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 Врз основа на член 25 од Статутот на Стопанската комора на Македонија, согласно Решението за 
формирање Комисија за финансиски прашања бр.02-1220/3 од 05.05.2015 година и Решението за негово 
изменување и дополнување бр.02-1694/3 од 02.07.2015 год, а согласно одредбите на Деловникот за работа 
на Комисијата за финансиски прашања при Управниот одбор на Стопанската комора на Македонија, бр.02-
1694/4 од 02.07.2015 година, Комисијата за финансиски прашања при Управниот одбор на Стопанската 
комора на Македонија, на состанокот одржан на 20.01.2016 година, донесе  
 
 
 

 

ТАРИФНИК 
за висината на надоместокот за услугите на Стопанската комора на Македонија 

(неофицијален пречистен текст)1 
 
 

Член 1 
 

Со овој Тарифник се утврдува висината на надоместокот за услугите што ги дава Стопанската комора на 
Македонија, распределени во заглавја како што следува: 
 

 
I. Општи услуги            
                                       цените се изразени во Евра без ДДВ (+ 18% ДДВ) 

Рб. УСЛУГА период Цена без 
ДДВ за 
членки 

Цени без 
ДДВ за 

нечленки 

1.  Силвер покровителство  12 месеци  1,695 EUR  + 30% 

2.  Стандард покровителство 
 

12 месеци 2.542 EUR  +30% 

3.  Премиум покровителство 
 

12 месеци  5.085 EUR +30% 

4.  Златен покровител  
 

12 месеци     8.475 EUR / 

5.  Покровител по договор  12 месеци  по договор по договор 

6.  Членство во Клуб на претприемачи-менаџери  12 месеци  по договор по договор 

7.  Oрганизирана посета на заинтересирана странска 
компанија со македонски фирми 

еднократно по договор по договор 

8.  Можност за закуп на банер на web-порталот на Комора 
 

Месечно 90 EUR 180 EUR 

9.  Брендирање на сала  
 

по договор по договор по договор 

10.  Котизација за организација и посета на саеми (превоз до 
дестинацијата и назад, резервација на хотелско 
сместување, посредување при вадење визи и други услуги)   

по договор по договор по договор 

11.  Котизација за учество на семимнари, форуми, работилници 
и други настани 

по договор по договор по договор 

12.  Изготвување на листа на компании од Македонија од 
базата на Стопанска комора на Македонија  

еднократно 50 EUR  120 EUR   

13.  Подготовка на одделни информации за домашни и 
странски компании  еднократно по договор по договор 

14.  Консултантски услуги за иницирање и имплементација на 
развојни идеи од ЕУ Програмите ( Центарот за 

по договор по договор по договор 

                                                 
1 Пречистениот текст ги опфаќа: Тарифникот за висината на надоместокот за услугите на Стопанската комора на 

Македонија, бр. 02-65/3 од 20.01.2016 година, Одлуката за изменување и дополнување на Тарифникот за висината на 
надоместокот за услугите на Стопанската комора на Македонија, бр. 02-1856/7 од 01.11.2016 година и Одлуката за 
изменување и дополнување на Тарифникот за висината на надоместокот за услугите на Стопанската комора на 
Македонија, бр. 02-1375/4 од 06.09.2018 година. 



 2 

имплементација на развојни идеи -ЦИРИ) 

15.  Комерцијално објавување преку e-newsletter за четири 
објави во 
месецот 

  
80 EUR 

 
200 EUR 

16.  Логистички дејствија за заверка на уверенија за потекло на 
адреса посочена од компанијата, надвор од просториите 
на Комората и на регионалните канцеларии на Комората 
 

Се 
пресметува 
растојание 

само во еден 
правец за 

едно 
патување   

 
(Согласно 

податоци на 
„ЈП за 

државни 
патишта“) 

За 
растојание 

до: 
 

До 50 км – 
8,95 EUR 

 
Од 51-100 км 
– 12,20 EUR 

 
Над 100 км – 

15,45 EUR 

 
 

За 
растојание 

до: 
 

До 50 км – 
17,90 EUR 

 
Од 51-100 км – 

24,40 EUR 
 

Над 100 км – 

30,90 EUR 

17.  Логистичка поддршка на барање на компаниите 
 

еднократно по договор  по договор 

18.  Други посебни ненаведени услуги на барање на фирмите 
 

 по договор  по договор 

 
 
II. Пристап до Веб порталот на Комората 

R 
Рб. 

 
УСЛУГА 

 
Период 

 
Износ 

1, Пристап до Веб-порталот на Комората за Македонски компании-
ЧЛЕНКИ- (Пристап до Понуда/Побарувачка, е-Каталог на производи, 
Берза на инвестиции, Саеми и изложби, Тендери/Проекти, Издавање 

документи,  Извоз/Увоз на РМ, Правни прописи)   

месечно 
полугодишно 

годишно 

20 евра/  
100 евра/ 
150 евра 

2, Пристап до Веб-порталот на Комората за Македонски компании НЕ 
ЧЛЕНКИ-(Пристап до Понуда/Побарувачка, Берза на инвестиции,Саеми 
и изложби, Тендери/Проекти  
 

месечно 
полугодишно 

годишно 

30 евра/  
150 евра/ 
200 евра 

3, Пристап до Веб-порталот на Комората за Странски  компании (Пристап 
до Регистар на компании, е-Каталог на производи, Извоз/Увоз на РМ)   

месечно 
полугодишно 

годишно 

50 евра/  
200 евра/ 
300 евра 

4. Други посебни ненаведени услуги на барање на фирмите  по договор  по договор 

 
 

III. Центар за воведување на квалитет во производството и услугите 
 

цените се изразени во Евра без ДДВ ( +18% ДДВ) 

R 
Рб. 

 
УСЛУГА 

 
Начин на 
плаќање 

 
Износ 

1.    1. Воведување ISO 9001 договорно 
до 4 рати 

 3.200 EUR 

2.    2. Воведување HACCP договорно 
до 4 рати 

 3.200 EUR  - I група (производство)  
  
1.950 EUR  - II група (подготовка на храна - 
угостителски објекти,  детски градинки, училишта со 
сопствени кујни, работнички ресторани)  

3.    3. Воведување ISO 14001 договорно 
до 4 рати 

3.200 EUR 
2.500 EUR (доколку е воведен ISO 9001) 

4.    4. Воведување ISO 22000 договорно 
до 4 рати 

5.000 EUR (доколку не се воведени ни ISO, ниту 
HACCP) 
3.000 EUR (доколку се воведени ISO и HACCP) 

5.    5. Воведување OHSAS 18001 договорно 3.600 EUR 

http://www.mchamber.mk/default.aspx?mId=24&lId=1
http://www.mchamber.mk/default.aspx?mId=26&lId=1
http://www.mchamber.mk/default.aspx?mId=156&lId=1
http://www.mchamber.mk/default.aspx?mId=25&lId=1
http://www.mchamber.mk/default.aspx?mId=29&lId=1
http://www.mchamber.mk/default.aspx?mId=29&lId=1
http://www.mchamber.mk/default.aspx?mId=30&lId=1
http://www.mchamber.mk/default.aspx?mId=24&lId=1
http://www.mchamber.mk/default.aspx?mId=156&lId=1
http://www.mchamber.mk/default.aspx?mId=25&lId=1
http://www.mchamber.mk/default.aspx?mId=23&lId=1
http://www.mchamber.mk/default.aspx?mId=26&lId=1
http://www.mchamber.mk/default.aspx?mId=30&lId=1
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  до 4 рати 

6.    6. Воведување на HALAL 
  

договорно 
до 4 рати 

2.500 EUR 

7.    7. Транзиција (за членки) во  
ISO 9001:2015 
  

договорно 
до 2 рати   900 EUR 

8.    8. Транзиција (за нечленки) во  
ISO 9001:2015 
  

договорно 
до 2 рати 1.100 EUR 

9.    9. Транзиција (за членки) во  
ISO 9001:2015 и ISO14001:2015 
  

договорно 
до 2 рати 1.100 EUR 

10.  10. Транзиција (за нечленки) во  
ISO 9001:2015 и  
ISO 14001:2015 
  

договорно 
до 2 рати 

1.300 EUR 

 Други посебни ненаведени 
консултански услуги на барање 
на фирмите за имплементација 
на стандардите за квалитет 

по договор  по договор 

 

 
IV. Јавни овластувања  

според одлука на Управниот одбор на Комората бр.08-3052/7 od 19.09.2006    
 

                                      цените се изразени во Евра со пресметан ДДВ,  
                                      пресметката и плаќењето се врши во денари  
                                      по курс од 61,5 денари за едно евро 

Рб. 
Вид услуга период 

Цена со 
ДДВ  

1. Уверение за преференцијален третман, 
“Форма А” (образец и заверка) 
 

еднократно 3,26 евра 

2. Уверение “Ориџин” (образец и заверка) 
 

еднократно 3,26 евра 

 
 
 
V. Други документи                                                         цените се изразени во евра без ДДВ (+ 18% ДДВ) 

 

Рб. Вид на услуга 
период 

Цена без ДДВ за 
членки 

Цена без ДДВ за 
нечленки 

1. Други заверки, препораки и потврди 
- препораки за визи 
- потврди за членство 
- потврди за единствен производител 
- потврди за производител 
- заверка на документи со видено во 
Комората / фактури,договори, ценовници 
и друго/ 

 
еднократно 

 

            8 евра 
8 евра 
65 евра 
55 евра 

 
           12 евра 

          8 евра 
- 

150 евра 
110 евра 

 
24 евра 

2 Проучување на документација, упис во 
Регистарот и издавање потврда за 
постоење на ексклузивни права 
- за првата потврда (упис) 
- за нова потврда за истиот факт 
 

еднократно еднократно 
29,27 евра 
3,26 евра 

3. Потврди за виша сила  еднократно 30 евра 60 евра 

4. АТА карнет за привремен извоз еднократно 65 евра + 
0,3% од вредноста 

65 евра + 
0,6% од вредноста 
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внесена во карнетот 
и 

7 евра зa  формулар 

внесена во карнетот 
и 

7 евра. за  
формулар 

5. Пополнување на формуларите АТА 
карнет за привремен извоз во рок од 24 
часа од поднесеното барање 
– до 20 ставки во Генералната листа 
– над 20 ставки во Генералната листа 

 
 
 

еднократно 
еднократно 

 
 
 

10 евра 
20 евра 

 
 
 

20 евра 
40 евра 

6. Пополнување на формуларите АТА 
карнет за привремен извоз во истиот ден 
со поднесеното барање 
– до 20 ставки во Генералната листа 
– над 20 ставки во Генералната листа 

 
 
 

еднократно 
еднократно 

 
 
 

20 евра 
40 евра 

 
 
 

40 евра 
80 евра 

7. Мислење за исполнување на економските 
услови: 
-до три тарифни ознаки 
-од 4 до 10 тарифни ознаки 
-над 10 тарифни ознаки 

 

 
 

8 евра 
40 евра 
50 евра 

 
 

16 евра 
80 евра 

          100 евра  

8. Потврда за дејноста на фирма нечленка 
на Комората 

еднократно - 20 евра 

9. Потврда за референца еднократно 8 евра 20 евра 

10. Потврда за слободна продажба 
- до три производи 
- од четири до десет производи 
- над десет производи 

 
еднократно 

 
        40 евра 
        50 евра 
        60 евра 

 
         80 евра  
       100 евра  
       120 евра 

11.  
Сертификат Excellent SME 
-додаток за следен домен од компанијата 

 
12 месеци 

 
        212 евра 
          48 евра 

 
       212 евра 
         48 евра 

12. Други посебни ненаведени услуги на 
барање на фирмите за издавање на 
документи 

по договор по договор       по договор 

 
VI. Продажба на бонитетни извештаи изработени од Coface Хрватска 
 

 

                                                                                           цените се изразени во ЕВРА без ДДВ (+18% ДДВ) 

 
ЗЕМЈА 

 

 
НОРМАЛ 

 
ЕКСПРЕС 

 
ФЛЕШ 

Македонија 72 € / 6 дена   89€ / 4 дена  106 € / 2 дена 

Хрватска 58 € / 4 дена  71 € / 2 дена 100€ / 8 часови 

Бугарија, Чешка, Естонија, Латвија, 
Литванија, Унгарија, Полска, 
Романија, Словачка, Словенија, 
Србија, БиХ 

 
 
 
72 € / 6 дена 

 
 
 
  89 € / 4 дена 

 
 
 
 106 € / 2 дена 

Албанија 90 € / 6 дена 114 € / 5 дена  130 € / 3 дена 

Австрија 72 € / 4 дена   85 € / 2 дена  100 € / 1 ден 

Црна Гора  72 € / 6 дена   95 € / 4 дена  130 € / 2 дена 

Франција 72 € / 7 дена   95 € / 3 дена  140€ / 1 ден 

Италија 90 € / 6 дена   98 € / 4 дена  124€ / 2 дена 

Косово 72 € / 6 дена   89 € / 4 дена  106 € / 2 дена 

Германија 72 € / 5 дена   98 € / 1 ден   144 € / 3 часа 

Данска 116 € / 5-8 дена 148 € / 2 дена  199 € / 8 часа 

Грција 90 € / 10 дена 110 € / 5 дена  135 € / 2 дена 

Русија 90 € / 10 дена 130 € / 5 дена  140 € / 2 дена 

Кина 112 € / 5 дена    /    / 

САД 80 € / 1 ден    /    / 

Велика Британија 62 € / 7-9 дена   68 € / 5-6 дена    75 € / 2-4 дена 

Шпанија 90 € / 7 дена 132 € / 3 дена  158 € / 1 ден 
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Цените за останатите држави се формираат дополнително од Стручната служба на Комората, по 
предходно поднесено барање од Комората до Coface Хрватска за достава на понуда за конкретната земја. 

 
VII. Технички ресурси:        
 
                   цените се изразени во денари без ДДВ (+18% ДДВ) 

 
Р.б. 

 
Изнајмување сали за состаноци, конференции, семинари, 

промоции и други слични намени 
 

 
Износ 

 
1.  

 
Дипломатик сала, 3-ти кат (26+8 места) 
(со вклучена опрема: два LCD TV) 

 
5.000,00 денари до 3 часа 
7.900,00 денари за ден 

 
2.  

 
Работна сала, 4-ти кат (до 10 места) 
 

 
2.000,00 денари до 3 часа 
3.100,00 денари за ден 

 
3.  

 
Работна сала, 4-ти кат (до 15 места) 
(со вклучена опрема: LCD TV) 

 
3.000,00 денари до 3 часа  
4.250,00 денари за ден 

 
4.  

 
Клуб сала, 5-ти кат (до 15 места) 
(со вклучена опрема: CLASUS интерактивна табла) 

 
3.000,00 денари до 3 часа  
4.250,00 денари за ден 

 
5.  

 
Бизнис сала, 5-ти кат (до 50 места) 
(со вклучена опрема: проектор и платно) 

 
6.500,00 денари до 3 часа 
8.500,00 денари за ден 

 
6.  

 

 
Конгресна сала, 5-ти кат (до 200 места) 
(со вклучена опрема: дисплеј со пиксел панел 336х192 цм) 

 
21.500,00 денари за ден 

 
7.  

 
Други посебни ненаведени услуги на барање на фирмите за 
користење на техничките ресурси 

 
по договор 

 
За изнајмување за 3 и повеќе денови во континуитет следува попуст 10%“ 

         
VIII. Изнајмување техничка опрема                                      

 
      цените се изразени во денари без ДДВ (+18% ДДВ) 

 
Р.б. 

 
Изнајмување техничка опрема 

 
Износ 

 
1.  

 
CLASUS интерактивна табла 

 
1.200,00 денари / ден 

 
2. 

 
Лап топ 

    
800,00 денари / ден 

 
3. 

 
Флип чарт 

    
500,00 денари / ден 

 
4. 

 
Опрема за симултан превод и озвучување  

 
по договор 

 
5. 

 
Други посебни ненаведени услуги за користење на техничка 
опрема 

 
по договор 

 
 
 
Како услуги на бифето може да се понудат коктели со различни мениа и пијалоци, каде цената се 

формира во зависност од барањата на корисникот, а на предлог на Директорот на Дирекцијата на други 
форми на органзирање и рабоење при Комората, писмено одобрени од Извршниот директор или 
оперативниот директор на Комората.  
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Пресметката на цените изразени во евра се врши  по средниот курс на еврото на НБРМ на денот на 
реализирање на услугата односно на денот на фактурирањето, освен цените за јавните овластувања каде 
пресметката и плаќењето се врши во денари по курс од 61,5 денари за едно евро. 

.              
 

Член 2 
 
Како и досега, отстапување од износите на надоместоците кои ги плаќаат фирмите (не вклучувајќи 

ги цените на јавните овластувања), вработените во Стручната служба на Стопанската комора на 
Македонија, можат да вршат по претходно одобрение од претседателот, извршниот директор на 
Стопанската комора на Македонија и од директорите на дирекциите со одобрение на извршниот директор 
на Комората. Oтстапувањата од износите на надоместоците за определена фирма-членка на Комората, 
можат да се вршат во зависност од пазарните движења, големината на фирмата, финансиската состојба на 
фирмата, начинот на плаќање и висината на членарината, видот и обемот на користење и начинот на 
плаќање на услугите кои ги дава Комората, учество и придонес во работењето на органите на Комората, 
облиците на организирање и работење и другите форми на организирање на Комората, учество во 
спонзорства и покровителства за Комората  и сл.  

 
 

Член 3 
 

Составен дел на овој Тарифник е Одлуката за висината на надоместокот за услугите на 
Стопанската комора на Македонија при вршење на јавните овластувања бр. 08-3052/7 од 19.09.2006 година. 
 

Со влегувањето во сила на овој Тарифник престанува да важи Тарфникот за висината на 
надоместокот за услугите на Стопанската комора на Македонија бр.08-140/3 од 24.01.2011 година. 

 
 

Член 4 
 
             Овој Тарифник се објавува на огласна табла во Комората, во рок од три дена од денот на неговото 
донесување и влегува во сила од денот на неговото објавување. 
 
 

 
* 
 

*                           * 
 

 ПРЕЧИСТЕНИОТ ТЕКСТ ги содржи: Тарифникот за висината на надоместокот за услугите на 
Стопанската комора на Македонија, бр. 02-65/3 од 20.01.2016 година, Одлуката за изменување и 
дополнување на Тарифникот за висината на надоместокот за услугите на Стопанската комора на 
Македонија, бр. 02-1856/7 од 01.11.2016 година и Одлуката за изменување и дополнување на Тарифникот 
за висината на надоместокот за услугите на Стопанската комора на Македонија, бр. 02-1375/4 од 06.09.2018 
година. 
 
  
 

 
  
              
  

 

 

 

 

 


