставува центар на транспортот, а лоцирана е на
брегот на реката Дунав, и поседува комплекс за примање на ферибродови и карго
пристаниште Видин. Зоната се состои од 7,300 квадратни метри на затворени
капацитети и објекти и отворен простор од 3000 квадратни метри. Оваа економска
зона функционира од 1992 година, а во моментов најголем придонес дава во
транзитот и активностите на ре-експорт.
Оваа слободна економска зона на странските компании им обезбедува:
• Бесцарински увоз и извоз на добра;
• Обработка на стоката (сортирање, означување, препакување, растурање)
• Модерни магацински/складишни услуги;
• Канцелариски простории за претставниците на странските компании со
модерни телекомуникациски врски;
• Бензиски и станици за гас;
• Терминал за полнење на гориво за бродови, итн.
Развојот на оваа слободна економска зона предизвикува и истовремен развој
на финансиите и осигурувањето, а во округот Видин функционираат 10 банки и 5
осигурителни компании.26
Слободната економска зона – Бургас е формирана со владин декрет во 1989
година. Таа е единствена слободна економска зона која се наоѓа веднаш на
морскиот брег. Предностите на слободната економска зона претставуваат нејзината
географска и стратешка локација во земјата и врските со странските трговски текови
- природна порта кон пазарите на Балканскиот полуостров, Црното Море, Источна и
Централна Европа, Далечниот и Блискиот Исток.

Извор: http://www.freetradezone-bourgas.com/
Слики 20 и 21: Приказ на слободната економска зона во Бургас, Република Бугарија.

25
26

www.mitnica.com
www.barda.bg
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Извор: http://www.freetradezone-bourgas.com
Слики 22 и 23: Приказ на слободната економска зона во Бургас, Република Бугарија.

Во слободната економска зона Бургас оперираат 47 акционери / компании, меѓу
кои можат да се набројат најголемите и тоа: Уникредит Банка, ДЗИ, Пристаништа
Бургас, Општина Бургас и други, а едни од главните клиенти на оваа економска
зона се Хјундаи Моторс, Даеву Моторс, Киа Моторс, Трафигатура, Гленкор
Интернационал А.Д, Пол Рајнхарт, Лукоил Нефтохим и др.27
Слободната економска зона – Пловдив има стратешка предност бидејќи е
лоцирана во срцето на Балканскиот полуостров, а низ градот Пловдив поминуваа
главни сообраќајни крстосници од земјата. Низ него течат интернационални патни
артерии кои уште од минатото ја поврзувале Истокот со Европа, со Балтичките
земји со медитеранот, Црното море со Јадранското.
Заради неговата стратешка локација, градот Пловдив има идеална локација за
слободна економска зона со лесен пристап кон Западна Европа и другите земји од
Источна Европа, Русија, Блискиот и Далечниот Исток.
Предност за слободната економска зона Пловдив претставува добро
етаблираната железничка и патна мрежа, а интернационалниот аеродром Пловдив
кој се наоѓа на 10 километри оддалеченост. Тој е опремен да работи со патници и
превоз на стоки. Неговата писта дозволува слетување дури и на џамбо-џет авиони.
Низ пристаништето има пристап до Црното море. Тоа претставува едно од
најголемите пристаништа во Бугарија и е опремено со најмодерна опрема и
транспортни технологии.
Ова претставува дополнителна предност кој нуди директно поврзување на
бизнисите преку воздух, копно и море.
Слободната економска зона Пловдив ги подржува своите клиенти во
постигнување на поголема ефикасност во нивното оперирање со конкурентни
трошоци.28

27
28

www.freetradezone-bourgas.com
www.freezone-plovdiv.com
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Извор: http://www.freezone-plovdiv.com
Слика 24: Приказ на слободната економска зона во Пловдив, Република Бугарија.
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4.5. Идни перспективи за развој и очекувани придобивки од слободните
економски зони во Република Македонија
Економските прогнози навестуваат дека за неколку години, дури третина од
извозот во Република Македонија ќе оди преку слободните економски зони
Од четирите зони, колку што во моментов работат, најуспешна е зоната Скопје
1 или Бунарџик, со пет фабрики кои имаат производство и уште три кои се
подготвуваат за работа.
Слободните економски зони во Република Македонија почнаа да ги даваат
резултати. До крајот на 2012 година во нив ќе работат околу 1300 луѓе, додека со
крајот на 2011 година во нив работеле 500 луѓе. Со две фабрики во Бунарџик:
Џонсон Мети и Џонсон Контролс, истите во 2011 година учествувале со околу 16%
во вкупниот извоз.
Од четирите зони, колку што во моментов работат, најуспешна и најстарата е
слободната економска зона Бунарџик или Скопје 1, со пет фабрики кои имаат
производство и уште неколку кои се подготвуваат за работа, во очекување е до
крајот на 2013 година да се вложат околу 170 милиони евра слободната економска
зона Бунарџик или Скопје 1.
Македонските слободни економски зони станаа „Мека“ за автомобилската
индустрија, во нив најмногу се произведуваат делови за потребите на
автомобилските гиганти, а интересни се заради близината на европскиот пазар, но
и заради бројните погодности што ги нудат на инвеститорите. Покрај даночните и
царинските ослободувања кои се вообичаени за слободните економски зони во
светот, Република Македонија оди чекор понапред и нуди дополнителни
стимулации.
На среден рок, слободните економски зони во Република Македонија треба да
донесат околу 10 000 нови вработувања. Во оваа бројка влегуваат плановите за
дополнителни инвестиции на постоечките инвеститори, како и новите фабрики кои
се градат меѓу кои влегуваат белгиската фабрика за автобуси Ван Хол и
германскиот производител на автомобилски делови Дрекселмајр.
Но, и за другите слободни економски зони во РМ има интерес. Во зоната во
Штип, Џонсон Контролс гради уште една фабрика, за вработување од околу 1400
лица, како и тековната изградба на фабриката на Кромберг и Шуберт во битолската
зона Жабени каде работа треба да најдат околу 2 500 лица.
Дополнителни инвестиции се изградбата на новите фабрики на белгиската
фабрика за автобуси Ван Хол и германскиот производител на автомобилски делови
Дрекселмајр.
Мултинационалните компании кои започнуваат нова инвестиција или
пренесуваат дел од нивните деловни активности во зоните можат да добијат
државна поддршка во висина и до 500.000 евра. Тие се екстериторијални и во нив
важат посебни царински, трговски и финансиски прописи. При влез и излез на
стоките се скратува потребната документација и останатите царински формалности
кои во спротивно би одземале многу пари и време.
Планирана е изградба на уште седум слободни економски индустриски зони и
тоа во Кичево, Прилеп, Гевгелија, Струга, Радовиш, Струмица и Ранковце кои
планирани се да бидат завршени во наредните неколку години.
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5. ОПТИМАЛЕН ИЗБОР НА ЛОКАЦИЈА НА СТОКОВНО - ТРАНСПОРТНИОТ
ЦЕНТАР - ГЛАВЕН ПРЕДУСЛОВ ЗА СОВРЕМЕН РАЗВОЈ И ФУНКЦИОНИРАЊЕ
НА СЛОБОДНАТА ЕКОНОМСКА ЗОНА
Менаџирањето со стоковно – транспортните центри, независно дали истите
преставуваат микро, макро, глобални или мултимодални логистички мрежи, е многу
сложен процес, кој бара способни и креативни логистички оператори, заради три
основни причини:
1) Стоковно – транспортните центри често се големи и комплексни големини.
Повеќе компании извршуваат голем број на операции, управувајќи со различни
видови на стока, која често бара креирање на специјални складови, специфично
ракување со материјалот, стоката и транспортот.
2) Стоковно – транспортните центри треба на ефективен начин да ги задоволат
побарувањата на пазарот. Ефективното управување со текот на производите низ
стоковно – транспортните центри, е од круцијално значење при задоволување на
потребите на купувачот/потрошувачот.
3) Стоковно – транспортните центри мораат да бидат трошковно ефикасни.
Општо
гледано,
оперативните
трошоци,
(производните,
превозните,
манипулациските и складишните трошоци) го сочинуваат голем дел од приходот во
компанијата. Поради тоа, управувањето со стоковно – транспортните центри мора
да биде не само ефективно задоволување на потребите на купувачот, него мора да
биде и повеќе ефективно од страната на трошоците.
Кога се зборува за оптимален избор на стоковно – транспортните центри, а со
тоа и поквалитетниот развој и функционирањето на слободните економски зони во
склоп на стоковно – транспортните центри, треба да се има во предвид дека сите
видови на логистички мрежи ја создаваат транспортната и логистичка,
логистичкодистрибутивната и транспортната мрежа. Тоа значи дека, при
оптималниот избор на стоковно – транспортните центри, се оптимализира и
логистичката мрежа, заедно со слободните екононсми зони во нивниот склоп.
При оптималниот избор на стоковно – транспортните центри, за современ
развој и функционирање на слободните економски зони во склоп на истите, битно е
да се имаат во предвид повеќе прашања, како што се:
• Изборот на оптимални патишта, односно патни сообраќајници, железнички
пруги, воздушни линии, реки, нафтоводи итн, односно сите видови на
инфраструктурни објекти кои овозможуваат брзо, сигурно и рационално
производство на логистичките производи, регулирање на процесот на производство
и правејќи го истото безбедно.
• Изборот на најповолни средства на механизација и најдобри превозни
средства, кои овозможуваат сигурно, брзо и рационално манипулирање и превоз на
сите видови на предмети на дистрибуирање, на сите видови на превоз и сите
видови на сообраќајници, на сите можни оддалечености.
• Избор на најповолни современи транспортни технологии (нпр. палетизација,
контејнеризација, RO-RO, Huckepack, бимодални технологии на транспорт) кои би
овозможиле сигурно, брзо и рационално совладување на просторните и
временските димензии помеѓу местата на производство и местата на конечен
пласман, па и во најсложените и најдолги транспортно, логистички и
логистичкодистрибутивни мрежи.
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• Избор на најдобро време на манипулирање, транспорт и дистрибуција на
материјалните добра во сите видови на транспортно, логистички и
логистичкодистрибутивни мрежи, како и сите видови и модалитети на транспортни и
логистички мрежи.
• Избор на најдобра комбинација на метода на оптимизација на залихите на
материјалните добра, како и најдобар обрт на материјалните добра, капиталот,
расположливиот потенцијал и ресурси.
• Изборот на најдобри транспортно, логистички и логистичко-дистрибутивни
мрежи со своите елементи: карики, чворови, како и гравитацијата на стоковно –
транспортните центри.
• Изборот на најдобра комбинација на организационен модел, организациона
структура, организација на управување, организација на раководење и организација
на трудот во сите облика на логистичките субјекти и на сите нивоа на логистичкиот
состав: микро, макро, глобални и мегалогистички состави.
• Избор на најдобра информатичка технологија и информационен систем, кој
би ги подржувал сите активности во процесот на производство на логистичките
производи.
• Избор на најдобар модел на управување со материјалните (стоковите)
токови, управување со информациските, финансиските и сопственичките токови, кој
би овозможиле успешно, ефективно и профитабилно работење, како и постојат
развој на сите активни учесници од слободните економски зони во логистичката
идустрија.
• Избор на најдобра комбинација на човечки потенцијал: логистички
креативни и оперативни менаџери и логистички стручни лица од различни профили,
кои управуваат со целиот свој потенцијал, ресурси и активности со сите логистички
субјекти, во сите процеси на производство на логистичките производи во сите
транспортно, логистички и логистичкодистрибутивни мрежи, на сите видови на
модалитет.29
Каков модел на развој и избор на локација на слободни економски зони треба
да се примени во Република Македонија? Искуствата во светот се различни.
Универзален модел не постои, така што е потребно да се примени оној модел кој
најмногу одговара.
Земајќи ги во предвид искуствата поврзан со слободните економски зони од
седумдесетите години на минатиот век и зголемениот број на нови локации кои
можат да бидат слободни зони, најдобар модел за функционирање на
слободните економски зони е доколку таа се проектира во симбиоза заедно со
стоковно – транспортните центри.
Гледано во генерална смисла, стоковно – транспортните центри треба да ги
задоволи основните цели на регионалниот развој и целите на корисниците, т.е да ги
задоволи основните барања кои се поставени пред него како современ логистички
центар.

29

Multimodalne logističke mreže, Ratko Zelenika i Helga Pavlić, Zagreb 2009 god.
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Слободните економски зони се лоцираат во самиот состав на стоковно транспортните центри. Како причина за ова претставуваат влезните и излезните
токови во далечинскиот транспорт, кои според структурата на стоката, појавените
облици, транспортните релации бараат промена на контејнерските транспортни
вериги. Сета услужна дејност во терминалот на интегралниот транспорт е на
располагање на овие специфични токови, со цел да се дадат квалитетни услуги и
што е можно по поволни цени.
Заедничкото искористување на инфраструктурата, кооперацијата и интеграција
на транспортниот процес, како и нивно обединување во стоковно – транспортните
центри, создаваат идеални услови за намалување на трошоците на дистрибуција и
транспорт.30
Поради тоа што стоковно – транспортните центри мораат да бидат поставени
на потполна поврзаност со одговарачкиот железнички, патен, па и воздушен
сообраќај, се на основа на примена на разни технологии на интегралниот и
мултимодалниот транспорт, а согласно одличната географска положба совршено ја
вклопуваат слободната економска зона Бунарџик во симбиоза со стоковно –
транспортниот центар на истото подрачје.
Добра и комплетна анализа на логистичките центри е возможна само докколку
имаме претходна обработка и стручна анализа на стоковно – транспортните центри.
При предлагањето за создавање на слободна економска зона мора во предвид
да се економската оправданост, ефикасноста, изворите на финансирање и
средствата кои се потребни истата да се изгради. Предлогот се состои од
концепски, архитектонски и инжинерски дизајн подготвен за локација и структурата
на областа, оградување и обележувањето кои се содадени од страна на
Министерството за економија, а на иницијатива
на јавните власти или
заитересираните компании.
Координацијата и реализацијата на слободните економски зони се врши преку
Министерството за финансии и Дирекцијата за слободни економски зони. Тие со
посебен акт ја дефинираат администрацијата на слободната економска зона,
организацијата, даночните ослободувања, и сите други правни прописи и правила
кои треба да се исполнат со цел да се усогласат со режимот на слободните
економски зони.

30

Цветановски, Иле, „Стоковно транспортни центри“, Технички факултет-Битола, 2009
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6. СЛОБОДНА ЕКОНОМСКА ЗОНА БУНАРЏИК, СКОПЈЕ 1
6.1. Инфраструктура, патна мрежа итн.
Република Македонија има исклучителна добра стратешка местоположба на
Балканскиот полуостров и во Југоисточна Европа. Нејзиното централно место на
Балканот, овозможува одлични врски со останатиот дел од Европа.
Патните врски ја сочинуваат главната транспортна мрежа во Републиката.
Основните патишта биле изградени уште во Римско време. Римската Виа Игнатиа
почнувала од Рим преку Охрид и Солун се протегала се до Константинополис.
Денеска, главент меѓународен автопат преставува Е-75, кој почнува во Остенд и
оди преку Брисел, Нирнберг, Виена, Будимпешта и Белград, минува низ Скопје и
завршува во Атина.
Воздушниот сообраќај исто така е од голема важност. Во Македонија постојат
два аеродроми, во Скопје и во Охрид. Тие се искористени не само од македонските
авио компанни туку и од други странски авиокомпании. Аеродромите во некои од
соседните земји се исто така многу блиску.
Сето ова говори во корист на Република Македонија како лесно пристапна
област во централниот дел на Балканот. Телекомуникациските и поштенски служби
преку своите експозитури насекаде низ земјата овозможуваат брза и леспа
комуникација со светот.
Најголем административен центар во Република Македонија е главниот град
Скопје, со преку 800.000 жители. Тоа е град со 2000 години долга традиција и
претставува префинета мешавина на источните и западните култури, место каде
многу патиштата и културите се сретнале и се соединиле.
На 10 километри источно од главниот град Скопје, на левата страна од
автопатот Е-75, Скопје-Куманово, во непосредна близина на наплатната рампа се
наоѓа најголемата слободна економска зона во РМ – Бунарџик или Скопје 1.
Административно, локацијата припаѓа на општина Илинден.
За овој локалитет изготвен е Генерален урбанистички план (ГУП) и локалитетот е
внесен во просторниот план на Република Македонија.
Локацијата на сегашниот ГУП опфаќа земјиште во површина од 158,93 хектари,
од кои 139,28 хектари се наменети за слободната економска зона Бунарџик, а 19,65
хектари за станбена зона.
Подрачјето на слободната економска зона Бунарџик преставува релативно рамен
терен. Рељефот е ридчест со југозападна експозиција. Наклонот на теренот се движи
од 2 до 6 степени.31
Границите на слободната зона Бунарџик се протега по следниот ред:
• На запад границата се протега од надвозникот над автопатот Е-75 и по
пристапниот пат до населеното мeсто Бунарџик,
• На југ границата по целата должина го прати автопатот Скопје - Куманово Е-75 и е
на оддалеченост од 10 метри,
• На исток се граничи и ги сечи парцелите КП 25/2 и КП 25/1 и
• На север границата се протега од пристапниот пат до населеното место
Бунарџик, сече повеќе катастарски парцели, се протега по локалниот пат и сече
суводолица.
31

Информационен Меморандум за слободна економска зона Бунарџик, октомври 2003
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Извор: http://fez.gov.mk
Слика 25: Демографски приказ на слободната економска зона – Бунарџик.

Слободната економска зона Бунарџик или Скопје 1, е со вкупна површина од
140 хектари и се наоѓа на исклучително атрактивна и добра пристапна локација, 10
km источно од градот Скопје, на крстопатот на коридорите 8 и 10, со директен
пристап до автопатот E-871 и е на само 3,3 km оддалеченост од приклучокот на
автопатот E-75.
Меѓународниот аеродром Александар Велики се наоѓа на 10 km од зоната (на
само 1 километар воздушна оддалеченост). Аеродромот е прикладен за патнички и
карго транспорт како и за интерконтинентални летови. Најблиската железничка
станица е во Миладиновци на 6,5 километри оддалеченост од слободната
економска зона. За потребите на поморски транспорт најблиското пристаниште се
наоѓа во Солун, на 220 километри од зоната, на кое пристаниште Република
Македонија има свој пристап.
За сообраќајно поврзување и опслужување на слободната економска зона
Бунарџик, односно комуницирање преку автопатот Скопје – Куманово, изграден е
приклучен патен сообраќаен јазол со соодветна раскрсница од автопатот, со врска во
двете насоки. Од раскрсницата на автопатот се доаѓа до влезниот дел од зоната, кој
се наоѓа во средината на локацијата од зоната. Влезот е контролиран со едно влезно
место од главниот пристапен пат.
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Извор: www.google Earth.com
Слика 26: Приказ на приклучниот јазол од автопатот Скопје – Куманово и објектот на Џонсон Контролс.

Слободната економска зона Бунарџик е директно поврзана со автопатот.
Приклучниот јазол има централна позиција во однос на локацијата на зоната и дава
поволно сообраќајно опслужување со сите содржини.
Автопатот е паралелен на железничката пруга Скопје - Куманово. Паралелно со
автопатот води железничката пруга Скопје – Куманово – Белград на која, во населбата
Миладиновци, на оддалеченост од 500 метри од локацијата постои железничка
станица.
Железнички пристап, иако е предвиден, тој сéуште не е изграден.
Согласно ГУП-от, во рамките на локацијата на зоната направени се внатрешни
сообраќајници.
Истите прават сообраќајна врска на комплексот сообраќајници во зоната со
автопатот и пошироко, сообраќајна врска на индустриските со станбениот дел на
зоната и сообраќајна врска помеѓу поедините содржини.
Изградени се:
• Булевари со габарит од 25 метри (коловоз, зелен појас, со пешачки патеки и
банкини) и
• Улици со габарит од 14 метри (коловоз, пршачки патеки и банкини).
Булеварите и улиците се изведени со инсталација за електрично осветлување.
Во слободната економска зона Бунарџик има три вида на парцели: мали,
средни и големи парцели. На влезот се сместени заеднички објекти и паркинг плац,
како и големите парцели. Малите парцели се сместени во северниот и крајниот
источен дел од зоната, додека средните парцели се сместени во централниот јужен
дел на предвидената област.
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Основниот стратегиски план за иден развој на зоната, е насочен кон
инвеститорот и му овозможува слобода да изгради своја фабрика, администрација,
магацин и стоковно - транспортните центри да ги смести во, за него,
најприфатливото место.
Бунарџик е рангирана меѓу 50 –те најдобри зони во светот. Во ова меѓународно
рангирање во кое биле опфатени 600 зони во 120 држави се бодувале погодностите
кои зоните ги нудат на фирмите, изградените објекти и инфраструктура,
економичноста во работењето, како и транспортните врски и промоцијата.32

Извор: http://fez.gov.mk
Слика 27: Демографски приказ на слободната економска зона – Бунарџик.

32

Информационен Меморандум за слободна економска зона Бунарџик, октомври 2003
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6.2. Компании кои работат во слободната економска зона Бунарџик
Одличната географска местоположба, конкурентските трошоци и поволниот
даночен систем имаат привлечено повеќе светски компании да инвестираат во
слободната економска зона Бунарџик.

Извор: http://fez.gov.mk
Слика 28: Приказ на поставеноста објектите во слободната економска зона Скопје 1 – Бунарџик.

6.2.1. Џонсон Контролс

Џонсон Контролс е американска компанија која снабдува клиенти во повеќе од
150 земји во светот со глобална продажба од 40,8 милијарди американски долари
во фискалната 2011 година. Седиштето на компанијата се неоѓа во Милвоки, САД.
Над 162 000 вработени на повеќе од 1 300 локации на Џонсон Контролс низ
светот креираат квалитетни производи, услуги и решенија за оптимизирање на
енергетската и оперативната ефикасност на зградите, акумулатори за
автомобилската индустрија за хибридни и електрични возила, како и ентериерни
системи за автомобилите.
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Во 2007 година започна со комерцијално производство фабриката на Џонсон
Контролс Македонија во Технолошко-индустриската развојна зона Скопје 1.
Инвестицијата изнесува 40 милиони американски долари, додека бројот на
вработени во моментот е над 300 и се очекува да достигне 500 до 2013 година.
Фабриката во ТИРЗ Скопје 1 произведува компоненти за инструмент - табли за
автомобилска индустрија.
На 17 октомври 2011година, Џонсон Контролс го основа својот втор
инвестициски проект во Македонија. Инвестицискиот проект од околу 20 милиони
американски долари ќе се реализира во Технолошко-индустриската развојна зона
Штип и ќе креира 1 400 работни места. Фабриката ќе биде специјализирана во
производство на покривки за автомобилски седишта и се очекува во рок од една
година да започне да снабдува европски клиенти.33

Извор: http://fez.gov.mk
Слика 29 и 30: Приказ на објектот на Џонсон Контролс.

6.2.2. Џонсон Мети

Британската компанија Џонсон Мети е специјализирана хемиска компанија и
светски лидер во технологија на современи материјали. Групата се фокусира на
катализатори, скапоцени метали, фини хемикалии и технологија на процеси.
Основни активности на Џонсон Мети се производство на автокатализатори,
дизел-катализатори за тешки возила и системи за контрола на загадување,
катализатори и компоненти за електрични ќелии, катализатори и технологии за
хемиски процеси, фини хемикалии, хемиски катализатори и активни фармацевтски
состојки како и маркетинг, преработка и производство на скапоцени метали.
Џонсон Мети има операции во преку 30 земји во светот и вработува околу 10
000 луѓе. Нивните производи се продаваат на широк опсег индустрии со напредна
технологии, низ светот.
33
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Инвестицијата во Република Македонија изнесува околу 80 милиони евра, а
бројот на вработувања во моментот изнесува над 300.
На 9 мај 2012 Џонсон Мети го одбележа започнувањето на големиот проект за
проширување на дејноста во Македонија, имено со изградба на втора фабрика
лоцирана во слободната економска зона Бунарџик. Оваа инвестиција изнесува 60
милиони евра и двојно ќе го зголеми тековното производството, а ќе креира 100
нови работни места. Инвестицијата е одговор на сé поголемата побарувачка на
пософистицирани, комплексни катализатори, како и задоволување на цврстата
европска легислатива за контрола на емисијата, која ќе стапи во сила во тек на
следните неколку години.34

Извор: http://fez.gov.mk
Слика 31 и 32: Приказ на објектот на Џонсон Мети.

6.2.3 Кемет

Американската компанија Кемет е со 85-годишна историја со седиште и два
иновативни центри во Јужна Каролина, САД. Производствени објекти има во
Мексико, Кина, Италија, Ангалија, Финска, Шведска, Португалија, Индонезија,
Германија, Бугарија.
Производната линија на оваа компанија ги вклучува целокупните технологии за
кондензатори вклучувајќи танталум, керамика, алуминиум (органски и електронски),
хартиени диелектрици и многу други. Тие имаат примена во речиси сите
електронски уреди кои се користат денес и тоа во комјпутерите,
телекомуникациските уреди, автомобилската, војната и авионската индустрија,
медицинската индустрија и многу други потрошувачки сегменти.
34
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Компанијата произведува кондензатори за бројни производители на
оригинална опрема, провајдери и дистрибутери на електроника во светот.
Годишното производство се мери во милијарди парчиња.
Корпорацијата Кемет брои 11,000 вработени и достигнува продажба од
милијарди американски долари.
Вкупната инвестиција во две фази ќе достигне 25 милиони американски долари
и истата ќе отвори 500 работни места.
Кемет Електроникс ќе произведува стандардни кондензатори, а во иднина
производството ќе биде збогатено и со нови производи.35

Извор: http://fez.gov.mk
Слика 33: Компјутерски приказ на фабриката Кемет.
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6.2.4. Технозе

Почетната инвестиција на оваа италијанска компанија е 5 милиони евра со 50
вработувања, додека во март 2013 година почнува реализација на нова инвестиција
од 10 милиони евра со што вкупниот број на вработени ќе достигне 200. Фабриката
е на простор од 3.000 метри квадратни и ќе произведува гумени армирани црева за
висок притисок кои имаат примена во градежништвото, автомобилската индустрија
и други индустрии.
Италијанската компанија Текнохозе е членка на Витило групацијата и работи од
2003 година на полето на производство на флексибилни цевки за флуиди за средни
и високи притисоци.
Текнохозе ја регистрира Витек Македонија и ја купи изградената фабрика во
Технолошко-индустриската развојна зона Скопје 1.
Витек Македонија ќе произведува хидраулични спојки за висок притисок и
армирани гумени црева за автомобилска индустрија, гадежништво и други
индустрии.
Ова е прва фабрика на италијанската компанија изградена надвор од
границите на Италија.
Официјално во употреба е пуштена во октомври 2012 година.36

Извор: http://fez.gov.mk
Слика 34: Компјутерски приказ на фабриката Витек.
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6.2.5. Протек Груп

Протек груп е најголема фармацевтска компанија во Русија со годишен обрт од
4 милијарди американски долари, активна во сите главни сегменти на
фармацевтската индустрија како што се производство на лекови, продажба и
дистрибуција на фармацевтски производи како и препарати за убавина и здрав
живот. Групата има преку 12 илјади вработени.
Протек груп ја регистрира компанијата Продис во Македонија и на парцела од
2,5 хектари во слободната економска зона Скопје 1 почна со изградба на нов
производствен објект во две фази, со површина од 7.500 m². Инвестицијата е во
вредност од над 5 милиони евра и истата етапно ќе креира над 130 нови
вработувања.
Компанијата Продис произведува хомеопатски лекови, органски и неоргански
производи од житарки, органски и неоргански чаеви и витамини.
Во фабриката со површина од 5.000 метри квадратни првично ќе бидат
вработени 45 лица, а до крајот на годинава нивниот број ќе се зголеми на 80. Во
втората фаза се очекува да бидат доградени уште 4.000 метри квадратни и да се
вработат уште 80 лица со што целосно ќе биде затворено.
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Официјално во употреба е пуштена во октомври 2012 година.37

Извор: http://fez.gov.mk
Слика 35: Компјутерски приказ на развојот на фабриката Продис.

Извор: http://fez.gov.mk
Слика 36: Компјутерски приказ на фабриката Продис.
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6.3. Опис на активностите во слободната економска зона Бунарџик
6.3.1. Царинска контрола
Доаѓањето, влегувањето и излегувањето од слободната економска зона
Бунарџик на физичките лица и транспортните средства се под постојана царинска
контрола. Основачот на слободната економска зона Бунарџик, Владата на
Република Македонија преку Царинската управа на Република Македонија, има
обезбедено простории потребни за работа на царинскиот орган во склоп на самата
слободната економска зона Бунарџик, кои се наоѓаат на самиот влез од истата.
Сите физички лица и транспортни средства кои влегуваат или излегуваат од
слободната економска зона подлежат на царински преглед од царинскиот орган.
6.3.2. Внесување на стоката
Сета стока што се внесува во слободната економска зона задолжително мора
да се пријави кај царинскиот орган, на влезот од зоната.
Стоката што се внесува во слободната економска зона не се става на увид на
царинскиот орган, ниту за неа се поднесува стандардната царинска декларација,
освен ако не се работи за стока која се изнесува привремено од зоната.
По исклучок, стоката се става на увид на царинскиот орган и се спроведува
соодветна царинска постапка само доколку:
• се внесува домашна стока наменета за извоз;
• со внесување на стока во слободната економска зона завршува сета друга
царинска постапка за неа и
• со внесување на стоката во слободната економска зона, истата ги
исполнува условите за ослободување од плаќање на увозни и извозни царински
давачки.
Стоките кон се изнесуваат од слободната економска зона Бунарџик
задолжително мора да се пријават и ставаат на увид на царинскиот орган, согласно
со царинските правила и прописи, од кој царински орган се бара и соответно
одобрување за користење на таа стока.
Исклучок за царинење на стокат важи само за стоката која корисникот ја
внесува за сопствени потреби и потребите на вршење законски дозволени дејности
во самата зона, за неа навремено корисникот мора да поднесе заверен список на
увид на царинскиот орган.
Ако складираната стока е предмет на стандардна царинска постапка и
обработка, при утврдување на висината на царинската давачка за истата се води
сметка за природата и количеството на стоката и нејзината царинска вредност која
би се пресметала за таа стока во време на настанувањето на царинскиот долг,
освен ако таа не би била предмет на вообичаени постапки и дејствија.
За преработената стока во слободната економска зона се изнесе во друга
држава и ако за неа има царински долг, истиот се пресметува врз основа на
податоците кои во времето на приемот на царинската декларација, со која стоките
се изнесуваат од слободната економска зона, важат за царинските стоки користени
во преработката.
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Доколку корисникот на слободната економска зона ја изнесе преработената
стока од зоната во друга држава, самиот е должен на барање на царинскиот орган
да ги стави на увид евиденциите од кои се гледаат нормативите на потрошувачката,
а царинскиот орган има право да ја провери точноста на податоците од
евиденцијата на корисникот.
6.3.3. Проверка на стоката
За да царинскиот орган има цело време увид во стоката која се внесува или
изнасува од зоната, корисникот во слободната економска зона е должен на
царинскиот орган да му ја приложи копијата од транспортниот документ при секое
изнесување или внесување на стоката во зоната. Корисникот е должен во секое
време да му овозможи пристап на царинскиот орган до стоката и до
документацијата за стоката што е предмет на проверка.
Корисникот во зоната е должен опремата која преставува царинска стока и е
наменета за вршење на дозволена дејност во слободната економска зона, да ја
предложи за постапка за пуштање во слободен промет или за постапка за
привремен увоз, но за таа опрема пресметаниот царински долг не се плаќа, се
додека опремата се наоѓа во зоната.38
6.3.4. Евиденција
Заради царински надзор, корисникот на слободната економска зона е должен
да води евиденција за стоката:
• што се внесува во слободната економска зона,
• што се изнесува од слободната економска зона,
• што се користи во слободната економска зона,
• што се складира во слободната економска зона и
• што е изменета во слободната економска зона.
Корисникот на слободната економска зона оваа евиденција за стоката ја води
по хронолошки редослед, врз основа на податоците од документацијата што го
придружува внесувањето и изнесувањето на стоката и врз основа на стандарди за
производство на стоки. Корисникот на слободната економска зона Бунарџик е
должен евиденциите за стоките да ги чува за период од пет години, во форма и
начин пропишан од Министерството за финансии.39

38
39

Информационен Меморандум за слободна економска зона Бунарџик, октомври 2003
Информационен Меморандум за слободна економска зона Бунарџик, октомври 2003
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ПРОИЗВОДСТВО

Увоз на опрема и репроматеријали
ослободени од царински давачки и
ДДВ

Можност за доработка и
оплеменување надвор од СЕЗ

Увоз на материјали за изградба
ослободени од царински давачки и
ДДВ

СКЛАДИРАЊЕ
Нема временско ограничување

Увоз на роба во СЕЗ ослободени
од царински давачки и ДДВ

Препакување, мерење,
асемблирање

Можност за изнесување заради
маркетиншки презентации

Банки, осигурителни друштва и
други финасиски организациии

Извор: изработил магистрантот
Дијаграм 10: Дејности во слободната економска зона Бунарџик.
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7. МОДЕЛИ ЗА ПРЕДВИДУВАЊЕ НА ТРАНСПОРТОТ
Предвидувањето на транспортот е процес со кој се проценува бројот на
потребни возила или лица кои ќе користат одредено транспортно средство со цел
одредување и задоволување на транспортните потреби во иднина.
Предвидувањата се однесуваат на предвидување на бројот на возила кои ќе се
користат за одредено транспортно патување, број на вагони при транспорт со
железнички сообраќај, број на патници и/или контејнери на аеродроми или број на
бродови кои се закотвуваат/поаѓаат од пристаниште.
Предвидувањето на транспортот започнува со прибирање на податоци за
тековниот сообраќај. Овој сообраќај се комбинира со други познати информации,
како број на популација, вработувања, зачестеност на патувања, патни трошоци и
сл. со цел да се развие сообраќаен модел на побарувачка за тековната ситуација.
Предвидувањето на транспортот се користи за следниве клучни цели во
транспортната полиса, планирање и инженеринг:
• за пресметување на капацитетот на инфраструктурата нпр, колку
сообраќајни ленти да има автопатот, мостот и сл.;
• проценување на финансиската и социјалната оправданост на проектите
преку анализа на трошоците и бенефициите, како и
• калкулирање на влијанието врз животната средина, т.е. загадување на
воздухот, почвата, водата и бучавата.
7.1. Модели во четири чекори
Историјата на потребата од моделирање на патувањето на лицата стана
доминантен вид на пристап за моделирање кој се нарекува модел во четири
чекори.
Кога патувањето теориски се набљудува истото произлегува од потребата за
учество на луѓето во одредени активности. Апликацијата на овој модел е речиси
универзална, а моделот во 4 чекори може да се следи во 2 фази:
• прва фаза - одредување на различните карактеристики на патувачите и
користење на земјата кои се „проценува, израмнува и потврдува“ со цел
создавање на функционална равенка со кој се пресметува потребата за
патување;
• втора фаза - побарувачката се вметнува во равенката и се однесува само
на изборот на патната рута, не вклучувајќи димензиите како дестинација,
патно средство, време на денот и дали воопшто има потреба од патување.40
Иако овој пристап има средна успешност во предвидувањето, истиот не успеа
да даде добри резултати во најрелевантните тестови кои се однесуваа на
предвидувањето на страната на побарувачката или понудата.

40

Arentze T and Timmermans H (2000). "A Learning-Based Transportation Oriented Simulation System". Transport
Res B-Meth 38: 613–633.
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МОДЕЛ ЗА ТРАНСПОРТ
ВО 4 ЧЕКОРИ

Податоци за
користење на
земјиштето

-1Генерирање на
патувањето

Автопатски и
транзитни мрежи

-2Дистрибуција на
транспортот

Зона до зона,
време на патување
трошоци

-3Избор на
транспортно
средство

Автопатски и
транзитни

-4Одредување на
рутата за патување

Обем на сообраќај

Збиени транспортни
брзини

Извор: www.mwcog.org
Дијаграм 11: Опис на моделот за транспорт во 4 чекори.

7.1.1. Чекор 1: Генерирање на патувањето - Колкав е бројот на патувања?
Првиот чекор на процесот е да се одреди бројот на дневни патувања кои се
случуваат во регионот. Оваа процедура се нарекува генерирање на патувања, и ги
проценува бројот на „конечни патувања“ кои се случуваат или се привлечени до
секоја зона на транспорт која се анализира во регионот.
Секое патување се состои од „две точки на патување“, првата точка на
патувањето потекнува од местото од каде започнува патувањето, или
транспортната појдовна точка, додека втората се однесува на крајната точка на
транспортната дестинација.
Во овој транспортен модел генерира осум вида на транспортни потреби. Некои
од нив се за лични потреби и тоа: работа од дома, купување за домашни потреби,
други домашни потреби, работа која ја работат луѓето но не се случува на домашна
адреса, други работи кои не се случуваат дома, училишни патувања, и две од овие
потреби се однесуваат транспорт кој се врши со камиони од средна големина и
камиони со голема кубикажа.

75

РАЗВОЈ НА СЛОБОДНИТЕ ЕКОНОМСКИ ЗОНИ ВО СКЛОП НА СТОКОВНО - ТРАНСПОРТНИТЕ ЦЕНТРИ

При дефинирањето на моделот од 4 чекори првата фаза е дефинирање на
магнитудата на вкупните дневни патувања во системот модел, на ниво на
домаќинство и зона ниво, за различни видови на активности.
Оваа фаза експлицитно го преведува моделот за предвидување на
транспортот од оној базиран на активности во модел базиран врз основа на
патување, со што симултано го дели секое патување на производство или
атракција, ефективно спречувајќи ги мерките за мрежна изведба да влијаат врз
фреквенцијата на патување.
Генерирање го дефинира вкупното патување во регионот, и може да се види
преку следнава формула:
p
p
Pi = f p
p

Aj = f A

p

(Four steps model, Michael G. McNally)41
p

p

Каде се прават посебни модели за производство f p и атракција f A ( A) , а Pi

p

се вкупно продуцираните патувања генерирани за тој тип на патување p за единица
за анализа i и каде A j

p

се вкупните атрактираните патувања за типот на

патување p за единица за анализа j .
Бројот на процесирани патувања чија крајна точка претставуваат слободните
економски зони се проценува со користење на одредени претпоставки за бројот на
патувања кои типично се случуваат во секоја компанија во слободните економски
зони до секоја дестинација во регионот и обратно.
За да се одредат определени информации за генерираното патување, во
предвид се земаат специјални фактори кои се однесуваат на карактеристиките на
одредени делови на регионот. Овие претпоставки се вклучуваат во равенките со кои
се изведуваат патувањата до секоја слободна економска зона во регионот.
Нa пример, се претпоставува дека една компанија во внатрешниот дел на
слободните економски зони со еден камион прави помалку патувања, отколку друга
компанија која поседува два или повеќе товарни камиони. (генерално, заклучено е
дека поседувањето на бројот на транспортни возила на компанијата претставува
добар фактор за предвидување на бројот на патувања кои се случуваат во
компанијата).
Во процесот на генерацијата на патувањето, во предвид мора да се земе
активноста која се случува на земјишетето (бројот на вработени лица и бројот на
компании) во секоја слободна економска зона кои создаваат или привлекуваат
транспорт и патувања. Конечната точка на патувањето која се создава во
слободните економски зони се нарекува „точка на атракција/привлекување“.
Во однос на прашањето дали крајната точка на транспортното патување
претставува појдовна точка, или точка на атракција се базира на следниве две
правила кои мора да се применуваат:

41

The Four Step Model, Michael G. McNally, Department of Civil and Environmental Engineering and Institute of
Transportation Studies University of California, 2007.
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•

•

Патувања кои се генерираат во компанијата во слободните економски зони, а
кои се привлечени до точка на атракција / привлекување која не се наоѓа во
зоната (без оглед на правецот на патувањето) и
патувања чија база не е во слободните економски зони, кои започнуваат од
точка на потекло и се привлечени до дестинацијата на патувањето.

За проценка на бројот на патувања кои се генерираат се користат равенки со
кои се проценува бројот на патувања кои се создаваат во секоја слободна
економска зона врз основа на карактеристики и бројот на вработените. Овие
проценки се однесуваат на проектираниот број на компании во зоната, за да се
определи колкав ќе биде бројот на потребни вработени, превозници и бројот на
транспортни патувања од и кон зона. Колку е поголем бројот на компании во
слободните економски зони, толку повеќе транспорт и транспортни патувања ќе
генерираат во неа, а исто така ќе се привлекуваат.
Овој модел во предвид ги зема и некомерцијалните патувања во рамките на
слободните економски зони, кои ги вклучуваат моторизираните лични патувања
(возила, комбиња, камиони) и оние направени со јавен превоз (превоз на
вработените со автобуси). Иако овие патувања се имаат во предвид, тие не се
земаат во предвид при планирањето на разнесувањето на стоки, изборот на
транспортни средства и патни правци.
Кога процесот на генерирање на патување/транспорт во зоната е завршен, се
добива бројот на моторизирани патувања кои започнуваат или се привлечени во
зоната. Следниот чекор, дистрибуцијата на патувањето, ќе ги поврзе овие
претходни точки и ќе ги креира фактичките патувања.42

42

The Four Step Model, Michael G. McNally, Department of Civil and Environmental Engineering and Institute of
Transportation Studies University of California, 2007
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7.1.2. Чекор 2: Дистрибуција на транспорт/патувања - Каде водат
патувањата?
Во чекорот 2, дистрибуција на транспортното патување, „крајните точки на
патувањето" на моторизираното лице, развиени во генерирањето на транспортното
патување се географски поврзани во целосни патувања, од зоната на
потекло/производствена зона до зоната на дестинација/атракциона зона.
На пример, транспортните патувања чии точки започнуваат во една зона, се
поврзуваат со точките на патувањето кои се наоѓаат во другите зони на атракции во
истиот регион. Кога крајните и попатните точки на патувањето се генерирани и
поврзани за да се креира една комплетна транспортна рута, ова поврзување може
да се направи во рамките на една иста зона, помеѓу две поврзани зони, или зони
кои се на прилично оддалечени едни од други. Овој процес се користи да се поврзат
сите точки кои се создаваат низ патната рута, кои се создадени или привлечени до
различни зони во регионот создавајќи комплетни патувања.
Процесот на моделирање на дистрибуцијата на патувањето се потпира на
општа претпоставка дека времето поминато низ патување се перцепира негативно.
Колку е подалечна дестинација, толку патувањето е потешко.
Повеќето од патувања кои потекнуваат од определена зона ќе бидат
привлечени од околните зони или во зоните кои се наоѓаат во непосредна близина,
некои ќе бидат привлечени кон умерено оддалечни зони, додека, многу малку од
нив, ќе бидат привлечени кон многу поодалечени зони.
Овој главен принцип се транформира во математички принцип познат како
модел на гравитација, со ефектот на времето потребно да се реализира патување
кое претставува „фактор на триење“. Кога ќе биде исполнето, оваа процедура
создава сет на моторизирани патувања, кои содржат „табели на патување“
создадени од една до друга зона во регионот. Овие табели за патување се
создаваат за секоја цел на транспортното патување.
Математички претставено ја добиваме следнава функција:
Tij = f TD ( A, t ij )
Tij = f TD ( Pi , A j , t ij )

(Four steps model, Michael G. McNally)43
Каде t ij го претставува времето потребно за патување или генералниот трошок,
за патување помеѓу две зони, а Pi го претставува генерираното производство,
додека A j ги претставува точките на атракција.
Додека за внатрешни патувања се користи моделот на гравитација според
следнава равенка:
Tij = ai b j Pi A j f (t ij )

43

The Four Step Model, Michael G. McNally, Department of Civil and Environmental Engineering and Institute of
Transportation Studies University of California, 2007
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Каде
−1
ai = ∑ j b j A j f (t ij ) )
bj

[
= [∑

]

i

ai Pi f (t ij ) )

]

−1

(Four steps model, Michael G. McNally)
каде ai и b j претставуваат фактори за балансирање поврзани со генералните
трошоци на патувањето.
Следниот чекор, изборот на средството за патување се користи да се предвиди
кое транспортно средство би се користело за транспортните патувањата во
регионот.44
7.1.3. Чекор 3: Избор на транспортно средство - Кое транспортно сретство
се користи за секое патување?
Третиот чекор во процесот на моделирање се прави низ избор на транспортно
средство кое се користи. Изборот на транспортните средства се однесуваат само на
„моторизираните патувања“, а овој модел вклучува неколку (три) видови на
транспортни/транзитни начини на пренесување на стоката (товарна железница,
патен товарен превоз, авионски превоз)
Овој избор претпоставува дека претходно споменатите видови на превоз
релативно се достапни во регионот каде што се применува моделот.
Фактори кои се земаат во предвид при изборот на транспортното средство се:
• Времето на патување на секој вид на превоз;
• Трошоците кои се јавуваат со користењето на видовите на превоз;
• Пристапност за масивен транзит;
• Поседување на средства за превоз и
• Приближна оддалеченост на транспортни патишта
Варијаблите кои се однесуваат на трошоците ги вклучуваат и трошоците кои се
„плаќаат од џеб“, патарини, цената на горивата, паркинг и бројот на километри кои
се поврзуваат со превозните средства. Временските варијабли ги вклучуваат
времето поминато во чекање, времето поминато за трансфер помеѓу рутите,
времето поминато во „паркирање“ или „отпаркирање“.
Сите овие фактори и варијабли се поставуваат во равенка со која се врши
проценка на веројатноста со која секој возач/компанија го одбира земајќи ги во
предвид карактеристиките на превозното средство и изборот на возачот/компанија.
Меѓу најважните фактори во изборот на видот на превоз со превозно средство
е просечниот трошок за паркинг и времето потребно да се стигне од просторите за
паркинг или транзитни точки за сопирање до финалната точка на патување/
дестинација.45
44

The Four Step Model, Michael G. McNally, Department of Civil and Environmental Engineering and Institute of
Transportation Studies University of California, 2007
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The Four Step Model, Michael G. McNally, Department of Civil and Environmental Engineering and Institute of
Transportation Studies University of California, 2007
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7.1.4 Чекор 4: Одредување на патувањето - Која е рутата на секое
патување?
Последниот чекор во предвидувањето на однесувањето на патувањето е
одредување на рутите кои возачите/компаниите ги одбираат за да стигнат до
нивната дестинација.
Овој чекор е познат како одредување на патувањето. Со овој модел на
патување, се зема во предвид можноста за одредување на транзитните патувања.
Така патувањата со камиони/транспортни возила се насочуваат кон мрежата на
автопати - „одредување на сообраќај“ и областите на јавни транзитни патувања кои
пак се доделуваат на одредени транзитните мрежи - „одредување на транзитот“.
Пред да се изведе транспортната задача мора да има подготвено модел на
патеки со минимална меѓусебна зависност помеѓу сите парови на зони во регионот
кој се разгледува. (математички бројот на патеки на квадрат).
За избор на автопатски рути и одредување на автопат кој ќе се користи, треба
во предвид да се земат варијаблите како густината на сообраќајот, ефективната
брзина на возилата за превоз, одложувањата на патувањето и др.
Овие варијабли се различни за различните патишта кои се користат, нпр.
регионалните патишта, автопати, јавни патни артерии, помали артерии, колектори и
друго кои имаат различен капацитете на сообраќајните ленти.
Второ, секоја задача на патување има повторлива природа, со запирања во
истите попатни точки.
Трето, бидејќи збиените сврзни брзини кои произлегуваат од задачата на
патувањето имаат ефект на дистрибуцијата на патувањето и изборот на превозното
средство, овие брзини се додаваат како информација во чекорите на овој модел
(процес познат какако фидбек за брзина) со цел да се создаде рамнотежа во
системот.
7.2. Модели базирани врз основа на видот на дејноста
Во растечкиот глобален контекст и конзумирачка економија транспортот на
стоки има многу голема важност. Активностите на компаниитe се ширaт, дури и
преку границите на земјата.
Ова предизвикува зголемување на логистичките активности на компаниите како
што истите стануваат се повеќе динамични. Јавните и приватните носители на
одлуки мора да ги земат овие трендови во предвид при донесувањето на нивните
одлуки и подобрат проекциите на тековите на товарите, и тоа станува неопходно.
Да се биде во можност да се разберат возачите на товарите со стоки прави
возможно е во иднина да се предвидат товарни текови и да се пресмета влијанието
на различните политики кои влијаат на товарните текови. На овој начин
донесувачите на полисите ќе добијат подобар увид во начинот на превоз на стока.
Сепак, моделирањето на товарната побарувачката (побарувачката за превоз
на стоки) заостанува во однос на транпортните модели кои се однесуваат на
патници.
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Затоа се јавува потреба за развој на модели кои попрецизно ќе ги
предвидуваат тековите на стоки. Тука во игра влегуваат моделите базирани врз
основа на активностите бидејќи истите даваат подобра претстава на врските помеѓу
различни варијабли и логистичките елементи кои влијаат врз тековите на стоки.
7.2.1 Модели базирани на активност во превозот на стоки (транспортот на
стоки)
Во денешно време, најпрактикувани сéуште се моделите од 4 чекори, но тие
најчесто се задржуваат на индивидуалните патувања. Нивен најголем недостаток е
што истите се задржуваат на агрегатни текови (aggregate flows) и не можат да
извршат подетална анализа. Тоа се случува бидејќи кај нив недостасува аспектот
на однесувањето кои лежи зад транспортот и заради агрегацијата прават грешки во
предвидувањето. Најважното нешто што недостасува кај нив се логистичките
елементи при донесувањето на одлуките.
Новите трендови на моделирање на транспортот на стоки се моделите
базирани врз агентот/посредникот при транспортот и претставуваат дел од групата
на моделите кои се темелат врз активностите и се фокусираат на поединичната
активност на секој агент. Затоа тие подобро ги предвидуваат индивидуалните
оперативни одлуки и нивната интеракција која се однесува на логистиката и
транспортот. Но концентрирањето на деталите како претходно споменатото води
кон тешкотија во разбирањето на поединечната улога која ја играат актерите во
транспортниот систем на стоки и интеракцијата помеѓу самите актери.
Можно е, со време, да се земаат во предвид промените на актерите кои се
вклучени и нивните интеракции, бидејќи овие елементи се од фундаментална
важност во развивањето на бихејвористичките модели во системите на транспорт
на стоки (Roorda et al., 2010).46
Една од главните разлики помеѓу транспортот на стоки и транспортот на
патници е тоа што тука се вклучени повеќе актери во донесувањето на одлуки.
Прво тука се компаниите кои испраќаат и примаат стоки, кои се одговорни за
организацијата на пратката и видот на транспортното средство кое ќе се користи, и
превозниците кои се одговорни за транспортот. (Ortfuzar and Willumsen, 2001).47
Потоа, постојат и неколку други компании одговорни за претовар, складирање
и објекти за царинење. Транспортот на стоки може да ја следи мрежа на
шпедитерите, превозниците, терминали, центри за дистрибуција и друго да
пристигне во неговата дестинација.
Овие логистички синџири се типични за движење на товар и треба да бидат
земени во предвид кога станува збор за моделирање товарните текови.
Два големи придвижувачи на рапидно зголеменото еволуирање на моделите
на движење на стоки/товари се економските трансакции меѓу снабдувачите и
потрошувачите и логистичките (Yin et al., 2005).48
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Затоа, треба да се обрне повеќе внимание на различните чинители.
Друга разлика со патничкиот транспорт е динамичката природа на логистичиот
систем за превоз на стока, затоа мора да се обрне внимание на трендовите на
индустриските ланци за набавка. Трендовите како нпр. логистиката „токму на
време“ (just-in-time), како и големината и фреквенцијата на пратките.49
Двата големи трендови кои ги наведуваат Хесе и Ридриг (2004) се:
• Ориентација на активности кои се однесуваат на побарувачка. Додека
традиционалната достава примарно се управува од страна на добавувањето,
моменталните добавувачки синџири се управувани од страна на побарувачката.
• Логистичките услуги стануваат се покомплексни и зависни од временската
димензија. Ова доведува до тоа да многу компании стануваат под-договорни страни
во менаџирањето на синџирите на набавка со трети логистички провајдери. Овие
провајдери имаат економска корист и опсег.
.....................................................................................................................................
Ова води до потреба од развивање на модели базирани на агенти на микроскопско
ниво. Роорда (Roorda et al. (2010)) дава неколку причини за имплементирање на
ваквите модели.50
Прво, постојат голем број на различни чинители кои се вклучени во
производството и дистрибуцијата на добра/стоки, и никој од нив нема целосна
контрола или знаење за сите одлуки кои се носат во синџирот за набавка.
Второ, интеракциите помеѓу компаниите се различни и конечно бизнис
моделите секојдневно се менуваат. Затоа мора блиску да се следи сите овие
интеракции со цел да се има пореална претстава за тековите на транспортот на
стоки. Заради моделирањето на микро ниво, возможно е да се обрати повеќе
внимание на индивидуалните текови и дава шанса да се вклучат индивидуалните
карактеристики на компаниите и да се направи детална претстава на групите на
стоки/добра.
Кога се гледа едно движење на стоки, можат да бидат претставени повеќе
информации кои обично би биле изгубени во збирните податоци. Како што е
наведено од Liedtke и Schepperle (2004), пристапот базиран на активноста може да
го објасни ефектот на промените на индивидуалното однесување на целиот
транспортен систем. Ова овозможува подобрување на предвидувањата на
квалитетот за јавните и приватните планери. 51
Следните два дела елаборираат повеќе за товарните чинители вклучени во
процесот и логистичките елементи кои треба да бидат сеопфатно вклучени во
разбирлив модел.
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7.2.2 Чинители вклучени во транспортот на стоки
Групите на чинители кои се вклучени во процесот на транспорт на стоки се
доставувачите, примачите на стоките/клиентите, транспортерите и шпедитерите и
може да ги вклучуваат различните политики.
Примачот или клиентот ја иницира побарувачката и избира добавувач кој ќе му
ги доставии потребните добра/стоки. Откако ќе биде одбран добавувачот, клиентот
одлучува кога ќе биде моментот на достава, големината на пратката и дали
превозот ќе го изврши сам или не (Boerkamps et al., 2000).52
Доставувачите тука играат главна улога бидејќи истите најчесто се одговорни
за транспортот и при тоа одлучуваат за видот на транспорт, на видот на превозното
средство и неговата големина кое ќе се користи.
Понатаму мора да се донесат одлуки за групирањето на видовите на стоки,
производите да одговараат на понудата, локацијата и капацитетите, располагањето
на канали за дистрибуција и дали да се користат или не сопствените транспортни
услуги.
Транспортните компании или транспортерот се одговорни за фактичкото
движење на пратката и потенцијалните проблеми кои би можеле да се појават во
планирањето.
Шпедитерите имаат дополнителна одговорност која се однесува на градењето
и координирањето на транспортните синџири. Врз движењата на товарни стоки
директно влијаат и политиките.
Политиките влијаат на структурата на пазарот, бидејќи се одговорни за
отимална просторно-економска организација. На транспортниот пазар тие може да
влијаат во регулирањето на пристапноста и мобилноста на транспортот. Многу
компании често пати работат како превозници и примачи на стоката истовремено.
Тоа значи дека еден чинител истовремено може да исполнува повеќе функции во
транспортот на стока.
Еден чинител може да биде активен во различни видови на активности на
пример: конзумер, супермаркет, дистрибутивен центар, производен објект. Тие исто
така може да поседуваат капацитети за дистрибуција на сопствени потреби какои и
транспортни услуги за други компании, Роорда (Roorda et al., 2010).53
Затоа Роорда (Roorda) предлага нов сет на агенти во делокругот на работење.
Тоа се бизнис претпријатија, компании и објекти.
• Бизнис претпријатие: организација која се наоѓа на специфична локација
која произведува, обработува или складира артикли, да обезбедува бизнис или
логистички услуги.
• Компанија: организација која поседува или управува со една или повеќе
бизнис претпријатија. Во рамките на логистичка компанија, бизнис претпријатијата
кои се наоѓаат на различни локации можат да бидат интегрирани во логистичката
мрежа.
52
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• Стоково-производствен објект: претставуваат еден од внатрешните ресурси
на бизнис претпријатието. Неговата функција е да се произведуваат или
обработуваат влезни производи.
• Бизнис сервис (услужни) објекти: обезбедуваат услуги наместо артикли.
• Логистичко-услужни објекти: обезбедуваат логистички услуги, вклучувајќи
транспорт и инвентар.
• Крајни потрошувачи: иницијалните побарувачи на артикли/услуги.54

7.2.3. Моделот ТАПАС (TAPAS) и други модели
Според Дејвидсон (Davidsson et al., 2008)55, овој модел користи шест различни
чинители: корисник, координатор на транспортен синџир, купувач на производот,
планер на производство, транспортен купувач и транспортен планер. Постојат голем
број на различни опции кои се на располагање на различните чинители кои
донесуваат одлуки.
Координатор на транспортен синџир може да биде планер во рамките на
голема компанија или трет логистички оператор.
Купувач на производот е често поврзан со организација на која му припаѓа
координаторот на транспортниот синџир, но може да биде индивидуален кога
координаторот на транспортниот синџир е логистички оператор, трета страна.
Планерот на производство му припаѓа на производствената компанија.
Транспортниот купувач може да и припаѓа на истата организација како и
клиентот или како координаторот на транспортниот синџир.
Транспортниот планер обично му припаѓа на компанијата која ги поседува или
контролира транспортните превозници (Bergkvist et al., 2005).56
7.2.4. Логистичи одлуки во транспортот на стоки
Голем недостаток на многу товарни транспортни модели е тоа што ним
целосно им недостасуваат елементи на логистичка организација (Ben-Akiva and de
Jong, 2008).57
За да се надмине оваа слабост потребно е да се развие подобра врска со
товарно дистрибутивната индустрија, а некои модели постигнале напредок во овој
поглед со моделирање на логистичките процеси како што се бројот и локацијата на
дистрибутивни центри, изборот на големината на пратката и режимот на патување
(Rand Europe, 2002).58
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Исто така, изборот на примачот или испраќачот, може да се моделира со
користење случаен избор на услужни модели. Ова доведува до можност за
симулирање промени во логистичка верига. На пример: овие денови многу се
доставуваат стоките од дистрибутивни центри на трговците на мало, а не од
производители (Kuzmyak, 2008). Шемите за испорака кои се оптимални за стоковно
– транспортните центри се различни од оние кои се користат кои производите се
транспортираат дирекно од производителот.
Тие движења често се прават од страна на камиони чии патувања се
организрани во тури кои имаат голем број на попатни застанувања.59
Еден од проблемите каде компаниите се соочуваат е изборот на соодветен
инвентарно ниво и вид на транспорт. За да се направи оваа одлука повеќето автори
се однесуваат на инвентарно-теорискиот модел, кој ги користи вкупните логистички
трошоци да се утврди кој транспорт режим е најсоодветн за саканото ниво на
инвентар. Ова е направено со земање предвид на сите трошоци во синџирот на
снабдување, на кои влијае изборот на транспортно средство.
Интеграција во инвентарно-теорискиот концепт може да се најде во АДА
моделот (Ben-Akiva and de Jong,2008)60. Тука вкупните логистички трошоци се
користат во логистички модул со цел да се направи „избор на транспортен ланец",
кој се состои од големината на пратката, фреквенцијата, бројот на алки во
транспортниот ланец, транспортот и типот на возилото кое се користи.
Треба да се прави разлика и помеѓу повеќе различните модели на транспорт,
нпр. помеѓу урбаните или регионалните модели, и националните и
интернационалните модели.
Урбаните или регионалните модели повеќе се фокусираат на патен и
железнички модел на транспорт. Националните модел покрај патниот и
железничкиот транспортен модел вклучуваат и внатрешен воден транспорт и
прекуморски транспорт. Во некои случаи се зема во предвид и авионскиот
сообраќај.
Исклучок тука претставува ИНТЕРЛОГ моделот (INTERLOG model, Liedtke,
2009)61 кој единствено во предвид го зема патниот транспорт иако се работи за
широко распространет национален транспортен модел за превоз на стоки.
Првите теоретски модели датираат од 1970 година и ја истакнуваат потребата
од интегрирано разгледување на логистиката и транспортот при носењето на
одлуки, за подоцна да се развиле модели на кои им недостасуваше овој логички
увид.
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Најново развиените модели повторно ја земаат во предвид интеракција на
логистичките одлуки и транспортот во нивниот развој. Од круцијално значење е да
се земат во предвид логистичките одлуки, кога се планира развој на транспортен
модел кој ќе даде најреалистича слика во тековите на стоки во денешно време.
Сепак, сéуште мора да се работи на ова поле за целосно да се разбере
логистичкото влијание врз тековите на стоки.
7.3. Опции за иновативна рамка за товарниот превоз
Како што претходно напоменавме, има потреба од развивање на поразбирлив
транспортен модел кој вклучува лигистички елементи. Целта на ова е развивање на
микро-стимулина модел, кој става акцент на чинителите во транспортот. Liedtke и
Schepperle (2004) кажуваат дека доколу се развие модел за транспорт на стоки на
микроскопско ниво, ќе се направат значителни подобрувања за транспортните
предвидувања и проценките на мерките преземени од страна на политиките во било
која точка во процесот, поради неговата способност да се следат индивидуалните
реакции/одлуки.62
Прво, во предвид мора да се земат карактеристиките на транспортот на стоки.
Главните карактеристики се хетерогеност, физичките фактори, оперативните
фактори и динамичните фактори (Ortfuzar and Willumsen).63
Кога се моделира на микро ниво, возможно е да се следат индивидуалните
текови, а не само глобалните текови. Тоа ни дава можност да се земат во предвид
индивидуалните карактеристики на компанијата и детална претстава на групата на
услуги. Кога се гледа едно движење на стоки, многу информации кои се однесуваат
за пратката можат да се изгубат во глобалните податоци.
Понатаму, количините на производството на компанијата може да се земат во
предвид кога има промена во шемите на побарувачка на купувачите, како што е
случајот во моделот ТАПАС (TAPAS model (Davidsson et al., 2008))64. За почеток
секогаш мора да се разгледа односот со економија.
Неглобалните модели започнуваат со детална анализа на микро-економска
позадина на различни групи на услуги. Однесувањето на шпедитерот и
транспортерот кое се моделира помага да се одреди на кој начин стоките ќе се
пренесат.65
Транспортот се смета како дел од логистичкиот процес и производен фактор.
Компаниите го сметаат нивниот излез како пристигнување на готовите стоки до
нивната дестинација. За ова не се потребни само трудот и капиталот, туку и превоз
кој станува важен фактор на производството (Meersman and Van de Voorde, 2008)66.
Ова дозволува да се направи анализа на односот меѓу економска активност и
слученото транспортно движење.
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Кога се развива модел базиран врз активности мора да се посвети големо
внимание на изборот на чинители кои ќе бидат вклучени во овој модел. Начинот на
кој овие чинители реагираат едни со други и како истите се вмешани во процесот на
донесување на одлуки е од главно значење во развувањето на микро-стимулиран
модели базиран на активности. Ова овозможува вклучување на механизмите на
давање на цени, како и краткорочните и долгорочните договори кои се склучуваат
помеѓу чинителите. Тука се јавува можност за стимулирање на пазарните
интеракции и преговарање на цените.
Понатаму, мора да се посвети повеќе внимание на логистичкото носење на
одлуки. Која се одговорностите на секој од чинителите и на што истите имаат
влијание?
Со стимулирање на различните чинители вклучени во процесот на носење на
одлуки во еден модел базиран на активности, мора да се претстават логистичките
одлуки и синџири.
Кога се зборува за логистичките процеси, мора да се вклучат некои важни
елементи, како нпр. моделирање на изборот на големината на пратката на стока и
соодветен транспортен мод и избор на соодветно транспортно средство. Тоа дава
можност да се вклучи менаџирањето на инвентарот на страната на купувачот и
продавачот, да се вклучи менаџирање на складиштата во стоковно – транспортните
центри и да се стимулираат операциите на терминалите.
За оптимизирање на тековите на стоковно – транспортните центри, локацијата
на истите може да се вклучи во процесот на моделирање, и со цел да се добие
пореална слика треба постојано да се следат сите претходно наведени интеракции
на транспортните текови на стоки. 67
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8. ТРАНСПОРТОТ ВО СЛОБОДНИТЕ ЕКОНОМСКИ ЗОНИ
8.1. Карактеристиките на транспортот во слободните економски зони во
склоп на стоковно - транспортните центри
Производството во слободните економски зони за многу држави претставува
сигурен пат до интеграцијата во меѓународната трговија. Голем број на држави, со
помош на посебно оградените простори на својата територија, односно слободните
економски зони, прават вистинска експанзија на извозот, го намалуваат степенот на
невработеноста на населението и капацитетите, развивајќи ја сопствената
економија.
Овој процес по некое непишано правило ја зголемува националната
конкуренција на државата домаќин и нејзината улога на меѓународниот пазар. Со
овој магистерски труд се укажува на улогата на слободните економски зони во
стратегијата на зголемување на извозот и стратегијата на привлекување на
странски инвестиции, како и стратегијата за намалување на невработеноста.
Во слободните економски зони самото производството се одвива под посебни
правни и економски прописни и правила, во однос на останатиот дел на
територијата на државата домаќин.
Слободните економски зони претставуваат оградени делови од територијата на
една држава, каде работењето е регулирано со посебни правила и закони на
земјата домаќин, а стоката произведена во слободните економски зони носи ознака
„Made in земја производител“.
Она што ги прави различни слободните економски зони од слободните
царински зони е сложеноста на работите кои во неа можат да се вршат. Додека во
слободните царински зони се вршат помалку сложени работи, како на пример
складирање, препакување, сортирање, дистрибуција, во слободните економски зони
може да се обавуваат различни видови на производство, доработика и
оплеменување, како и услужни дејности.
Во бројните научни и стручни расправии анализиран е феноменот на постоење
на логистиката, логистичките состави, логистичките активности, поединетите видови
на логистика итн. Иако овој феномен е позната години нанзад и за него се издадени
голме број на трудови, денеска малку се води дискусија за феноменот на
логистичките мрежи, а посебно за логистичкиот систем каков што е стоковно –
транспортниот центар.
Што преставува логистичка мрежа? Денеска, во овој напреден степен на развој
на науката и технологијата, може да се каже дека логистичка мрежа преставува
состав на меѓусебно и интегрирано поврзани логистички центри, сообраќајници,
коридори, рути, логистички ланци, логистичкодистрибутивни ланци, транспортни
ланци, транспортни мрежи итн. кои допринесуваат да се извршат сигурни и
рационални процеси на производство на логистички производи. Што може да го
опише слободната економска зона Бунарџик во склоп на еден интегриран стоковно транспортен центар.
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Логистичката мрежа преставува модел за изградба на темелна структура на
логистичкиот состав, кој се состои од чворови, односно мрежни нишки. Чворовите
преставуваат
логистичките
центри,
трговско
дистрибутивните
центри,
трговскотранспортни центри итн, додека нишките во логистичката мрежа ја
преставуваат транспортната мрежа.
Во логистичката мрежа, објектите или предметите се движат по мрежата
застанувајќи на чворовите од мрежата. Бидејќи чворовите можат различно да се
поврзат, така и производите низ тие чворови различно се движат низ мрежата. Низ
мрежата не се движат само производи, се движат и луѓе, информации, енергија,
односно се може да биде предмет на трговија.
Преку квалитетна и квантитетна анализа на поимот на логистичка мрежа може
да се потврди дека секоја логистичка мрежа има свои битни елементи: око на
логистичката мрежа, логистички чворови и страници на логистичкото мрежно око.

Логистички мрежен чвор

Страница на логистичко мрежно око

Логистичко мрежно око

Извор: Multimodalne logističke mreže, Ratko Zelenika i Helga Pavlić, Zagreb 2009 god.
Слика 37: Елементи на логистичката мрежа
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8.2. Претстава на постоечките превозни системи во слободната економска
зона Бунарџик - Џонсон Контрол
Слободната економска зона Бунарџик преставува логистичка мрежа во склоп на
еден голем стоковно - транспортниот центар, имајќи ги сите битни елементи за
логистичка мрежа: логистичко око на мрежата, чворови на логистичката мрежа,
логистичка станица помеѓу логистичките чворови, односно станиците на мрежата на
логистичкото око итн.
Секој елемент на логистичката мрежа има своја битна карактеристика:
• Логистичката мрежа преставува помал или поголем географски регион на
разни облика на внатрешни сообраќајници, коридори, канали итн. Неколку такви
подрачја создаваат поголема или помала логистичка мрежа на поголеми или
помали логистичко центри во склопот, односно стоковно - транспортни центри во
кои функционираат слободните економски зони, како што преставува фабриката
Џонсон Контролс, која функционира како посебен логистички центар за своите
потреби, во склоп на слободната економска зона Бунарџик.
• Логистичките мрежни чворови најчесто преставуваат поголеми или помали
логистички центри, во чија содржина делуваат повеќе објекти, складишта,
терминали, кои се меѓусебно поврзани. Тие можат да преставуваат и
логистичкодистрибутивни центри, кои функционираат во одредени логистичко
гравитациони зони со помош на логистичките и транспортните ланци, како што
фенкционираат сите фабрики кои работат во склоп на слободната економска зона
Бунарџик.
• Страниците на логистичкото мрежно око, во слободната економска зона
Бунарџик преставуваат само сообраќајници, додека железничките пруги и
воздушните коридори сéуште не се употребуваат.
Најважно логистичкото мрежно око преставува логистичкиот центар, а тој може
да биде: микрологистички центар, макрологистички центар во потесна смисла,
макрологистички центар во поширока смисла и мегалогистички центар, во зависност
од тоа колкаво гравитационо подрачје снабдуваат. Помалите чворови во
логистичките центри преставуваат набавувачите, скадиштата, купувачите,
потрошувачите, превозниците итн.68

68

Multimodalne logističke mreže, Ratko Zelenika i Helga Pavlić, Zagreb 2009 god
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9. СЛЕДЕЊЕ НА ТЕКOT НА РЕПРОМАТЕРИЈАЛИТЕ, ТЕКOT НА ГОТОВИТЕ
ПРОИЗВОДИ И ТЕКОТ НА ОТПАДОТ ВО ЏОНСОН КОНТРОЛС
Моменталниот тек на репроматеријалите и текот на готовите производи се
врши на едно место од западната страна на објектот на Џонсон Контролс, и
физички е одвоено само од надворешната страна со платформа за отпад.
9.1. Прием на репроматеријали
После пристигнување на камионот/пратката на рампата за истовар (слика 38),
се пристапува кон визуелен преглед на товарот од надворешна страна,
забележувајќи го времето на пристигнување на пратката и фирмата која ја
доставува пратката.

Извор: Изработено од магистрантот.
Слика 38: Приказ на делот за прием на репроматеријали.

Ако се воочат некои неправилности, како на пример скршена палета, оштетено
пакување и сл., т.е. неправилности настанати од невнимателно ракување со
средствата, согласно процедурите, се изработува извештај со фотографија до
транспортерот кој бил одговорен за транспортот, за да ја надокнади нанесената
штета.
Ако ваков случај нема, тогаш се пристапува кон растовар на камионот, при што
само се споредуваат бројот на кутиите/палетите кои се истоварени со оној број на
кутии/палети кои се водат во документацијата на возачот, при тоа не се отвораат
кутиите/палетите и не се брои содржината на истата.
При истоварот, доставувачот предава CMR документ (слика 39 и 40), кој
преставува документ за прием на пратката, со него доаѓа и лист од количината и
видот на пратката, за видот, количината на робата со рег. ознаки на камионот.
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Извор: Изработено од магистрантот.
Слика 39 и 40: Приказ на CMR документот.

Согласно процедурите на Џонсон Контролс, во рок од 24 часа од приемот на
компонентите, истите се обврзани кон добавувачот да ги известат дали со нивната
пратка во однос на количината и квалитетот има некаков проблем или не. Поради
ова, возачот на камионот не се задржува повеќе време од она што е потребно да се
истовари камионот.
При истоварот кутиите/палетите се сместуваат во зоната за истовар, од каде
една по една палета се преместуваат во зоната за прием, каде се врши отворање,
физичко броење, внесување во компјутерскиот систем и лепење на налепници на
кои има податоци за референтниот број (според кој се води евиденција во
софтверот за производствен систем), името на средството (компонентот),
количината, број на налепница и соодветни на бар кодови, како и дата на
производство на компонентот.
По завршување на оваа постапка дел од примените компoненти по електронски
пат, преку документ кој го обезбедува софтверот, се предаваат во одделот за
квалитет, каде се утврдува и потврдува дека истите одговараат на потребниот
квалитет кој е потребен за да се пуштат во производство.
Останатиот дел, после извршениот прием, се сместува во магацинскиот
простор, при што одделот за квалитет одлучува колкав процент од примените
компоненти се даваат на проверка на квалитет.
Компонентите кои претходно се дадени во одделот за квалитет, ако со нивниот
квалитет е се во ред, се сместуваат во истиот магацински простор, а доколку не
одговараат на барањата за квалитет, се сместуваат во т.н. место затвор во
магацинскиот простор, односно место каде се чува отпадот.
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Од магацинскиот простор се врши снабдување на производната линија.
Побарувањата за линијата и снабдувањето на истата се врши преку софтвер, така
да кога се намалува количината на компоненти во магацинскиот простор,
автоматски за истата количина на компоненти се зголемува производството.
9.2. Испорака на готовиот производ
При излезот на готовиот производ се сортира палетата која треба да се
испрати, се чита баркодот од SUPER-UC со читач (слика 41), па над истиот
документ се става нов и финален документ пред испраќањето наречен UM (слика
42).

Извор: Изработено од магистрантот.
Слика 41: Приказ на SUPER – UC документот.

За да се избегне мешањето на лабелите, веднаш по печатењето на UM
лабелата, истата се става на метален држач каде што е веќе скенираниот документ
SUPER-UC.

Извор: Изработено од магистрантот.
Слика 42: Приказ на UM документот.
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Производството на готовиот производ се врши по одредена листа на
материјали, кои исто така претходно се внесуваат во софтверот, кој регулира и знае
од кој компонент која количина е потребна за производство на еден готов производ.
По завршување на процесот на производство, готовите производи се
донесуваат во магацин (слика 43), каде се скенираат бар кодовите, односно се
скенира таканаречената Лабела, (кои ги има на налепниците на секој готов
производ на десната страна од палетата, посебно во текот на производствениот
процес, како и на секоја кутија во која се сместени истите) и во тој момент
софтверот автоматски ја намалува количината на компоненти во производство, а на
сметка на тоа ја зголемува количината на готови производи кои се наоѓаат во
магацинот.

Извор: Изработено од магистрантот.
Слика 43: Приказ готова палета за испорака.

При редењето на палетите за праќање, UM лабелите треба да се стават на
страните на палетите така што треба да бидат видливи.
Наредниот ден, од планерите за извоз, вработени во истиот одделот во склоп
на Џонсон Контролс, се дава документ, односно одобрение за испраќање на стоката
на палетите, наречен PRE-SHIPPER (слика 44). После што, се пристапува кон
печатење на соодветни документи за испорака, кои ги обезбедува софтверот, после
што се пристапува кон пакување и палетизација на готовите производи.
Подготвените пакувања чекаат на утовар од страна на транспортерот.
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Извор: Изработено од магистрантот.
Слика 44: Приказ на PRE-SHIPPER документот.

Во случај на екранот да се појави пораката Label not stored треба да се застане
со скенирањето на галиите со притискање на копчето F4. На UM-то што ќе излезе
треба да му се направи „Demerge“. Потоа, кутијата на која не можело да и се
направи „Мerge“, прво треба да се префрли од локација 50 на локација 60, па дури
потоа да се повтори процесот на „Merge“.
За завршување со скенирање и за печатење на SUPER UC етикетата се
притиска Е и потоа ENTER.
Следниот чекор за „Demerge“ е скенирање на Super UC лабелата и
потврдување со „Yes“ и „Enter“. Со тоа лабелата е избришана и кутиите може
повторно да се скенираат за вадење на Super UC лабелата. Старата Super UC
лабела се поништува и фрла.
Super UC лабелата треба да се стави во метален држач на страната на
палетата. Металните држачи се чуваат на означената локација во зоната за извоз.
Операторот го информира супервизорот кога количината е намалена. На палетата
треба да се стави само по еден држач.
Кутиите со црвена етикета „НЕПРИФАТЛИВО“ не смеат да се стават на палета
за извоз без дозвола од одделот за квалитет (исклучок се ПТС). Овие пак не смеат
да се мешаат со други производи и истите треба да се отстранат и да се стават на
означената локација.
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Извор: Изработено од магистрантот.
Слика 45: Приказ на делот за испорака на готовиот производ

На крај, готовиот производ спакуван на палети се натоварува на товарните
транспортни средства (камиони) за испорака, на рампата за испорака (слика 45),
забележувајќи го времето на испорака на пратката и дестинацијата кон која се
испраќа.
9.3. Општи инструкции при работа во зоната на пратење на текот на
репроматеријалите, текот на готовиот производ и текот на отпадот
Операторот во никој случај не треба да дозволи движење на лица во зоната за
прием/испорака кои не носат соодветни безбедносни чевли/опрема во времето кога се
врши прием или испорака на стоката.
На лицата кои не се вработени во Џонсон Контролс (возачи, царинарници,
шпедитери и сл.) воопшто не им е дозволен пристап во зоната за прием/испорака.
По добивањето на информација за пристигнат камион, операторот ја отвора вратата
за прием/испорака на материјалите.
При пристигнување на камионот за прием/испорака, операторот го насочува
возачот на камионот истиот да го паркира со задниот дел паралелно со мостот за
истовар/утовар.
По завршеното паркирање бара од возачот да го изгасне моторот од камионот и на
задните тркала да постави безбедносни потпирачи.
Откако операторот ќе ги предупреди сите лица кои се наоѓаат на подвижниот
деп од мостот да се тргнат на соодветно безбедно растојание, започнува со
подесување на подвижната рампа од мостот соодветно со висината на камионот.
Забрането е подесување на подвижната рампа од страна на лице кое не работи во
зоната за прием/ испорака.
Операторот, потоа, ги вклучува и воздушните перници од подвижниот мост.
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Доколку има потреба да излезе надвор од затворениот простор, операторот
задолжително треба да облече флуоресцентен елек.
По завршување на сите претходно опишани операции операторот започнува со
истовар/утовар на материјалите од камионот, користејќи рачен хидрауличен
вилушкар.
Откако ќе изврши истовар/утовар на материјалите операторот ги повторува
истите операции, но по обратен редослед, повторно обрнувајќи посебно внимание на
подвижниот дел од мостот.
Во текот на работата со подвижните врати и другата опрема во зоната за
прием/испорака операторот е допжен во целост да ги почитува упатствата за правилна
употреба дадени од производителот.
Во случај на нефункционирање на некој дел од опремата го известува
одговорното лице.
На крајот од работното време операторот треба да го среди работното место и
неговата околина во согласност со стандардните процедури.
9.4. Општи инструкции за одржување на просториите за истовар/ утовар
Агентот за извоз прима палети со празна амбалажа за готови производи
вратени од муштериите. По пристигнување на камионот, агентот за извоз проверува
дали шоферот се потпишал на листата за посетители во зоната за извоз. Во случај
на пристигнување на „RTV FG“ заедно со празната амбалажа, агентот за извоз го
известува агентот за прием, за да ја прими робата.
Еднаш дневно операторот прави попис на празни кутии и алвеоли во
магацинот, го пополнува рапортот ( IL-MOS-FR-10-45-MK REV.02) и го дава на
планерите најдоцна до 15:00 часот. При прием на B81 DB пакувањето, тој ја
проверува точната количина и ја запишува на испратница. При броењето на
алвеолите се вклучуваат и тие што се на „robot soldering“ во погонот на
производство.
За сортирање и чистење на кутиите операторот тој постапува според
стандардите: „Чистење на празна амбалажа за готов производ“ (ODS-09-029-03).
Операторот проверува дали сите празни кутии доаѓаат со дополнително пакување
во нив.
После сортирање, агентот за извоз носи чисти кутии во зона за празни кутии
(empty box supermarket) во зоната за производство.
За време на надополнување на празните кутии, операторот ја проверува
линијата со мешани кутии и алвеоли. Во случај да истите се вратени од
производство, тој треба да ги сортира и да ги стави во линија за соодветен
производ. Доколку има прашина или други недоследности, се враќаат во магацинот
се сортираат и чистат. Операторот мора да однесе кутии со сето дополнително
пакување што оди со нив. Во случај на RTV-а, кутиите од производство се
проверуваат и чистат според стандардот ODS-09-029-03.
На крајот од работното време операторот треба да го среди работното место и
неговата околина во согласност со стандардните процедури.
Корисни правила за безбедно кревање на товарот, кои одговорните вработени
треба да го следат, преставуваат:
1. Да се направи добра проценка на тежината на товарот;
2. Треба безбедно да го доближи товарот до телото;
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3. Да ги свиткаат нозете во колена и да го исправат (да се крева со нозе, а не
со грб);
4. Да не се витка телото. Да се користат стапалата кога се менува правецот на
движење;
5. Да се спушти товарот со исправен грб;
6. Да се користи механичка направа за подигнување на товар;
7. Да се побара помош од соработник - тимско подигнување на товар итн;
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10.
МАТЕМАТИЧКО
МОДЕЛИРАЊЕ
И
ДИМЕНЗИОНИРАЊЕ
НА
НАМЕНСКАТА ПОВРШИНА НА ОБЈЕКТОТ НА ЏОНСОН КОНТРОЛС ВО СКЛОП
НА СЛОБОДНАТА ЕКОНОМСКА ЗОНА БУНАРЏИК, СО ПРИМЕНА НА
КОМБИНИРАНАТА ГЕРМАНСКА МЕТОДА ЗА ДИМЕНЗИОНИРАЊЕ
Германскиот метод за димензионирање на наменска површина е развиен и
применет од страна на Министерството за наука и технологија на Република
германија и од страна на Универзитетот во Дортмунд.
Кога зборуваме за објектот на Џонсон Контролс, како објект во склоп на
слободната економска зона Бунарџик, прво треба да го претставиме целосното
функционално уредување на објектот на Џонсон Контролс, односно да ги
дефинираме и пресметаме сите наменски површини во објектот, за да извршиме
правилно димензионирање на наменската површина од истиот, со помош на
примената на германската метода.
Бидејќи при поставувањето на наменската површина на објектот на Џонсон
Контролс, распределбата на корисните наменски површини не е извршено со
помош на никаква метода за димензионирање или уредување на истите, затоа
распределбата на корисната наменска површина во објектот на Џонсон Контролс,
согласно светските стандарди, треба да се изврши по однапред дефинирање на
секоја површина во склоп на целосната наменска површина, која треба да
функционира како стоковен - транспортен центар.
Пред да извршиме распределба на корисната наменска површина во објектот
Џонсон Контролс, мора да напоменеме дека вкупната површина на целиот објект
изнесува 23552 (m 2 ) , големината на зелената површина изнесува 12048 (m 2 ) и
големината на покриената површина изнесува 5184 (m 2 ) , па со нивниот меѓусебен
сооднос, можеме да ги добиеме потребните параметри за тоа во каков сооднос
треба да бидат истите при проектирање на наменските површини на конкретниот
објект на Џонсон Контролс.
Мора да се напомене дека вредностите на сите површини имаат мали
отстапувања, поради неможноста со точност од 100% да се измерат благите
закривувања. Но сепак овие отстапување се мали и изнесуваат не повеќе од ± 5 %
што ќе биде занемарено во процесот на пресметки, кој се работи со средни
вредности, како би се добило максимално отстапување од ± 2,5 %.
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Вид на корисна површина
1. Простор со зелена површина
2. Покриена површина
2.1. Јавни складови
2.2. Простор за наменет за шпедиција
2.3. Сервисните површини
2.4. Административна и социјални површина
2.5. Манипулативна површина наменета за
утовар (испорака) на стока
2.6. Манипулативна површина наменета за
истовар (прием) на стока, репроматеријали
2.7. Манипулативна површина наменета за
отпад на стока
2.8. Производни површини
3. Сообраќајни површини
3.1. Паркинг површина за патнички возила
3.2. Корисен пат во објектот - сообраќајници
4. Останато

Големина на
површината
(m 2 )
12048
5184
400
80
100
1050
180

Зафатнина на
површината
(%)

180

0.76 %

220

0.93 %

2800
6020
1400
4620
300

11.89 %
25.56 %
5.94 %
19.62 %
1.27 %

51.20 %
22.01 %
1.70 %
0.33 %
0.42 %
4.46 %
0.76 %

Извор: Изработено од магистрантот.
Табела 3: Распределба на моменталните површински големини на објектот на Џонсон Контролс.

Кога се зборува за стоковно – транспортни центри во Република Македонија,
мора да дефинираме одредени правила на димензионирање и функционално
уредување на истите. Бидејќи немаме многу искуство при уредувањето на истите,
тоа ќе го направиме согласно светските искуства, па па затоа основните големини
на одделни функционални елементи во склопот на стоковно – транспортниот центар
треба да го задоволат следниот сооднос:
1. Царинскиот терминал треба да зафаќа површина која одговара на
следниот сооднос на горенаведените површини:69
а = вкупна површина
в/а = 0,12 б/а = 0,17
б = зелена површина
в = покриена површина
додека тој сооднос во Џонсон Контролс изнесува: в/а = 0,22 и б/а = 0,53.
Поради посебните олеснувања во слободната економска зона, царинскиот
терминал се наоѓа на самиот влез од слободната економска зона, односно истиот
не се наоѓа во склоп на објектот на Џонсон Контролс, па затоа за истиот не
можат да важат дадените соодноси и за истиот немаме потреба да го
предимензионираме.

69

Цветановски, Иле, „Стоковно транспортни центри“, Технички факултет-Битола, 2009
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2. Јавниот склад треба да зафаќа површина која одговара на следниот
сооднос на горенаведените површини:70
а = вкупна површина
в/а = 0,43 б/а = 0,22
б = зелена површина
в = покриена површина
додека тој сооднос во Џонсон Контролс изнесува: в/а = 0,22 и б/а = 0,53.
Поради разликата во соодносот на покриената површина со вкупната
површина, како и соодносот на зелената површина со вкупната површина, јасно е
дека треба да направиме димензионирање на покриената и зелената површина
во делот на јавниот склад, за да добиеме целосна искористеност на јавниот склад
во склоп на објектот на Џонсон Контролс.
3. Просторот за наменет за шпедиција треба да зафаќа површина која
одговара на следниот сооднос на горенаведените површини:71
а = вкупна површина
в/а = 0,34 б/а = 0,22
б = зелена површина
в = покриена површина
додека тој сооднос во Џонсон Контролс изнесува: в/а = 0,22 и б/а = 0,53.
Поради разликата во соодносот на покриената површина со вкупната
површина, како и соодносот на зелената површина со вкупната површина, јасно е
дека треба да направиме димензионирање на покриената и зелената површина
во делот на просторот наменет за шпедиција, за да добиеме целосна
искористеност на просторот за наменет за шпедиција во склоп на објектот на
Џонсон Контролс.
4. Површината наменета за автопревозници треба да зафаќа површина која
одговара на следниот сооднос на горенаведените површини:72
а = вкупна површина
б = покриена површина
б/а = 0,22
додека тој сооднос во Џонсон Контролс изнесува: б/а = 0,22.
Поради истиот сооднос на покриената површина со вкупната површина, овде
нема потреба да се направи димензионирање на покриената површина, односно
овде имаме добра искористеност на површината наменета за автопревозниците во
склоп на објектот на Џонсон Контролс.
5. Сервисните површини за транспортните средства треба да зафаќаат
површина која одговара на следниот сооднос на горенаведените површини:73
а = вкупна површина
б = покриена површина
б/а = 0,23
додека тој сооднос во Џонсон Контролс изнесува: б/а = 0,22.
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Поради сличниот сооднос на покриената површина со вкупната површина, овде
истотака нема потреба да се направи димензионирање на покриената површина,
односно овде имаме добра искористеност на сервисните површини за
транспортните средства во склоп на објектот на Џонсон Контролс.
6. Сервисните површини и административните простории треба да
зафаќаат површина која одговара на следниот сооднос на горенаведените
површини:74
а = вкупна површина
б = зелена површина
в/а = 0,18 б/а = 0,82
в = покриена површина
додека тој сооднос во Џонсон Контролс изнесува: в/а = 0,22 и б/а = 0,53.
Поради разликата во соодносот на зелената површина со вкупната површина,
јасно е дека треба да направиме димензионирање на зелената површина во
делот на сервисните површини, за да добиеме целосна искористеност на
просторите во склоп на објектот на Џонсон Контролс.
Ваквите пресметки, наведуваат на тоа дека треба да се промени, односно
димензионира површината на јавниот склад, просторот за наменет за
шпедиција, односно просторот за пристигнување и испраќање на стоката, како
и сервисните површини, со што би се добил простор со поголема оптимална
искористеност, на сметка на зелената површина, но не и на сметка на површината
наменета за автопревозници и сервисните површини за транспортните средства,
како и административните површини.
Моменталната поставеност на објектите во Џонсон Контролс и текот на
репроматеријалите, готовиот производ, како и текот на отпадот (слика 47), наведува
на тоа дека делот за прием и испорака на стоката се наоѓа на исто место, одвоени
само од надвор со платформа за отпад, додека текот на отпадот, иако платформата
во која тој се собира се наоѓа помеѓу приемот на репроматеријалите и испораката
на готовиот производ, минува низ целиот објект и излегува посебно од неговата
северна страна.
Ваквата сообраќајна ситуација и поставеноста на објектите за прием на
репроматеријали, текот на готовиот производ, текот на отпадот, како и текот на
суровините, пакувањето на материјалите итн. не дава целосна искористеност на
расположливиот манипулативен простор во објектот, па за тоа треба негово
димензионирање согласно различните соодноси.
Како внатре, така и надвор од објектот, во неговите пристапни патишта за
прием, испорака и тек на отпадот, отсуството на паркинг простор и простор за
чекање на товарни возила, заедно со тесните сообраќајници, истотака дозволуваат
целосна искористеност на расположливиот манипулативен простор на објектот на
Џонсон Контролс, во услови кога со димензионирање на истите, согласно светските
искуства, може да се добие многу подобра нивна искористеност.
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Извор: Google Earth.
Слика 46: Сателитски приказ на објектот на Џонсон Контролс.

Согласно обемот на наменските површини кај Џонсон Контролс, дел од нив не
соодвествуваат со оние површини кои математички треба да бидат проектирани
според светските стандарди, односно тоа значи дека при сообраќајното
проектирање на наменските површини на објектот Џонсон Контролс имаме
недоволно искористување на расположливиот манипулативен простор во објектот и
околу него.
При димензионирањето на површината на јавниот склад, просторот за
наменет за шпедиција, односно просторот за пристигнување и испраќање на
стоката, како и сервисните површини, неизбежно ќе се изврши и промена на
текот на готовиот материјал, репроматеријалите и текот на отпадот во склоп на
повеќето наменски објекти во Џонсон Контролс.
Графичкиот приказ на делот каде репроматеријалите се примаат, готовиот
производ се испорачува и делот од каде отпадот се „изнесува“ од објектот на
Џонсон Контролс, како и текот на товарните превозни средства околу објектот, се
дадени со помош на сообраќајното решение на Џонсон Контролс, прикажани на
сликата 47.
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„изнесување“ на отпадот

испорака на готови производи

прием на репроматеријали

покриена површина на
објектот
настр. 106
слика 48,
Џонсонс Контролс

Извор: Основен сообраќаен проект за пристапни сообраќајници и паркинзи.- Прима инженеринг,
доработен од магистрантот.
Слика 47: Моментална поственоста на пристапните сообраќајници и паркинзи во објектот на Џонсон
Контрол.

Моменталната површината за прием на репроматеријали (слика 48 точка 1) се
наоѓа на западната страна од објектот на Џонсон Контролс и истата ја дели
површината со онаа за испорака на готовите производи (слика 48 точка 9), додека
двете површини од надворешниот дел физички се одвоени со платформа за отпад
(слика 48 точка 10).
Поради тоа што површината за прием за репроматеријали и површината за
испорака на готовите производи делат една заедничка површина, која меѓусебно не
е физички одвоена, процесот на прием на репроматеријали се извршува само во
втора смена, попладневни или вечерни часови, додека процесот на испорака на
готовите прозиводи се извршува само во прва смена, претпладневни часови.
Примените репроматеријали, кои исклучиво се примаат во попладневните или
вечерните часови, поради мешањето на процесот со испорака на готовите
производи, се примаат во приемното одделение (слика 48, точка 1), кој простор
треба цело време да биде испразнет.
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Се прима се освен конекторите кои не се опремени со ПЦБ, кои одат во
одделението за габаритна стока (слика 48, точка 1В) и изпразнетите кутии, палети и
плочи, кои одат во одделот за складирање (слика 48, точка 1Ц). Останатите
репроматеријали, со мал габарит се етикетираат и заедно со консигнационата стока
се складираат (слика 48, точка 3), пред да се испратат во одделението за подигање
(слика 48, точка 4), каде што се складираат компонентите кои се потребни за
производната линија во рок не повеќе од 8 часа.
Испраќањето на репроматеријалите кон производната линија се врши
максимум на секои 40 минути.
Текот на готовиот производ не е физички одвоен од текот на
репроматеријалите, па затоа истиот се извршува во друга смена.
Готовите производи, доаѓаат од производната линија (слика 48, точка 4) кон
одделението за пакување (слика 48, точка 5), каде се складираат полни и празни
кутии и палети, после што истите одат во одделението за палети (слика 48, точка 8),
каде се складираат полните кутии од одделениото за производство, според нивната
ознака и палети, па така целосно подготвените палети одат во одделението за
достава (слика 48, точка 9), каде се складираат целосно подготвените палети за
достава и каде се врши и последната проверка на доментацијата за готовата стока
наменета за испорака.
Текот на отпадот, со оглед на тоа дека платформата за отпад се наоѓа,
односно ги развојува од надворешната страна, пристапното место за товарните
транспортни средства за прием и испорака на стоката, истотака не е физички
одвоен од процесот на прием и испорака на стоката, но за разлика од двата
претходни процеси, овој процес е континуиран и се извршува во текот на 24 часа, па
текот на отпадот се појавува при прием на репроматеријали и при испорака на
готовиот производ.
Процесот на „изнесување“ на отпадот се извршува од северната страна на
објектот на Џонсон Контролс, кој иако е физички одвоен од процесите на прием и
испорака на стоката, неговиот тек се поклопува со двата процеси на прием на
репроматеријали и испорака на готовиот производ.

105

РАЗВОЈ НА СЛОБОДНИТЕ ЕКОНОМСКИ ЗОНИ ВО СКЛОП НА СТОКОВНО - ТРАНСПОРТНИТЕ ЦЕНТРИ

Опис на површините:
1.ПРИЕМНО ОДДЕЛЕНИЕ,
1А. ЗАТВОР
1В. ОДДЕЛЕНИЕ ЗА ГАБАРИТНА СТОКА,
1Ц. СКЛАДИРАЊЕ НА ПРАЗНИ КУТИИ, ПАЛЕТИ И ПЛОЧИ
2. ПРИЕМНО ОДДЕЛЕНИЕ,
3. СКЛАДИРАЊЕ ЗА СТОКА СО ГОЛЕМ, МАЛ ГАБАРИТ И КОНСИГНАЦИОНА СТОКА,
4. ОДДЕЛЕНИЕ ЗА ПОДИГАЊЕ,
5. ОДДЕЛЕНИЕ ЗА ПАКУВАЊЕ,
6. СКЛАД ЗА ДОБРА КОИ СЕ КОНЗУМИРААТ,
7. СКЛАД НАМЕНЕТ ЗА СКЛАДИРАЊЕ ОТПАД,
8. ОДДЕЛЕНИЕ ЗА ПАЛЕТИ,
9. ОДДЕЛЕНИЕ ЗА ДОСТАВА и
10. ОТПАД.
Извор: Изработено од магистрантот.
Слика 48: Внатрешна поставеност и текот на готовиот материјал, репроматеријалите и отпадот во
покриената површина на Џонсон Контрол.

Моменталната поставеност на објектите на Џонсон Контролс, значи дека
приемот на репроматеријали и испораката на готовиот материјал се наоѓа на едно
место, (слика 48, точка 1), место наменето за истовар и утовар на товарните возила,
поделено со платформа која служи за отпад, што само дополнително непотребно
значи оптоварување на овој дел на објектот и на овој дел од процесот на
манипулација со стоката.
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Ваквата поставеност на објектите за прием и испорака на стоката, како и за
отпад на истата, значи недоволна искористеност на самиот простор, што пак
дополнително го принудува персоналот, приемот и испораката на стоката да ја
поделат во 2 смени, една за прием, а друга за истовар на стоката.
Истотака, со ваквата моментална поставеност на наменските објекти, имаме
непотребно поклопување на текот на готовите производи, текот на
репроматеријалите, текот на суровините и текот на отпадот, што понекогаш доаѓа
до мешање на различни видови на стока, складирање во иста просторија и
непотребно губење на време и средства за нивно останување и сортирање, особено
кога се има потреба истовремено да се примат поголема количина на
репроматеријали и да се испорача поголема количина на готови производи,
дополнително пропратено и со неизбежниот тек на отпадот, при што приемот на
репроматеријалите и испораката на готовиот производ, во ваков случај, мора да се
одвојат во две смени, што само го заглавува целиот процес на производство, текот
на суровините и текот на отпадот низ објектот.
Моменталниот систем за прием и испорака на стоката, создава дополнителни
проблеми кога повеќе од две товарни возила ќе пристапат, односно ќе пристигнат
истовремено на местото за прием, односно испорака.
Дополнително, во објектот на Џонсон Контролс нема места за привремено
паркирање на камионите и место за чекање, што во случај на истовремено
надоаѓање на повеќе од две товарни возила или технички проблем на барем едно
товарно возило, целосно го заглавува текот на репроматеријалите и текот на
готовиот производ.
Следењето на текот на приемот на репроматеријалите и текот на готовиот
производ за испорака, како и текот на материјалот наменет за отпад, на основа на
сегашната поставеност на наменските површини во објектот на Џонсон Контролс, а
согласно и пресметките на соодносите на површините, значи дека корисните
наменски површини на Џонсон Контролс имаат потреба да се димензионираат, во
делот на површините на јавниот склад, просторот за наменет за шпедиција, односно
просторот за пристигнување и испраќање на стоката, како и сервисните површини,
се со цел да се добие поголема оптимална искористеност на истите, како и да се
добие подобар проток на репроматеријалите, готовата стока, материјалот на отпад
и суровините.
За таа цел, односно за успешно димензионирање на наменските површини на
објектот на Џонсон Контролс, треба да се знаат потребните вредности за дневната
количина на утоварена стока, дневната количина на истоварена стока, односно
репроматеријали за производство, дневното количество на пристигнати и заминати
товарни единици, часовниот интензитет на утоварена и истоварена стока, обемот
на складирана стока итн, а со примена на комбинација на старата и новата
германска метода за димензионирање, може максимално да се искористи
расположливиот корисен простор на поставеноста на површините на објектот на
Џонсон Контролс, за да се добие подобро функционирање и развој на истите.75
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Начинот на кој ќе се добие успешно димензионирање на наменската површина
на објектот на Џонсон Контролс е со помош на неколку фактори, како што се:
• k s , факторот на складирање на стоката во однос на дневниот врвен час,
•
•

k z , факторот на застој, кој зависи од зафатеноста на складот,
k p , динамички фактор, кој се движи од 1,3 до 1,5.

1. Вкупната површина за дневно утоварување и истоварувања на
превозните средства 76, изнесува (m 2 ) :
n

TP = TP1 ⋅ n1 + ......... + TPn ⋅ nn ⇒ ∑ TPi ⋅ ni = 768 (m 2 )
i =1

Каде:
TP преставува вкупната товарна површина (m 2 )
- TP преставува товарната површина на превозното средство (m 2 ) и
- n преставуваат хомогените превозни средства.
- ks =

µ
Tsk

= 0,5

Каде што:
µ преставува работен час (h) и
Tsk преставуваат потребните часови за складирање на стоката (h) .
2. Новата нето површина потребна за чекање на товарните возила77, се
пресметува како:
NPc = k s ⋅ TP (m 2 ) = 384 (m 2 )
Каде што:
NPc преставува нето потребната површина за чекање (m 2 ) и
k z преставува факторот за застој (k s = 1,5) .
3. Вкупната површина потребна за чекање ( Pc ) 78 се пресметува како:
Pc = NPc ⋅ k p = 576 (m 2 )

каде k p преставува динамични фактор и изнесува 1,5
4. Вкупната површина (SP ) за утовар/истовар на дневната количина на
стока79 изнесува: SP = Pz ⋅ k p = 768 (m 2 )
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5. Манипулативната површина80 е во директно зависност од количините на
стока, површините потребни за чекање, просторот за сортирање на стоката и
останатите манипулативни површини. За димензионирање на истата, се користат
искуства поврзани со количината на превезената стока.
На основа на податокот за просечната количина на превезена стока во Џонсон
Контролс од 145 до 165 t на месечно ниво, новата проектирана површина за
паркирање и чекање на товарните возила изнесува 384 m 2 , површината на
просторот за сортирање на стоката изнесува 40 m 2 , големината на
манипулативната површина (онаа за прием и испорака на стока), треба да изнесува
вкупно: Ptov = 410 (m 2 / t )
6. Површината за складирање81 се добива преку следната формула и истата
изнесува: Pss = Ptov ⋅ 0,75 ≈ 308 (m 2 / t )
7. Потребната површина за паркирање на едно товарно возило82, со
носивост од околу 40 тона за далечински транспорт, изнесува 100 (m 2 ) .
8. Потребната површина за движење се пресметува под претпоставката дека,
просечно едно товарно возило извршува по две возења. Широчината на ваквата
патна мрежа треба да изнесува 12 метри, а не 8 метри како до сега, па потребната
возна површина изнесува: Ptp = 25 % од вкупната површина (a + b + c + d + e) (m 2 )
9. Административни и социјални површини
Административните и социјалните површини, каде спаѓаат и површините за
евиденција, контрола, за исхрана, забава и социјалните површини, остануваат со
истата површина, односно со зафатнина од 1050 (m 2 ) .
10. Сервисни површини
Димензионирањето на сервисните површини се прави поради тоа што 100 % од
товарните возила што доаѓаат и заминуваат од Џонсон Контролс имаат потреба од
сервисни услуги, а со оглед на тоа дека имаме димензионирање на
манипулативните површини за прием и за испорака, истите мора рамномерни да ги
зголемат, до вредност не поголема од околу 50 % од претходната.
11. Зелени површини
Согласно странските искуства, големината на зелената површина во стоковно транспортните центри треба да се движи од 20 до 30 % од вкупната површина на
објектот, таа во Џонсон Контролс изнесува околу 51 %, додека со новите
димензионирања, се намалува до околу 46 %.
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Од наведените пресметки можеме да константираме дека површините кои
треба да се димензионираат, се истите кои треба да ги димензионираме и при
горенаведените соодноси, што несомнено значи нивна промена во однос на
моменталната состојба, односно нивно поголемо оптимално искористување во
склоп на објектот на Џонсон Контролс, дел од нив со намалена површина, дел со
зголемена, во зависност од нивната поставеност и практичност.
После извршеното димензионирање на наменските површини на објектот на
Џонсон Контролс, со помош на комбинација од старата и новата германска метода,
како и со помош на повеќе фактори значајни при нивното димензионирање, новите
вредности на наменските површини кои треба да понудат многу подобра
искористеност на расположливиот простор на површините на објектите на Џонсон
Контролс, се дадени во табелата 4.

(m 2 )

Зафатнина на
површината
(%)

1. Простор со зелена површина (точка 11)

10936

46.43 %

2. Покриена површина

5140

21.82 %

Вид на корисна површина

Големина на
површината

2.1. Јавни складови

520

2.20 %

2.2. Простор за наменет за шпедиција

130

0.55 %

2.3. Сервисните површини

150

0.64 %

2.4. Административна и социјални површина

1050

4.46 %

2.5.Манипулативна површина наменета за
утовар (испорака) на стока

230

0.97 %

2.6. Манипулативна површина наменета за
истовар (прием) на стока

180

0.76 %

2.7. Манипулативна површина наменета за
отпад на стока

80

0.34 %

2800

11.89 %

2.8. Производни површини
3. Сообраќајни површини

7176

30.47 %

3.1. Паркинг површина за патнички возила

1400

5.94 %

3.2. Нова површина за паркинг и за чекање
за товарните возила (точка 3)

576

2.44 %

3.2. Потребна површина за движење на
товарните возила (точка 8)
4. Останато

5976

25,37 %

300

1.27 %

Извор: Изработено од магистрантот.
Табела 4: Распределба на површинските големини на објектот на Џонсон Контролс – после нивното
димензионирање.
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Со димензионирањето на површината на јавниот склад, просторот за
наменет за шпедиција, односно просторот за пристигнување и испраќање на
стоката, сервисните површини, манипулативните површини, како и
сообраќајните површини на објектот на Џонсон Контролс, може да се констатира
дека имаме делумно изменет режим на сообраќај на товарните возила низ објектот
на Џонсон Контролс, како и изменет тек на репроматеријалите, готовиот производ и
отпадот во покриената површина од објектот на Џонсон Контролс.
Новата поставеност и големината на површини на јавниот склад, просторот за
наменет за шпедиција, односно просторот за прием на репроматеријалите и
испорака на готовиот производ, просторот за отпад, како и сообраќајните површини,
делумно го менува режимот на сообраќај на товарните возила низ објектот на
Џонсон Контролс, го менува текот на репроматеријалите, готовиот производ и
отпадот во покриената површина од објектот, овозможувајќи подобра искористеност
на расположливиот простор на поставеноста на површините на објектот на Џонсон
Контролс.
Новиот концепт на пристап на товарните возила, со помош на ново
проектираните места за паркирање и чекање овозможуваат непречено движење на
истите, во услови кога повеќе од нив истовремено сакаат за извршат одредена
активност или некое товарни возило за време на истоварувањето или
натоварувањето има технички проблеми и не е во можност веднаш да го продолжи
своето движење.
Новите проектирани места за чекање и паркирање на товарните возила, после
влезот во објектот на Џонсон Контролс и после местото за испорака, даваат
можност за паркирање на товарните возила кои треба да извршат истоварање на
репроматеријали и натоварување на готовиот производ за испорака, како и
изнесување на отпадот, односно даваат можност товарните возила да навлезат во
склоп на објектот на Џонсон Контролс, иако пред нив може да има две или повеќе
товарни возила кои веќе вршат истовар или утовар на стоката и кои се во видното
поле на возачот на товарното возило, што дава дополнително време, додека
товарното возило е паркирано, возачот на истото возило да ја заврши работата
поврзана со потребната документација, а не да чека за влез или излез, надвор од
објектот на Џонсон Контролс, односно на царинсиот терминал од влезот на
слободната економска зона Бунарџик.
Новиот пристап за прием на репроматеријалите и испорака на готовите
производи, после извршеното димензионирање на истите, како и со нивно
поместување, дава дополнителна можност за пристап на по две товарни возила
истовремено на истите, со што значително се намалува времето на чекање.
Местата за прием и за испорака на стоката, после димензинирањето се сосема
одвоени едно од друго, односно местото за прием останува на старото место каде
се наоѓаат заедничките места за прием и испорака, додека местото за испорака се
наоѓа на северната страна од објектот, на поранешното место за истоварување на
отпадот.
Местото за отпад на непотребните материјали, со новото димензионирање се
наоѓа веднаш до местото за прием на репроматеријалите, просторно ограничен и
физички одвоен, дополнително подржан и со проширување на сообраќајната
површина, која несомнено овозможува подобра манипулација на товарните возила
при нивниот пристап кон истото.
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Графичкиот приказ на димензионираните површини во објектот на Џонсон
Контролс, местата каде репроматеријалите се примаат, готовиот производ се
испорачува и делот од каде отпадот се „изнесува“ од објектот на Џонсон Контролс,
како и делумно изменетиот тек на товарните превозни средства околу објектот,
дадени со помош на новото предлог решени за сообраќајно решение на објектот
Џонсон Контролс, е прикажан на сликата 49.

испорака на готови производи

испорака на готови производи

површина за чекање

паркинг површина
за товарни возила

„изнесување“ на отпадот
платформа
прием на репроматеријали

покриена
површина
на
Слика
50 стр. 114
објектот на
Џонсонс Контролс

прием на репроматеријали

паркинг површина
за товарни возила

Извор: Основен сообраќаен проект за пристапни сообраќајници и паркинзи.- Прима инженеринг –
доработен од магистрантот.
Слика 49: Поственоста на пристапните сообраќајници и паркинзи во објектот на Џонсон Контрол – после
нивното димензинирање.

Ваквата нова поставеност на наменските површини значи дека товарните
возила веќе не мораат да кружат за испорака на репроматеријалите, за изнесување
на отпадот, како и да не се мешаат меѓусебно постапките на прием на
репроматеријалите, изнесувањето на готовиот производ и текот на отпадот, што
несомнено значи дека соответно на тоа, имаме и димензионирање на просторот
внатре во покриената површина на објектот на Џонсон Контролс, наметнат од
променетите места за прием на репроматеријалите, испораката на готовите
производи и испораката на отпадот.
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Новата поставеност на објектите, односно на текот на репроматеријалите,
текот на готовиот производ, текот на отпадот, не значи и промена на текот на
суровините и линијата на воз, односно производната линија.
Текот на репроматеријалите, односно приемот на репроматеријалите и нивната
достава во производната линија е малку изменет, во однос на тоа дека процесот на
текот на репроматеријалите веќе не се поклопува со текот на готовиот производ,
егзистирајќи независно на истото место како и претходно.
Примените репроматеријали одат во приемното одделение (слика 50 точка 1),
кој простор треба цело време да биде испразнет, освен конекторите кои не се
опремени со ПЦБ, кои одат во одделението за габаритна стока (слика 50 точка 1В),
додека останатите репроматеријали се етикетираат и складираат (слика 50 точка 3),
пред да се испратат во одделението за подигање (слика 50 точка 2), каде што се
складираат компонентите кои се потребни за производната линија во рок не повеќе
од 8 часа.
Испраќањето на репроматеријалите истотака се врши максимум на секои 40
минути.
За разлика од текот на репроматеријалите, текот на готовиот производ е
значително изменет и целосно одвоен од процесот и текот на репроматеријалите и
текот на отпадот, наоѓајќи се на северната страна од покриената површина на
објектот (слика 49). Готовите производи, после димензионирањето на просториите,
сега доаѓаат директно од производната линија (слика 50, точка 5) кон одделението
за палети (слика 50, точка 8), каде се делат според нивната ознака и палети, после
што одат во одделението за достава (слика 50, точка 9), каде се складираат
целосно подготвените палети, па одат во одделението за етикетирање (слика 50,
точка 10), каде се врши и последната проверка на доментацијата за стоката
наменета за испорака.
Текот на отпадот истотака е значително изменет и истиот овозможува, за
разлика од претходно, не мешање со текот на репроматеријалите и текот на
готовиот производ, дозволувајќи сосема независно движење на истиот. Местото на
истовар на отпадот (слика 50, точка 11 ) се наоѓа до местото за прием на стоката,
физички одвоен од истиот со платформата за отпад.
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Опис на површините:
1. ПРИЕМНО ОДДЕЛЕНИЕ,
1A. ЗАТВОР,
1B. ОДДЕЛЕНИЕ ЗА ГАБАРИТНА СТОКА,
2. ПРИЕМНО ОДДЕЛЕНИЕ,
3. СКЛАДИРАЊЕ ЗА СТОКА СО ГОЛЕМ, МАЛ ГАБАРИТ И КОНСИГНАЦИОНА СТОКА,
4. ОДДЕЛЕНИЕ ЗА ПОДИГАЊЕ,
5. ОДДЕЛЕНИЕ ЗА ПАКУВАЊЕ, .................................................................................................................
6. СКЛАД ЗА ДОБРА КОИ СЕ КОНЗУМИРААТ,
7. СКЛАД ЗА СКЛАДИРАЊЕ НА ПРАЗНИ КУТИИ, ПАЛЕТИ И ПЛОЧИ,
8. ОДДЕЛЕНИЕ ЗА ПАЛЕТИ, .......................................................................................................................
9. ОДДЕЛЕНИЕ ЗА ДОСТАВА, ....................................................................................................................
10. ОДДЕНИЕ ЗА ЕТИКЕТИРАЊЕ и
11. ОТПАД .......................................................................................................................................

Извор: Изработено од магистрантот.
Слика 50: Внатрешна поставеност и текот на готовиот материјал, репроматеријалите и отпадот во
покриената површина на Џонсон Контрол – после димензионирањето.

Новото понудено решение за текот на репроматеријалите, готовиот производ,
како и текот на отпадот, изменет поради димензионирањето на наменските
површини на објектот на Џонсон Контролс, треба да ги задоволи потребите на сите
учесници во процесот, истото треба да ги задоволи и основните принципи на
логистиката, односно истоварената стока побрзо, поквалитетно и поедноставно
да биде проверена, сортирана и пратена до производната линија, готовиот
производ поефикасно и поквалитетно да биде утоварен на превозните
транспортни средства, како и текот на отпадот да не се поклопува со текот на
репроматеријалите, текот на готовиот производ и текот на суровините.
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11. АНАЛИЗА НА ОЧЕКУВАНИТЕ РЕЗУЛТАТИ ОД ИМПЛЕМЕНТАЦИЈАТА НА
НОВИОТ СИСТЕМ И ВЛИЈАНИЕ НА ИСТИОТ ВРЗ ПОСТОЕЧКИТЕ ПРЕВОЗНИ
СИСТЕМИ
Во денешно време без развој на современи стоковно - транспортните центри,
нé може да се замисли развој на слободните економски зони како комплексни
големини, без постојан развој и добра поставеност на нивните сообраќајни токови,
стоковните терминали, складиштата за суровини, репроматеријали, готовите
производи, без добро организиран тек на репроматеријалите, готовите производи и
отпадот, односно процесите на манипулација и заштита на стоката, нé може да се
очекува и развој на слободните економски зони.
Доколку секој објект преставува добро развиен стоковно - транспортен центар,
добро уреден и организиран простор во кој се извршува собирање, складирање,
распределба и дистрибуција на стоката со сите останати елементи, со што се
овозможува брзо, квалитетно и економично доставување на стоката од
производителите до потрошувачите и достава на суровини до производителите, ќе
имаме добро развиена слободна економска зона, која ќе функционира беспрекорно.
Процесот на собирање, складирање, распределба и дистрибуција на стоката со
сите останати елементи, после постапката на димензионирање на наменските
површини на објектот на Џонсон Контролс, со помош на комбинација од старата и
новата германска метода, како и со помош на повеќе фактори значајни при нивното
димензионирање, може да преставува добар пример за побрзо, поквалитетно и
поекономично доставување на стоката од производителите до потрошувачите и
достава на суровините до производителите, како и добар пример за значително
побрзо и поквалитен тек на репроматеријалите, готовите производи и отпадот.
Ова димензионирање на наменските површини треба да понуди подобра
искористеност на расположливиот простор на површините на објектите на Џонсон
Контролс и ги задоволува повеќе основните функции кои треба да ги врши стоковно
– транспортниот центар, како една целина, а тие преставуваат: претоварни
операции на еден или повеќе транспортни пунктови; складирање на стоката;
раздејствување на товарот за обликување на поголеми товарни пратки;
раздејствување на стоката, пакување и означување; контрола на пристигнатата и
испорачаната стока; обликување на слободните мултимодални транспортни
системи; понуда на простор за возила - паркинг простор и останати сервисни услуги.
Новото предлог решение, со изменет сообраќаен тек на стоката, изменет
сообраќаен режим на товарните превозни средства, што наметнува и изменет тек
на репроматеријалите, готовиот производ, како и тек на отпадот, а добие после
димензионирањето на наменските површини на објектот на Џонсон Контролс со
помош на комбинација од старата и новата германска метода, како и со помош на
повеќето фактори, како што преставуваат: факторот на складирање на стоката во
однос на дневниот врвен час, факторот на застој и динамичкиот фактор, треба да
преставува подобро решение кое повеќе треба да ги задоволи потребите на сите
учесници во процесот, односно да ги задоволи и основните принципи на
логистиката, се со цел истоварената стока побрзо, поквалитетно и поедноставно да
биде проверена, сортирана и пратена до производствената линија, готовиот
производ поефикасно и поквалитетно да биде утоварен на превозните транспортни
средства, како и текот на отпадот да не се поклопува со текот на
репроматеријалите, текот на готовиот производ и текот на суровините.
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12. РЕЗИМЕ
Магистерскиот труд „РАЗВОЈ НА СЛОБОДНИТЕ ЕКОНОМСКИ ЗОНИ ВО
СКЛОП НА СТОКОВНО - ТРАНСПОРТНИТЕ ЦЕНТРИ“ е направен со визија да се
даде претстава за развојот на слободната економска зона како интегрален дел на
еден стоковно – транспортен центар.
Ова се прави со цел да се акцентираат придобивките од заедничкото
функционирање на слободната економска зона во склоп на еден добро развиен
стоковно – транспортен центар.
Од оваа гледна точка може да се каже дека постојните и идни слободни
економски зони во Република Македонија треба да не доближат до широкиот
меѓународен пазар правејќи ја нашата држава да биде конкурентна на пазарот на
производи и труд.
Следејќи ги искуствата во нашиот регион и во светот, со цел да ја
унапредуваме конкурентноста и продуктивноста на слободните економски зони,
Република Македонија мора да внимава на техничките елементи на
функционирање на слободните економски зони во еден добро развиен и
функционален стоковно – транспортен центар.
Визијата на магистерскиот труд е конечно Република Македонија со
имплементацијата на стоковно – транспортните центри, уште при самата изградба
на слободните економски зони, да добие подобар и пософистициран логистички
систем, како што треба да преставува функционирањето на слободните економски
зони во склопот на стоковно - транспортните центри.
Бидејќи стоковно - транспортните центри во Република Македонија
претставуваат релативно непознат поим, а нивното функционирање заедно со
слободните економски зони е од круцијално значење за функционирање на целиот
логистички процес, во магистерскиот труд е дадена потребата од добро
дефинирање и поставување на еден ваков комбиниран логистички системи, кој е
неопходен за функционирање на слободните економски зони.
Со добрата поставеност и развојот на стоковно - транспортните центри при
самото создавање на слободните економски зони, би се постигнале поголем број
на придобивки не само за функционирањето на слободните економски зони, туку и
за функционирање на целиот логистички систем, а некои од тие предобивки се:
• Манипулацијата на стоката, нејзиното пакување, етикетирање итн. ќе биде
побрзо, поквалитетно и поедноставно,
• Стоката побрзо и поквалитетно ќе биде проверувана, сортирана и
испратена до саканата дестинација,
• Стоката поефикасно и поквалитетно ќе биде истоварена и утоварена на
превозните транспортни средства,
• контролата на пристигнатата и испорачаната стока ќе биде подобрена;
• ќе се оствари подобра врска помеѓу различни логистички функции
(складирање, внатрешен и надворешен транспорт);
• ќе се оствари квалитетна врска при префрлање на стоката од едно во друго
превозно средство (комбиниран превоз и интегрален транспорт);
• ќе се понуди подобро организиран простор за товарните возила - паркинг
простор и простор за чекање итн.
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ЗАКЛУЧОК
Целта на магистерскиот труд е да се даде нова идеја, која до сега во
Република Македонија е малку позната и необработена при имплементацијата и
отварањето на слободните економски зони, која пак идеја веќе се користи ширум
Европа, особено во Република Германија, а која се очекува интензивно да се
развива во наредните децении со развојот и отварањето на нови слободни
економски зони кои мора да функционираат како добро развиен логистички систем
во склоп на добро развиен и функционален стоковно - транспортен центар.
Распределбата на наменските површини на објектот на Џонсон Контролс, при
неговата изградба, не се извршени со помош на никаква метода за
димензионирање, па затоа во овој магистерски труд со помош на комбинација од
старата и новата германска метода за димензинирање на наменските површини,
заедно со повеќето фактори, како што преставуваат: факторот на складирање на
стоката во однос на дневниот врвен час, факторот на застој и динамичкиот фактор,
согласно светските стандарди, е извршено димензионирање на наменските
површини на фабриката на Џонсон Контролс, која функционира како независен
стоковно - транспортен центар во склоп на слободната економска зона Бунарџик,
односно Скопје 1.
Имплементирањето на новото предлог решение за достава и текот на
репроматеријалите, текот и испораката на готовиот производ, текот на отпадот, како
и изменетото сообраќајно решение, кое е наметнато со потребното
димензионирање на наменските површини во склоп на објектот на Џонсон
Контролс, а кое опфаќа намалување на зелена површина на сметка на зголемениот
простор за манипулација на товарните возила при доставувањето на
репроматеријалите, испораката на готовите производи, како и повеќето нови места
за паркирање и чекање за товарните возила, ќе треба да овозможат подобар и
непречен тек на стоката, не мешање на текот на репроматеријалите, текот на
готовиот производ, текот на отпадот, како и текот на суровините, несомнено
доведувајќи и тоа да испораката и приемот на стоката да биде направено во било
кое време од едно деноноќието, како и непречено производство на готови
производи, намалување на трошоците за манипулација, растеретување на
сообраќајот на товарни возила низ објектот на Џонсон Контролс, подобар увид во
процесот на текот на репроматеријалите, готовиот производ и отпадот, односно
подобра контрола на квалитетот на истите.
Доколку се земе во предвид новото понудено решение во овој магистерски
труд, останува менаџментот на Џонсон Контролс да формира стручен тим, кој ќе
започне со разработка на изменето сообраќајно решение за објектот, ќе ги направи
потребните техничко-градежни поместувања на површините внатре во објектот на
Џонсон Контролс и согласно тоа ќе го промени и стариот тек на стоката, со новиот.
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