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 Одржана работа средба на стопанските комори со премиерот Заев и економскиот тим 

на Владата на РСМ

- Поважно прашање од економијата нема, беше пораката со која претседателот на 

Стопанската комора на Македонија, Бранко Азески, ја отвори работната средба со премиерот 

Заев и министрите кои ги раководат економските ресори.

Претседателот Азески констатираше дека предвидливоста на економските политики е од 

клучно значење за бизнисот, без оглед дали изгледите се позитивни или негативни. За компаниите 

е клучно да знаат што ги очекува, за да можат да ги планирааат своите деловни активности и затоа 

ова прашање треба да биде примарен таргет за новата Влада.

Азески и овој пат акцентот го стави на неколку клучни прашања, за кои се потребни брзи 

решенија, во насока на побрз и поголем економски раст и развој. Заради подобра координација 

на економските политики, бизнисот укажува дека е потребно формирање на Економски совет и 

решавање на децентрализацијата, прашањето со пописот, владеење на правото, професионализација 

на администрацијата и елиминирање на влијанието на политиката во професионалноста на кадрите 

во државните институции.

ЕКОНОМИЈАТА И ПРЕДВИДЛИВОСТА ВО 
ФОКУСОТ НА НОВАТА ВЛАДА

СОРАБОТКА
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За компаниите, од круцијално значење се прашањата за обезбедување поддршка за извозните 

компании, решавање на прашањето со царините за странските инвеститори, поддршката на 

компаниите со домашен капитал.

-    Добро е што голем дел од економските политики дефинирани во Програмата на новата Влада 

се пресликани од барањата и иницијативите кои стопанствениците преку Комората ги изнесувале во 

изминатите години. Тоа значи дека Владата го препознала значењето на економијата како предуслов 

за развој на сите други сектори – останува се’ што е напишано во владината програма да се реализира. 

Повторувам дека Стопанската комора на Македонија ја има најголемата база на квалификувани 

кадри, експерти и менаџери од сите сектори и дејности, кои ги ставаме во целост на располагање, 

за да обезбедиме успешна имплементација на зацртаните економски приоритети, - посочи Азески.

Комората останува на својот пат преку вмрежување, да дава помош на компаниите за аплицирање 

на проекти од ЕУ и за креирање на образовни политики според потребите на бизнисот.  

Претседателот на Комората на Северозападна Македонија, Неби Хоџа, укажа на потребата од 

транспарентна и реформска Влада, за да се почувствува подинамичен економски раст. Тој изрази 

надеж дека соработката и дијалогот со бизнис секторот ќе бидат издигнати на уште повисоко ниво.

Претседателката на МАСИТ, Анета Пешева, посочи дека клучот на иднината на државата е во 

поддршка на ИТ-секторот и развивање на дигиталните вештини и процеси.

„Сива“ економија, нелојална конкуренција, почитување на стандарди, инвестиции во нови 

технолошки решенија се темите кои ги акцентираа дел од претставниците на докажани и успешни 

компании - членки на Стопанската комора на Македонија, присутни на средбата. Тие искажаа 

подготвеност за нивно активно вклучување за решавање на проблемите, согласно искуството што го 

имаат во секојдневното работење.
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Премиерот Заев потенцираше дека успехот на Владата ќе зависи од успехот на реалниот 

сектор. Доаѓањето во куќата на бизнисот уште првиот ден по преземањето на функциите укажува 

на сериозноста на владиниот тим за определбата економијата да биде приоритет. Пред присутните 

Заев најави капитални инвестиции, стабилна даночна политика, дигитализација, реформа во 

администрацијата, намалување на парафискалните давачки за 70%, поддршка на извозот, владеење 

на правото. Заев потврди дека бизнис секторот ќе биде вклучен во креирањето на економските 

политики и во следењето на нивната имплементација, а само така може да очекуваме зголемен 

економски раст и развој.

Премиерот Заев најави дека паралелно со креирањето на економските политики кои треба да 

ја позиционираат државата во ЕУ-семејството, останува тековното следење на негативните ефекти 

што ги предизвикува корона кризата и потребата од креирање интервентни мерки за излагање во 

пресрет на одделните сектори на стопанството. Во таа насока, најавен е и четвртиот сет економски 

мерки за помош на домашната економија, одржување на ликвидноста во насока на потврдување 

на стабилноста на системот.

Заокружувајќи ја средбата, претседателот Азески заклучи дека е потребна стабилна Влада, која 

јасно ќе излезе со очекувани предвидувања што може да се случи како последица на постоење на 

пандемијата предизвикана од корона вирусот, прво, до крајот на годината, второ, до откривањето 

на вакцината и, трето, што ако следува уште некое глобално изненадување. Во таа насока, 

заблагодарувајќи му се на министерот за здравство, Венко Филипче, за начинот на кој се преземаат 

мерки за заштита и превенција од ширењето на вирусот, Азески посочи дека е потребно на дневна 

основа, министерот Филипче да продолжи да информира за тековните состојби и очекувања, со 

цел бизнисот да има колку-толку предвидливост на ситуацијата.
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ТУРИЗМОТ И COVID-19

ПОДДРШКАТА НА ТУРИЗМОТ И 
УГОСТИТЕЛСТВОТО ПРОДОЛЖУВА

Претседателката на Здружението на угостителството и туризмот при Стопанската комора 
на Македонија, Ана Таневска Ѓорѓиевска и заменик-претседателот, Александар Кузманоски, 
остварија работна средба со министерот за економија, Крешник Бектеши, на којашто 
се разговараше за проблемите со кои се соочува секторот туризам и угостителство како 
резултат на здравствено-економската криза предизвикана од КОВИД-19, како и за мерките 
кои во иднина ќе се преземат со цел намалување на штетите.

-За да се постигне највисоката цел - зачувување на работните места, спречување на 
социјална криза и одржување на производните капацитети и структури кај претпријатијата 
од туристичко-угостителскиот сектор, неопходно е продолжување на поддршката на 
придонесите и платите во овој сектор се’ додека компаниите го исполнуваат основниот 
критериум согласно уредбата или се’ додека приходите на компанијата се намалени за над 
30% во однос на истиот период во 2019 година, односно времетраењето на поддршката да 
се совпаѓа со времетраењето на здравствената криза, или се’ додека меѓународниот проток 
на патници е отежнат поради рестриктивните мерки воведени во функција на превенција од 
ширење на КОВИД-19. Ова пред се’ е поради фактот што следува зимскиот период во кој и во 
нормални услови економските перформанси на секторот се слаби, - констатираше Таневска 
Ѓорѓиевска.

Во рамки на работната средба, претседателката и заменик-претседателот на Здружението 
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при Комората ги истакнаа и другите приоритетни барања кои треба да бидат интервентно 
преземени за поддршка на секторот туризам и угостителство за времетраењето на 
рестриктивните мерки во меѓународниот проток на патници. Притоа, се побара акцентот 
да се стави и на:

• ослободување од ДДВ за услуги во угостителството во времетраење од една година;

• да биде продолжен периодот на одложување на ратите и каматите за кредити на 
компаниите од туристичко-угостителскиот сектор;

• проширување на мерката субвенции и опфаќање на сите земји со еднаква субвенција 
за автобуски и авионски аранжмани;

• да биде зајакната промоцијата во земјите од регионот во географски радиус од 600 
км;

• да биде зајакната промоцијата во европските држави кои се традиционални пазари 
за Република Северна Македонија;

• финансиски да се поддржат маркетинг активностите на туристичките агенции кои се 
ориентирани на дојдовен туризам;

• да се поедностави процедурата за субвенции;

• даночни олеснувања или субвенции за инвестиции во угостителството;

• ослободување од ДДВ на аранжманите кои туристичките агенции ги  организираат 
за туристи  од ЕУ, надвор од границите на државата, заради стимулирање на извозот 
и конкурентноста.  
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На средбата беше разговарано и за мерките потребни за унапредување на туризмот, 
со акцент на промена на моделот на категоризација, дигитализација на процесите и на 
регистрацијата на компаниите од туристичко-угостителскиот  сектор заради елиминирање 
на „сивата“ економија и нелојалната конкуренција, подобрување на програмите на едукација 
(преку формалното и неформалното образование), поддршка на потенцијалните форми на 
туризам, формирање гарантен фонд за рурален туризам и сл. 

Министерот информираше дека како најпогоден сектор, фокусот на Владата беше 
насочен токму кон поддршка на туризмот и угостителството за што се донесоа и реализираа 
неколку мерки во изминатите неколку месеци како што се: субвенции за исплата на 
минимална плата на работниците, ваучери за поддршка на домашниот туризам и субвенции 
за организирање конференции, семинари и обуки во домашни туристички капацитети.

-Важноста на овој сектор за Министерството за економија го покажува и фактот што 
еден од првите работни состаноци во новиот мандат е токму овој состанок со Здружението 
на туризмот и угостителството. Поддршката на овој сектор ќе продолжи и во наредниот 
период преку четвртиот пакет мерки кој е во фаза на подготовка. Мерките ќе се носат со 
целосна вклученост и консултација на секторот врз основа на реалните потреби, - истакна 
министерот Бектеши.

Министерот информираше дека досега се искористени над 25 илјади ваучери за 
поддршка на домашниот туризам, а најголем дел од средствата за финансиска поддршка за 
исплата на минимална плата се искористени токму од туристичко-угостителскиот сектор, 
што покажува дека во прв момент поддршката била во вистински правец. Во овој момент 
Министерството за економија и Владата имаат поголема предвидливост за наредниот 
период и врз таа основа ќе се креираат идните мерки.

Исто така, министерот информираше дека во Програмата на Владата за четиригодишниот 
мандат е предвидено намалување на ДДВ за ресторански услуги, што е едно од 
долгогодишните барања на туристичките работници.

На состанокот беше договорено да се организира заедничка конференција меѓу 
Министерството за економија и туристичкиот сектор за одбележување на Денот на 
туризмот - 27 Септември, на којашто главни теми за дискусија ќе бидат актуелната состојба 
предизвикана од кризата од која ќе произлегуваат предлог-мерки за поддршка на секторот, 
како и реформа на туризмот и угостителството во насока на зајакнување на извозната 
компонента на секторот.  
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НИКОЛА ДЕРЕБАНОВ, 
„ПЕРМИНДЕКС“ ДООЕЛ ГРАДСКО

На заедничка иницијатива на КАМ ДОО 
Скопје и Црвениот крст, КАМ како општествено 
одговорна компанија продолжува, со 
посредство на Црвениот крст или директно 
до општините, да им дава поддршка на 
социјално ранливите категории граѓани. 
Овојпат помоштa беше доставена до социјално 
загрозени семејства во општините: Битола, 
Валандово, Радовиш, Ресен, Струмица, Тетово, 
Гази Баба, Кисела Вода, Карпош, Илинден и 
Аеродром, со што директно придонесува во 
ублажување на последиците од пандемијата 
на КОВИД-19, се наведува во соопштението од 
компанијата.

КАМ предаде донација од материјална 
помош, односно 675 социјални пакети со единечна вредност на пакетот од околу 1000 денари, 
или вкупно 10.222 евра, односно 633.825 денари. Официјалното примопредавање на донацијата 
го извршија претставник на компанијата и претседателот на Црвениот крст на Република Северна 
Македонија, г-дин Ромел Велев.

Новонастанатата ситуација со КОВИД-19 наметна и нови предизвици во општеството кај сите 
компании и институции во државата, но најголемиот притисок беше ставен врз здравствениот 
систем. КАМ ДОО не ги изостави ниту здравствените работници кои покрај директната изложеност 
и големиот ризик по сопственото здравје, континуирано и храбро се борат за здравјето и животите 
на сите граѓани во Р.С.Македонија, велат од КАМ.

Во овие моменти сакаме како компанија на дело да ја покажеме нашата волја и решеност да 
им помогнеме на граѓаните. Компанијата КАМ ќе продолжи да дејствува во склад со локалната 
заедница и да има слух за нејзините потреби, а тие вредности особено доаѓаат до израз во вонредни 
ситуации, кога е неопходно да се биде присутен, солидарен и да им се пружи поддршка и помош 
на најзагрозените граѓани, а особено на медицинските професионалци кои во овој период имаат 
клучна улога во грижата за здравјето на секој граѓанин на нашето општество.

КАМ Скопје е долгогодишна членка на Стопанската комора на Македонија и вклучена е во 
работата на телата на Комората.
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АДОРА ИНЖЕНЕРИНГ ОДБЕЛЕЖУВА 
18 ГОДИНИ УСПЕШНО РАБОТЕЊЕ

Во градежниот сектор – високоградба, „Адора инженеринг“ денес е бренд препознатлив 
по воведувањето нови стандарди – синоним за сигурна градба. Во изминативе 18 години 
компанијата ја врати довербата кај македонските граѓани да инвестираат во недвижности 
во земјава, даде огромен придонес во развојот на вкупната економија, ангажираше над 500 
вработени, донираше 5 милиони евра во заедницата за изградба на подобро општество за 
сите, а над 50-те награди само ја потврдуваат успешната приказна на компанијата, наведуваат 
од Адора.

„Адора инженеринг е основана на 28 август 2002 година, на големиот православен 
христијански празник и Денот на рударите, длабоко врежан во мојот работен век, на почетокот 
поминувајќи ги сите скалила во рудникот „Бучим“, а како најмлад генерален директор 
издигнувајќи го рудникот на највисоко ниво на рентабилност. Затоа кога решив да влезам во 
приватниот сектор го одбрав токму 28 август да ја основам Адора инженеринг. После 18 години, 
можам да кажам дека бренд како што е Адора инженеринг во македонското градежништво-
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високоградба, се гради со 
многу храброст, знаење, 
посветеност, со многу 
работа и со многу пот. 
Бренд не е само име, 
туку бројки, податоци, 
факти кои го потврдуваат 
растот на една компанија, 
придонесот што го дала 
за севкупната економија, 
врз развојот на државата. 
Верувам во својата 
држава и верувам дека 
инвестираните средства 
секогаш вродуваат со 
плод. Секогаш сум сметал 
дека со многу работа, 
знаење, посветеност и храброст, успехот доаѓа“, наведува основачот и генерален директор 
на Адора инженеринг, проф.д-р Ванчо Чифлиганец, кој на сите вработени и на сите оние 
кои во изминативе 18 години го дале својот придонес во развојот на Адора инженеринг, 
искрено и од срце им се заблагодарува и им честита на постигнатите успеси.

За 18 години „Адора инженеринг“ има изградено 40 репрезентативни станбено-деловни 
објекти. Станува збор за инвестиции со економски обрт од околу 330 милиони евра и 
изградени 300 илјади m² нето-развиена површина, со околу 3.000 висококвалитетни домови, 
во кои живеат над 12 илјади граѓани, тоа е еден мал Адорин град. Во изминативе 18 години 
Адора е постојано меѓу 200 најуспешни и најголеми компании во државата, шест години 
меѓу 25-те најуспешни фирми и најбрзорастечки компании. Бројот на вработените од само 
двајца на почетокот се искачи на околу 500 градители, на кои редовно им се исплатуваа 
плати, надоместоци и придонеси, стои во соопштението од компанијата.

Адора инженеринг е членка на Стопанската комора на Макединија и активно е вклучена 
во работата на органите и телата на Комората.
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АНАЛИЗА

ОД РЕГИОНАЛНА СОРАБОТКА ДО РЕГИОНАЛНА 
ИНТЕГРАЦИЈА -КАКО РАЗВОЈНИТЕ ФОНДОВИ 
ГО ПОДДРЖУВААТ ПРОЦЕСОТ НА РЕГИОНАЛНА 
ИНТЕГРАЦИЈА ВО ЗАПАДЕН БАЛКАН?

Низ изминатите години, разни иницијативи имаа цел да ги засилат и зајакнат политичките, 
културните, но исто така и економските врски меѓу шесте т.н. земји од Западен Балкан (ЗБ6): 
Албанија, Босна и Херцеговина, Косово, Црна Гора, Северна Македонија и Србија. Од 2014 
година наваму, Европската унија одобрила повеќе од 4,2 милијарди евра финансиска помош 
за ЗБ6 и 2,98 милијарди евра за повеќе државни програми. Европската унија „[...] предничи во 
подобрувањето на регионалната соработка и отворањето на сопствените пазари за земјите 
од Западен Балкан […]. Меѓународните финансиски институции, како Европската банка за 
обнова и развој (ЕБОР), Европската инвестициска банка (ЕИБ) и Светската банка инвестирале 
и продолжуваат да инвестираат во големи прекугранични инфраструктурни проекти, како и 
во подобрувањето на трговијата и инвестициите преку други инструменти“

Целосната анализа можете да ја најдете на следниот линк: ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ ВО ЗБ6- 
АНАЛИЗА НА ПРОЕКТНИ АКТИВНОСТИ.PDF .

http://www.mchamber.mk/upload/0_%D0%95%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%B8_%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%BE%D1%98_%D0%B2%D0%BE_%D0%97%D0%916-_%D0%90%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%B0_%D0%BD%D0%B0_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BD%D0%B8_%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8.pdf
http://www.mchamber.mk/upload/0_%D0%95%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%B8_%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%BE%D1%98_%D0%B2%D0%BE_%D0%97%D0%916-_%D0%90%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%B0_%D0%BD%D0%B0_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BD%D0%B8_%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8.pdf
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ФИТР

Продолжува напредокот на С.Македонија на листата 
на Глобалниот иновациски индекс

Продолжува напредокот на 
С.Македонија на листата земји кои 
вложуваат во иновации и иновациска 
структура што резултира во економски 
напредок. Државата годинава се искачи 
за уште две места погоре во однос на 
минатата, односно за 27 во однос на 2018 
година, покажува најновиот извештај на 
Глобалниот иновациски индекс (ГИИ) 
за 2020 година објавен на 02 септември 
2020 година, информираат од Фондот за 
иновации и технолошки развој

Во соопштението од ФИТР се наведува дека во глобалниот извешта кој рангира 130 
држави во светот во однос на иновативните перформанси по 80 различни параметри, 
С.Македонија е на 57 место, што претставува значителен напредок и се должи, во значајна 
мера, на вложувањата во микро, мали и средни претпријатија од страна на Владата и Фондот 
за иновации и технолошки развој во изминатите три години. Оваа година С.Македонија има 
голем напредок и во однос на зголемен степен на инвестиции во иновации од страна на 
домашните институции каде е рангирана на 46-то место што е за 6 места повеќе од минатата 
година, а особено повисоко во споредба со 2018 кога беше на 71-во место. Во однос на 
постигнатите резултати од иновациите, земјата го задржа 63-то место, како и во 2019 година, 
односно 30 места повисоко од рангирањето во 2018.

Споредбено со другите економии во Европа, од групата 37 земји со средно-високи 
примања, С.Македонија годинава има натпросечни оцени во четири од седумте столбови на 
Глобалниот иновациски индекс, кои се однесуваат на институции, инфраструктура, знаење 
и технолошки резултати и софистицираност на пазарот, што според извештајот се должи 
на подобрена бизнис клима и зголемено ниво на достапност на финансиски средства од 
државата за поддршка на домашната економија, соопштуваат од ФИТР.

Во однос на останатите европски економии опфатени во студијата, С.Македонија има 
натпросечни резултати во делот на софистицираност на пазарот, каде е на 17-то место, што 
е значителен скок од минатогодишното 28 место. Овој индикатор покажува дека е остварен 
сериозен напредок во поглед на пристап кон финансиски средства.
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Центар за едукација и 
развој на човечки ресурси
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Целта на семинарот е да се разработат темите кои се однесуваат на организација и реализација 
на работењето во писарница. Начинот на управувување, чување, селекција, складирање и 
поништување на документи.

Програма на семинарот:
- Закон за архивски материјал;
- Помошна евиденција во канцелариското работење;
- План и листа на архивски знаци со рокови на чување на документи (општ дел);
- План и листа на архивски знаци со рокови на чување на документи (посебен дел);
- Прегледување и распоредување на документи и записи;
- Составување комисија за избор и ништење на документи;
- Распоредување документи по интерни доставни книги;
- Разведување и класифицирање документи по организациони единици;
- Одлагање решени документи во архива;
- Евидентирање на архивскиот материјал;
- Заштита, обезбедување и користење на архивскиот и документираниот материјал во  

соодветен простор и стандардна опрема;
- Сопствена евиденција во процес на архивирање;
- Воспоставување на ефикасен систем за управување со документи;
- Правилна класификација и рокови на чување на документација;
- Организација и надзор на документиран систем;
- Упатство за начинот и техниката на постапување со архивскиот и документарниот материјал 

во канцелариското и архивското работење
- Уредба за канцелариско и архивско работење;
- Правилник за кадровски, технички и просторни услови за работа на документарните центри;
- Упатството за начинот на одбележување на документите со подолги рокови на користење.

Предавач:
-м-р Валентина Тодоровска, магистер по економски науки, специјалност финансиски 

менаџмент, управител на „Акаунтинг Солушнс“ со 25-годишно искуство во областа на архивското 
работење.

Заинтересираните за учество на овој семинар можат да се пријават најдоцна до  7.09.2020 
година.

ОРГАНИЗАЦИЈА И РЕАЛИЗАЦИЈА, 
НА РАБОТЕЊЕТО ВО ПИСАРНИЦАТА, 
УПРАВУВАЊЕ СО СПИСИТЕ И АКТИТЕ 
ВО СОГЛАСНОСТ СО ПОТРЕБИТЕ НА 

ОРГАНИЗАЦИЈАТА

Семинар 10.09.2020
сала 4, на 5 кат

10.9.2020 (четврток)
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КОНФЕРЕНЦИЈА И МЕЃУНАРОДНИ 
ДЕЛОВНИ СРЕДБИ - ЕЕН

16-18 септември 2020 
година

Сараево, Босна и 
Херцеговина

Стопанската комора на Македонија во соработка со Меѓународниот институт за одржливи 
технологии на Југоисточна Европа (SEEIST) и Универзитетот во Сараево, преку ЕЕН–Европската 
мрежа на претприемачи, ве поканува да учествувате на Конференција на тема: „SEEIIST meets In-
dustry“ (Меѓународниот институт за одржливи технологии на Југоисточна Европа се среќава со 
стопанството), што ќе се одржи од 16-18 септември 2020 година во Сараево, Босна и Херцеговина.

Учесниците на Конференцијата ќе имаат единствена можност подетално да се информираат за 
иницијативата на Меѓународниот институт за изградба на Факултет за хадронска терапија на тумори 
и биомедицински истражувања, заснован на најнов дизајн на акцелератори на честички развиен во 
соработка со европските истражувачки центри CERN и GSI-FAIR.

Целта на Конференцијата е учесниците од научно-истражувачките институции SEEIST, CERN 
и GSI-FAIR да се запознаат со претставници од компаниите од земјите од Југоисточна Европа со 
потенцијална можност за нивно вклучување во изведбата на проектот.

За време на Конференцијата ќе се дискутира за соработката на SEEIST со стопанството, со 
посебен осврт на следните аспекти:

- учество на компании во дизајнирање и изградба на објектот;
- учество на компании во водење и одржување на објектот;
- трансфер на знаење и технологии од центарот во компаниите;
- обука на лица поврзана со индустриски објекти и болници.
 
Во рамки на настанот се планирани и деловни средби, дополнително ќе биде објавено кој ден 

ќе се одржат .
За реализација на проектот предвидено е да бидат опфатени следните сектори и области:
- градежништво;
- машинско инженерство;
- електро инженерство;
- специјална машинска конструкција;
- системи на контрола;
- технологија на сензори;
- вакуум и криогеника;
- медицинска технологија;
- инструментална анализа;
- заштита од зрачење;
- добавувачи на материјали;
- системи на контрола;
- телекомуникации.
Програмата и дополнителни информации за настанот се достапни на следната веб-страна: 

https://indico.cern.ch/event/839930/.
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топанската комора на Македонија, на 16 септември 2020 година, организира 
еднодневна „онлајн“ работилница на тема: „Наплата на побарувања помеѓу деловните 
субјекти, раскинување или измена на договорите со осврт на променети околности“.

„Онлајн“ работилницата има за цел да ги анализира темите кои придонесуваат кон 
поголема правна и економска сигурност во бизнисот на деловните субјекти и да обезбеди 
одговор на дел од најделикатните прашања на слушателите во изминатиот период во поглед 
на постоечките деловни релации и склучени договори.

Пред сé, ќе се дискутира по однос на методите на заштита кои можат да се применат 
при соочување со предизвикот на задоцнета наплата на побарувањата помеѓу правните 
субјекти, кои се најдобрите и најсигурните начини за наплата на таквите побарувања, и како 
да се гради деловна практика на навремено исполнување на паричните обврски, како во 
домашниот, така и во надворешниот промет со странски субјекти.

Поврзано со претходното, ќе се разгледаат правните последици од ненавременото 
исполнување на обрските, при што ќе се објаснат значењата и практичната примена на 
казнената и договорна камата, договорната казна и надоместувањето на штета, со особен 
акцент на разликите помеѓу овие институти.

Конечно, работилницата ќе ги опфати законските основи за раскинување и/или измена 
на договорите, и тоа поради неисполнување, неможност за исполнување, и особено, поради 
променети околности како исклучително актуелно прашање.

Работилницата ќе се одржи „онлајн“, ќе има интерактивен пристап и ќе понуди практични 
одговори на прашањата на слушателите.

Анита Митревска
Телефон: ++ 389 2 3244057
Факс: ++ 389 2 3244088
Е-адреса: anita@mchamber.mk
Контакт центар: (02) 15015

Михајло Донев
Телефон: ++ 389 2 3244056
Факс: ++ 389 2 3244088
Е-адреса: Mihajlo@mchamber.mk
Контакт центар: (02) 15015

НАПЛАТА НА ПОБАРУВАЊА ПОМЕЃУ 
ДЕЛОВНИТЕ СУБЈЕКТИ, РАСКИНУВАЊЕ ИЛИ 

ИЗМЕНА НА ДОГОВОРИТЕ СО ОСВРТ НА 
ПРОМЕНЕТИ ОКОЛНОСТИ 

Работилница 
16.09.2020 (среда)

Online Webex
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ИТ-КАТАСТРОФИ И КОНТИНУИТЕТ 
ВО РАБОТЕЊЕТО - Дефинирање, 

тестирање и опоравување -

Семинар 
22.09.2020 - 23.09.2020

Online Webex

Застојот во работењето е непожелно решение независно од причината за неговото пoјавување. 
Подготвеноста на компанијата да реагира соодветно, брзо и ефикасно, по претходно утврден план 
и во што е можно пократок рок, покрај било каква непредвидена ситуација, укажува на нивото 
на одговорност, професионализам и безбедност на компанијата, а влијае и на понатамошниот 
континуитет во работењето со клиентите, но и интерно во самата компанија.

За таа цел, Стопанската комора на Македонија на 22 и 23 септември 2020 година организира 
дводневен „онлајн“-семинар на тема: „ИТ-КАТАСТРОФИ И КОНТИНУИТЕТ ВО РАБОТЕЊЕТО“.

Дводневниот „онлајн“-семинар ќе овозможи да стекнете основни и напредни знаења и вештини 
за управување со континуитетот во работењето и опоравување од ИТ-катастрофите. Учесниците ќе 
можат постепено да се запознаат со креирањето на планови, тестирање, одговорности и ризици 
кои може да доведат до отежнато функционирање  или до целосно прекинување на работењето, 
како и ИТ-катастрофи кои може да доведат до прекин на работата на примарниот дата центар и 
губење на податоци и важни информации.

Некои од прашањата на кои ќе се дадат одговор се како да се спроведе анализа на влијанието 
на работењето (BIA), како да се креираат планови за DR и BC, како навремено да се предупреди за 
негативните последици од катастрофите, како да се спроведат редовни DRP и BCP тестирања и на 
што треба да се обрне внимание како не би се довеле во ситуација тестирањата да се насочат во 
погрешен правец. За време на дводневниот „онлајн“-семинар ќе се направи анализа на позитивните, 
но и негативните искуства на големите компании во однос на тестирање и опоравување од 
катастрофи. Семинарот е наменет за менаџментот на компанијата, раководители и вработени во 
службата за управување со континуитетот во работењето, ИТ служба и служба за безбедност на 
информационите системи, одговорни лица за заштита на деловните информации и управување 
со оперативни ризици, интерни и екстерни ревизори, како и вработени во деловните сектори и 
компании кои сакаат да го зголемат нивото на контрола над своите процеси во кризни ситуации и 
да продолжат со работење и по катастрофата, како и сите оние кои имаат потреба да заштитат и да 
зачуваат информации поврзани со клиентите и работењето поради висок степен на одговорност, 
регулаторни барања и ризици од секојдневното работење.

Целта на семинарот е учесниците да се стекнат со основно и напредно знаење од областа на 
анализа на влијанието на работењето (BIA) и креирање и тестирање на DR и BC планови. Целта на 
дводневниот „онлајн“-семинар е преку реални примери да го зголемите знаењето за ИТ катастрофите 
кои може да доведат до ситуации од среден и висок ризик во компанијата.

 м-р Елизабета Андриевска-Ефтимова

Telefon ++ 389 2 3244074 

Факс: ++ 389 2 3244088

Е-адреса: beti@mchamber.mk

Контакт центар: (02) 15015

Михајло Донев

Телефон: ++ 389 2 3244056

Факс: ++ 389 2 3244088

Е-адреса: Mihajlo@mchamber.mk

Контакт центар: (02) 15015
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Во услови на сè понагласена животна и деловна динамика и недостаток на време за 
реализација на сите зацртани цели или желби и потреби, ефикасноста на оние субјекти чиј 
доминантен продажен модел е со користење на телефон, секако добива на значење.

Под тој временски притисок, на клиентите им е полесно да го одбијат или да го прекинат 
телефонскиот повик, оставајќи го телефонскиот комерцијалист со ограничена можност да 
воспостави кредибилитет и да успее да го информира нестрпливиот клиент за користа со 
која може да се стекне. 

Телефонската продажба има свои одлики кои ја прават различна и специфична во однос 
на класичната продажба. Секој оној кој (ќе) се занимава со оваа професија има потреба во 
детали да се запознае со тие специфики и да завладее со критично ниво на техники со кои ќе 
го подигне својот учинок.

За таа цел Стопанската комора на Македонија, на 24 септември 2020 година, организира 
„онлајн“ обука на тема: „ТЕЛЕФОНСКА ПРОДАЖБА - TELESALES“. 

Предавач: 
Митко Керамитчиев е деловен консултант и тренер за бројни деловни вештини со 

потесна специјализација во продажба, услуга и дистрибуција. 

Последен рок за пријавување за обуката: 22.09.2020 година.

Анита Митревска
Телефон: ++ 389 2 3244057
Факс: ++ 389 2 3244088
Е-адреса: anita@mchamber.mk
Контакт центар: (02) 15015

Михајло Донев
Телефон: ++ 389 2 3244056
Факс: ++ 389 2 3244088
Е-адреса: Mihajlo@mchamber.mk
Контакт центар: (02) 15015

ТЕЛЕФОНСКА ПРОДАЖБА - TELESALES
Семинар 24.09.2020

Online Webex
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Меѓународен „онлајн“ 
индустриски саем „ТеМЕкс“

Саем 
14.10.2020 - 14.01.2021

Online

Стопанската комора на Македонија во соработка со Белоруската стопанско-
индустриска комора, ве покануваат да земете учество на овогодинешниот Меѓународен 
„онлајн“ индустриски саем „ТеМЕкс“, којшто ќе се одржува во периодот од  14.10.2020 до 
14.01.2021 година.

Саемот претставува интерактивна платформа составена од виртуелни штандови 
на компании  од разни земји ширум светот. Секој штанд содржи виртуелни примероци на 
производи, услуги, презентации, комерцијални понуди од компаниите. На посетителите на 
штандовите ќе им биде овозможена комуникација со претставник од компанијата преку 
електронската платформа за допишување.

Настанот има за цел на едно место да им овозможи претставување на компании од 
областа на: земјоделска и комунална механизација;     механизација и технологија за обработка 
на метал; заварување и леарско производство; опрема за рударство и хемиска индустрија; 
пумпи; радио-инженерство; технологии за адитиви; суровини и репроматеријали; vнапредни 
ИТ-технологии и дигитализација; информатички решенија и услуги; 3Д-моделирање и 
проширена виртуелна реалност; финансирање на индустриски проекти; издавање концесии, 
лизинг, осигурување од ризици (факторинг).

Поради ситуацијата предизвикана од пандемијата поради КОВИД-19, овогодинешните 
семинари, конференции и форуми, како и сесиите за вмрежување за време на виртуелниот 
саем ќе бидат организирани виртуелно, што дополнително ќе го зголеми учеството на 
претставници од владини агенции и компании ширум светот.

Повеќе информации за овогодинешниот Меѓународен „онлајн“ индустриски саем 
„ТеМЕкс“ (услови за учество, регистрација, агенда) можете да најдете во приложената 
брошура (TeMEx EN.pdf ) или на официјалната веб-страна на организаторот на настанот, 
на следниот линк: https://www.belinterexpo.by/en/exhibition/international-industrial-online-
trade-show/#pavilions.
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Стопанската комора на Македонија во соработка со Словачката агенција за инвестиции и 
трговски  развој - SARIO, Ве покануваат на Саемот за директни бизнис средби „Братислава 2020“, 
којшто ќе се одржи на 21 октомври 2020 година.

Саемот за директни бизнис средби во организација на Словачката агенција за инвестиции и 
трговски развој под покровителство на Министерството за економија на Република Словачка, веќе 
четиринаесет години по ред претставува мост за поврзување на словачки и странски компании. 
Овој настан на компаниите им нуди единствена можност за еден ден и на едно место да ги претстават 
своите најнови технолошки достигнувања и иновации, да разменат информации и да стапат во 
комуникација со нови потенцијални бизнис партнери од Словачка и од странство.

Саемот за директни бизнис средби е најголемиот деловен настан кој го организира Словачката 
агенција за инвестиции и трговски развој на годишно ниво и им нуди единствена можност и на 
малите и средни претпријатија да најдат потенцијални бизнис партнери во странство и да влезат 
на глобалниот пазар.

Овој меѓународен настан е наменет за:
-  реализирање билатерални разговори;
-  презентации на потенцијални партнери и нивните производни капацитети;
-  создавање можности за заеднички вложувања  со странски партнери;
-  следење на панел дискусии;
- полесно пронаоѓање партнери за соработка во клучните полиња на автомобилската 

индустрија и е-мобилноста, инженерството, енергетиката, електрониката, информатичката и 
комуникациската технологија, управување со вода и отпад, логистиката, иновациите и технологиите 
поврзани со овие дејности.

Повеќе информации (агенда, услови за учество, регистрација) во врска овогодинешниот 
Саем за директни бизнис средби „Братислава 2020“ можете да најдете на https://5eb3dc3b65d37.
site123.me/. Сите заинтерсирани компании своето учество можат да го пријават најдоцна до 4 
октомври 2020 година (недела), со пополнување на пријавниот лист директно на веб-страната на 
организаторот, на следниот линк: https://matchmakingfairbratislava2020.sario.sk/registration/1 . 

Контакт: Сања Николова
++ 389 2 3244091, M. 070 390 009
sanja@mchamber.mk

Саем за директни бизнис 
средби „Братислава 2020“ 

Саем 21.10.2020

Online
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УЧЕСТВО НА „ВИРТУЕЛЕН“- БРОКЕРСКИ 
НАСТАН И БИЛАТЕРАЛНИ СРЕДБИ НА ТЕМА: „ 
БЕ@СММ2020-ВМРЕЖУВАЊЕ ВО ПАМЕТНАТА 

ПРЕРАБОТУВАЧКА ДЕЈНОСТ 2020“

Online Бизнис средби 

18.11.2020 - 20.11.2020

( “ Smart Manufacturing Matchmaking “ ), 18-20.11.2020 година
https://smm2020.b2match.io

Стопанската комора на Македонија во рамки на ЕЕН–Европската мрежа на претприемачи од 
Италија, и во соработка со СПИН организацијата за поддршка на бизнис иновации од регионите 
Базилика и Калабрија, Италија, Ве поканува да земете учество на претстојниот „виртуелен“- брокерски 
настан и билатерални средби на тема: БЕ@СММ2020-Вмрежување во паметната преработувачка 
дејност 2020 (Smart Manufacturing Matchmaking).

Компаниите се соочуваат со нови предизвици, земајќи ги предвид предностите и можностите 
што ги нуди четвртата индустриската револуција. Поради тоа од голема важност е да се биде во тек 
со најновите современи и напредни технологии, побарувачка од институции, нови апликации од 
мали и средни претпријатија, како и технички предизвици со кои се соочуваат големите компании.

Виртуелниот настан претставува одлична можност на едно место да се сретнат менаџери 
на компании, научници, истражувачи коишто работат во областа на Паметното производство и 
индустријата 4.0. којашто ги револуционизира и ревитализира сите индустриски операции.

Учеството на настанот е бесплатно. Со пријавување на „онлајн“-платформата, ќе имате можност 
подетално да се запознаете со профилите на останатите учесници, по што сами ќе можете да ја 
креирате својата агенда и да ги договорите билатералните состаноци.

Настанот е дел од Виртуелното издание „Вмрежување во паметната преработувачка дејност 
2020 (Smart Manufacturing Matchmaking), што покрај БЕ@СММ2020, вклучува и интегриран сет на 
вебинари. Сите ажурирања за виртуелно издание SMM2020 може да се следат на веб-страната: 
https://www.smm2020.eu/ или преку Телеграм: https://t.me/spin_srl_smm2020/

Виртуелниот настан ќе се одржи во периодот од 18-20 ноември 2020 година. Рокот за 
пријавување е најдоцна до 17 ноември 2020 година (вторник), на следниот линк: https://smm2020.
b2match.io/signup .

Напомена: За учество на настанот потребно е да имате: ажуриран веб пребарувач, микрофон 
и веб-камера.

Подетални информации во врска со настанот можете да најдете на нивната официјална веб-
страна: https://smm2020.b2match.io/ .

ЕЕН мрежата на Италија ви нуди поддршка пред, за време и по настанот, на пр. со тоа што ќе ви 
помогне да формирате информативен профил за соработка, следење со секоја од компаниите, итн.

Контакт: Ирена Мојсовска
 ++ 389 2 3244009
 irena.mojsovska@mchamber.mk

ЦЕНТАР ЗА УНАПРЕДУВАЊЕ
НА КВАЛИТЕТ ВО 

ПРОИЗВОДСТВОТО И УСЛУГИТЕ

СТОПАНСКА КОМОРА 
НА МАКЕДОНИЈА  

ECONOMIC CHAMBER 
OF MACEDONIA

НАША ЦЕЛ

• давање поддршка за имплементирање на 
меѓународните стандарди со цел полесен 
пристап на фирмите на европските пазари 
и зголемување на деловната активност со 
партнерите,

• обезбедување на ажурирани податоци 
и информации од областа на квалитетот, 
стандардите , а од интерес на фирмите,

• унапредување на знаењата и искуствата 
со цел подобрување на перформансите на 
работењето на фирмите

НАШИ  АКТИВНОСТИ 

Консултантски услуги за :
- имплементација на Систем за 

управување со квалитет согласно  
IЅО 9001:2015;

- имплементација на НАССР (систем 
за анализа на ризици и критични 
контролни точки);

- имплементација на Систем за 
управување со безбеднa храна 
согласно IЅО 22000:2018;

- имплементација на Систем за 
управување со животната средина 
согласно IЅО 14001:2015;

- имплементација на НАLАL стандард;
- имплементација на Систем за 

управување со здравје и безбедност 
при работа, согласно ISO 45001:2018.

 

Контакт:
Емилија Тодоровска 
Телефон: +389 02 3244047
Факс: + 389 02 3244088
emilija@mchamber.mk
www.mchamber.mk

Стопанска Комора  на Македонија
ул.”Димитрие Чуповски” бр. 13
Скопје , Република Македонија

ISO 
9001:2015

ISO 
45001:2018

НАLАL

НАССР

ISO  
14001:2015
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СТОПАНСКА КОМОРА 
НА МАКЕДОНИЈА  

ECONOMIC CHAMBER 
OF MACEDONIA

НАША ЦЕЛ

• давање поддршка за имплементирање на 
меѓународните стандарди со цел полесен 
пристап на фирмите на европските пазари 
и зголемување на деловната активност со 
партнерите,

• обезбедување на ажурирани податоци 
и информации од областа на квалитетот, 
стандардите , а од интерес на фирмите,

• унапредување на знаењата и искуствата 
со цел подобрување на перформансите на 
работењето на фирмите

НАШИ  АКТИВНОСТИ 

Консултантски услуги за :
- имплементација на Систем за 

управување со квалитет согласно  
IЅО 9001:2015;

- имплементација на НАССР (систем 
за анализа на ризици и критични 
контролни точки);

- имплементација на Систем за 
управување со безбеднa храна 
согласно IЅО 22000:2018;

- имплементација на Систем за 
управување со животната средина 
согласно IЅО 14001:2015;

- имплементација на НАLАL стандард;
- имплементација на Систем за 

управување со здравје и безбедност 
при работа, согласно ISO 45001:2018.

 

Контакт:
Емилија Тодоровска 
Телефон: +389 02 3244047
Факс: + 389 02 3244088
emilija@mchamber.mk
www.mchamber.mk

Стопанска Комора  на Македонија
ул.”Димитрие Чуповски” бр. 13
Скопје , Република Македонија
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НАLАL

НАССР

ISO  
14001:2015



БИЗНИС ИНФО24 4 септември 2020, Бр. 431

Ваш деловен соработник 
во светот на бизнисот

Посетете не’ на веб-порталот:
www.mchamber.mk

Ве очекуваме!

СТОПАНСКА  КОМОРА 
НА  МАКЕДОНИЈА

Уреднички одбор

Митко Митевски
тел: : (02) 3244015,  mite@mchamber.mk

Станка Дамјановска
тел: : (02) 3244016,  stanka@mchamber.mk

Дизајн и графичка обработка

Стево Серафимов
тел: : (02) 3244032,  stevo@mchamber.mk

Стопанска комора на Македонија
ул. „Димитрие Чуповски“ 13, Скопје

тел: : (02) 3244000, факс: (02) 3244088

http://www.facebook.com/chamber.mk

http://www.twitter.com/Chamber_MK

http://www.youtube.com/user/MKChamber

http://www.linkedin.com/company/economic-chamber-of-macedonia


