
Врз основа на член 15 од Статутот на Стопанската комора на Македонија, 
согласно член 4 од Законот за Стопанската комора на Македонија, (Службен 
весник  на  РМ.  бр.  89/2004),  Собранието  на  Стопанската  комора  на 
Македонија на седницата одржана на 22.12.2009 година, донесе

О Д Л У К А
за распишување избори за избор на претставници на здруженијата според 

дејности и на регионалните комори 
во Собранието на Стопанската комора на Македонија

Член 1

Се распишуваат избори за избор на претставници на здруженијата според 
дејности и на регионалните комори во Собранието на Стопанската комора на 
Македонија. 

Член 2

Здруженијата според  дејности  и  регионалните  комори  избираат  свои 
претставници во Собранието на Стопанската комора на Македонија (вкупно 
85), како следува:

I. Здруженијата избираат 55 претставници, и тоа: 

1. Здружение на енергетиката, 
       црната и обоената металургија ....................................3 претставници 

2. Здружение на металната и електроиндустријата....... 6 претставници

3. Здружение на хемиската индустрија.............................3 претставници

4. Здружение на текстилната 
       индустрија и конфекцијата............................................4 претставници

5. Здружение на индустријата на хартија
       и целулоза, графичката индустрија
       и издавачката дејност....................................................2 претставника

6. Здружение на кожарско-преработувачката
       индустрија .......................................................................1 претставник

7. Здружение на градежништвото, индустријата 
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       на градежни материјали и неметалите........................7 претставници

8. Здружение на земјоделството 
       и прехранбената индустрија.........................................4 претставници

9. Здружение на производителите 
       на тутун и производи од тутун......................................1 претставник

10. Здружение на индустријата за 
       преработка на дрво и за производство на мебел.......2 претставника

11. Здружение на трговијата ...............................................8 претставници

12. Здружение на сообраќајот 
      и електронските комуникации ..................................... 3 претставници

13. Здружение на угостителството и туризмот..................3 претставници

14. Здружение на комуналните дејности ...........................2 претставника

15. Здружение на банкарството .........................................2 претставника

16. Здружение на осигурувањето .......................................1 претставник

17. Здружение на информатичката технологија................1 претставник

18. Здружение на продукцијата,маркетингот 
             и медиумите ПроМаркМедиа.........................................1 претставник

19. Здружение на деловно-интелектуалните услуги .........1 претставник

II. Регионалните комори избираат 30 претставници и тоа: 

- Регионалната комора со седиште во Берово..................2 претставника
- Регионалната  комора  со  седиште  во  Битола........3  претставници 

Регионалната комора со седиште во Велес....................3 претставници
- Регионалната комора со седиште во Гевгелија..............2 претставника
- Регионалната комора со седиште во Гостивар...............1 претставник
- Регионалната комора со седиште воДебар.....................1 претставник
- Регионалната комора со седиште во Кичево..................2 претставника
- Регионалната комора со седиште во Кочани .................2 претставника
- Регионалната комора со седиште во Куманово .............3 претставници
- Регионалната комора со седиште во Охрид....................2 претставника
- Регионалната комора со седиште во Прилеп..................2 претставника
- Регионалната комора со седиште во Скопје....................1 претставник
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- Регионалната комора со седиште во Струмица..............2 претставника
- Регионалната комора со седиште во Тетово...................1 претставник
- Регионалната комора со седиште во Штип......................3 претставници

Член 3

Здруженијата според дејности и регионалните комори ќе го извршат изборот 
на  нивните  претставници  во  Собранието  на  Стопанската  комора  на 
Македонија  во  новиот  состав  во  периодот  после  01.01.2010  година  до 
15.02.2010 година.

Член 4

Изборот на претставници во Собранието на Комората го вршат здруженијата 
по дејности, односно регионалните комори, во рамките на роковите утврдени 
со оваа Одлука.

Бр. 07-3284/5
22.12.2009 год.
С к о п ј е

   Претседавач,
Сава Димитрова 
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