СТОПАНСКАТА КОМОРА НА МАКЕДОНИЈА - ТРАДИЦИЈА, МОЌ, БРОЈНОСТ
18-ти февруари - Денот на Стопанската комора на Македонија
1922
Првите зачетоци на коморското организирање на територијата на Македонија датираат од
1922 година, кога со Закон е основана Трговско-индустриската комора, со седиште во Скопје, како
професионална организација - претставничко тело за заштита на професионалните стопански
интереси на своите членки.
1931
Со Законот за претпријатијата од 1931 година, коморите се тансформирани во советодавен и
помошен орган на државната власт, преземајќи истовремено одредени јавно-правни функции
(издавање дозволи, уверенија, легитимации, вршење на арбитражно судство, именување вешти лица
и сл.).
1945
Со Повелбата на Президиумот на АСНОМ од 18 февруари 1945 година е формирана
единствена Трговска индустриска комора, со надлежност на територијата на тогашната македонска
федерална единица. Од овој период во Република Македонија започнува интензивниот развој на
стопанството и на коморското организирање. Тоа е најзначајниот период на стопанската и на
коморската активност во Република Македонија.
1962
Во периодот до 1962 година, кога со Закон е формирана единствената Стопанска комора на
Македонија, делуваат неколку гранско организирани комори, кои дадоа значаен придонес во
афирмацијата на коморското организирање во Република Македонија.
1990
Со Законот за Стопанската комора на Македонија од 1990 година, Комората како асоцијација
на сите стопански претпријатија во нашата држава, остваруваше значајна улога во транзициониот
период, во организирањето активности за забрзување на реформите на стопанскиот систем,
сопственичкото и структурното трансформирање, изградба на соодветни институции иманентни на
пазарната економија, заради зголемување на ефикасноста во стопанството и успешно справување со
конкуренцијата.
2004
Со Законот за Стопанската комора на Македонија од декември 2004 година Комората е
деловно стручна асоцијација која ги усогласува застапува и штити интересите на своите членови.
Во комората се здружуваат правни лица со седиште во Република Македонија кои вршат
стопанска дејност и се запишани во трговскиот регистер. Во комората може да се здружуваат и други
субјекти кои со својата дејност придонесуваат за унапредување на работењето на стопанството.
Здружувањето во комората и истапувањето од неа е слободно и на доброволна основа
Комората е самостојна, независна, неполитичка и непрофитна
организација.
Според Законот и Статутот Комората ги има следните позначајни
функции:
- застапување и штитење на интересите на членките на Комората пред државните органи;
- подготвување предлози на системски решенија од интерес за стопанството;
- давање стручна помош на членките на Комората;
-обезбедување потребни информации и информационо поврзување со стопанските субјекти
и информациони системи во странство, преку сопствениот информационен систем;
- воспоставување и развој на стопанската соработка со странство;
- организирање претставување на потенцијалите на своите членки преку саеми, изложби и
други промотивни активности во земјата и странство;
- континуирано образование и иновација на знаењата на работоводните и стручните кадри
пред се кај своите членки и пошироко;
- развивање на деловниот морал и утврдување правила на добро деловно однесување на
членовите на Комората во меѓусебните и во односите спрема трети лица на пазарот;
- вршење јавни овластувања и издавање уверенија и други исправи за факти што членките и
другите фирми ги употребуваат, особено во рамките на своето надворешно-трговско работење.
2007

Членките на Комората посебните интереси ги остваруваат преку 19 здруженија на гранки
организирани според дејности, 54 групации, 4 асоцијации и 15 регионални комори. Ваквиот начин на
организирање обезбедува потполна самостојност во градењето стратегија по сите прашања од
интерес на членките.
За заштита на добрите деловни обичаи во работењето на членките, како и за спречување на
активности кои претставуваат нелојална конкуренција или монополско однесување на пазарот во
Република Македонија, при Комората е формиран Суд на честа.
При Стопанската комора на Македонија функционира Постојан избран суд (Арбитража), кој
работи врз принципите на самостојност, доброволност и независност. Во неговото организирање и
работа се користат искуствата на арбитражите со подолга традиција во арбитражното решавање на
спорови меѓу стопански субјекти.
Комората е членка на Меѓународната трговска комора со седите во Парис, на Асоцијацијата
на европските комори со седиште во Брисел. на Асоцијацијата на балканските комори и остварува
соработка или е членка на голем број други регионални и меѓународни економски асоцијации.
Комората остварува активна соработка со економски институции, има формирано мешовити комори
или склучено спогодби за соработка со коморите на скоро сите земји што се од посебно значење за
стопанството на Република Македонија, при што заедно со нив организира бизнис-средби и размена
на стопански делегации.
Комората е иницијатор, односно организатор на голем број специјализирани изложби и
учество на македонското стопанство на саеми, изложби, поединечни презентации и презентации на
меѓународни туристички саеми и берзи во странство.
Sтопанската комора на Македонија е соорганизатор на семинари и советувања од разни
области во стопанството, при што посебно внимание му посветува на перманентното образование и
иновирањето на знаењата и вештините на менаџерските и другите стручни кадри кај своите членки и
пошироко, неопходни за нивно успешно вклучување и организирање на работата.
Стопанската комора на Македонија е референтна институција на бизнисот во нашата држава
со околу 15.000 членки на доброволна основа.
Нејзините членки претставуваат повеќе од 95 % од македонското стопанство според главните
макроекономски агрегати: Бруто домашниот производ, надворешно трговската размена,
вработувањето, плаќањето на давачките кон државата и др.
Затоа, голем е бројот на странски комори и меѓународни организации и институции, како и
поединечни компании кои континуирано ја консултираат Kомората за бизнисот во нашата држава или
бараат потврда на разни документи кои се потребни за непречено одвивање на бизнисот.

