
Работна средба помеѓу претставници на управниот одбор на Регионалната комора 

со седиште во Битола и КЕЦ Битола од ЕВН Македонија 

Во рамките на состаноците помеѓу претставници од стопанството и ЕВН Македонија, а 

по иницијатива на Стопанска комора на Македонија, во Битола на 30.11.2012 година се 

одржа работна средба помеѓу претставници на управниот одбор на Регионалната 

комора со седиште во Битола и КЕЦ Битола од ЕВН Македонија. >>> 

 

Регионалната комора со седиште во Битола домаќин на Стопанска делегација од 

Ајдин, Република Турција - СОРАБОТКАТА МЕЃУ РЕГИОНИТЕ ТРЕБА ДА 

ДОНЕСЕ ИНВЕСТИЦИИ 

Регионалната комора со седиште во Битола, во соработка со Амбасадата на Република 

Македонија во Република Турција и aмбасадорот Горан Тасковски, на 24.11.2012 

година, во Битола, беше домаќин на Стопанска делегација од Ајдин, Република 

Турција, предводена од градоначалникот на Општина Тефеџик, Тунџај Ојгун. >>> 

 

Меѓународна научна Конференција на тема „Современите менаџерски 

предизвици и организациските науки“ 

Во организација на Бизнис Академија Смилевски-Скопје и БАС Институт за 

менаџмент-Битола во Битола на 21 Јуни 2012 година започна првата Меѓународна 

научна Конференција на тема „Современите менаџерски предизвици и 

организациските науки“ чиј посебен фокус се „Менаџментот и компаниската 

конкурентност“,со гости од Србија, Словенија, Косово, Шведска, Албанија и од 

Македонија.  На отварањето на научната конференција беше поканета Регионалната 

комора со седиште во Битола. Пред присутните свое излагање имаше и претседателот 

на Регионалната комора, господинот Благој Стојчев. >>> 

Македонската банка за поддршка на развојот пред членките на Регионалната 

комора со седиште во Битола - ПРЕЗЕНТАЦИЈА НА КРЕДИТНИТЕ ЛИНИИ ЗА 

РАЗВОЈ НА МАЛИТЕ И СРЕДНИ ПРЕТПРИЈАТИЈА 

Регионалната комора со седиште во Битола, во соработка со Македонската банка за 

поддршка на развојот , на 21 септември 2012 година, во Битола организираше 

презентација на новите кредитни линии наменети за малите и средни претпријатија. 

Пред присутните стопанственици презентацијата ја изврши Александар Станојковски 

од Македонската банка за поддршка на развојот. Првично тој се осврна на улогата на 

Македонската банка за поддршка на развојот со повеќе видови финансиски производи 

и нивните детални карактеристики што се нудат, како што се: кредитирањето, 

администрирањето, осигурувањето на домашни и побарувања од странство и како 

новина, извозниот факторинг. >>> 

 

Извештај од одржана седница на Управниот Одбор на Регионалната комора со 

седиште во Битола на ден 26 Април 2012 година >>> 

 

Македонско – турски бизнис форум во Битола, одржан на 22 јуни 2012 година 

Група од 15 турски бизнисмени од Трабзон, Република Турција на 22 јуни 2012 година 

беа во посета на Битола. Средбата беше организирана од Регионалната комора со 

седиште во Битола, како продолжение на нивната посета на Македонија во која беше 

посетена и Стопанска комора на Македонија во Скопје. >>> 

 

ПОТПИШАНИ СПОГОДБИ, МЕМОРАНДУМИ, ДОГОВОРИ ЗА СОРАБОТКА 

СО РЕГИОНАЛНА КОМОРА БИТОЛА НА МЕЃУНАРОДЕН ПЛАН >>> 

http://portal/upload/011%20-%20РКБитола-ЕВН.pdf
http://portal/upload/1-33%20RK%20Bitola.pdf
http://portal/upload/1-1%20RG%20Bitola.pdf
http://portal/upload/1%20RG.Bitola.pdf
http://portal/upload/Zapisnik%20BT%204.2012.pdf
http://portal/upload/1-2%20RG%20Bitola%20.pdf
http://portal/upload/Bitola-spogodbi.pdf


 

Регионалните канцеларии  според процедурите се овластени да ги издаваат и и 

заверуват документите за кои со Закон е овластена Стопанската комора на 

Македонија.   

 


