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На покана на Стопанската комора на Македонија, денес се одржа работна средба 

меѓу министерот за финансии, Фатмир Бесими и претставници на компании-членки на 

Комората. На средбата се дискутираше за иницијативи покренати од Стопанската комора 

на Македонија за прашања во ингеренции на Министерството за финансии.

На покана на Стопанската комора на Македонија, денес се одржа работна средба меѓу 

министерот за финансии, Фатмир Бесими и претставници на компании-членки на Комората. На 

средбата се дискутираше за иницијативи покренати од Стопанската комора на Македонија за 

прашања во ингеренции на Министерството за финансии.

Во однос на потребата од промптно справување со последиците од пандемијата поради 

КОВИД-19, министерот за финансии ја прифати иницираната промена во регулативата со која 

расходите за тестирање на работниците од КОВИД-19 за потребите на данокот на добивка би 

се третирале како признаен расход. Исто така, министерот Бесими посочи дека се работи и на 

реализација на мерката „Државна гаранција за комерцијални кредити преку комерцијалните банки“ 

преку Развојната банка на РСМ како една од мерките од третиот пакет на интервентни мерки, преку 

БИЗНИСМЕНИТЕ ИСПОРАЧАА КОНКРЕТНИ 
БАРАЊА НА МИНИСТЕРОТ БЕСИМИ

СОРАБОТКА
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развивање на гарантна шема за таа потреба.

Во однос на системски важните прашања, министерот Бесими позитивно ја оцени иницијативата 

на Комората за воведување даночен календар што ќе ја подобри извесноста на бизнис амбиентот 

во однос на промените во даночната регулатива. Исто така, беше поздравена и иницијативата за 

ревидирање на системот на парафискални давачки преку изработка на регистар, ревизија на 

постојните давачки и дефинирање на механизам за контрола на процесот на воведување нови давачки 

во иднина. Се разговараше и за прашањето на царинските стапки и потребата од преиспитување 

на состојбата во таа сфера, имајќи ги предвид последиците за конкурентноста на македонската 

економија. Во овој контекст, стопанствениците укажаа и на потребата од побрзо прифаќање на 

измените на европската регулатива поврзани со Спогодбата за стабилизација и асоцијација во делот 

на потеклото на стоките. Ослободување од плаќање на ДДВ при увоз на репроматеријали за извозно 

ориентираните компании и ревидирање на царинската политика во насока на изедначување на 

царинските стапки за увоз од трети земји на нивото на ЕУ беше уште едно од барањата упатени до 

министерот Бесими, а на средбата се истакнаа и други барања поврзани со функционирањето на 

системот во Царинската управа и беа дадени конкретни предлози за олеснување на плаќањето на 

даноците и царинските давачки.

Во однос на прашањето за одржување на ликвидноста на компаниите, беше посочена потребата 

од изнаоѓање функционално решение за Законот за извршување спрема субјектите од јавното 

право, со цел компаниите да можат навремено да ги реализираат своите побарувања од локалните 

самоуправи. Министерот Бесими посочи дека за решавање на тоа прашање ќе биде потребна 

координација со Министерството за правда.

Министерот Бесими позитивно ја оцени иницијативата на Комората за преземање чекори 

во делот на воведување даночни олеснувања кај доброволното здравствено осигурување, како 

и укажувањето за потребата од практична примена на електронската фактура како елемент на 

процесот на дигитализација.

На средбата беше побарано, веќе усвоениот модел за оданочување со акцизи на моторниот 

бензин и гасните масла, согласно кој се пресметува дополнителна акциза согласно средната дневна 

берзанска цена (Prem Unl 10ppm на котација “Mediterranean cargoes FOB (Italy) од Platt`s European 

Marketscan), што во тековнава година сe дефинираше со Уредба на Владата, да се преточи во законско 

решение, како и да се укине царината за увоз на природен гас.

На средбата се разговараше и за други конкретни прашања од значење за поуспешно работење 

на бизнис секторот во земјата.
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Претставници од Стопанската комора на 

Македонија остварија работна посета на Цементарница 

УСЈЕ, предводник во производството на цемент 

и извонреден пример на компанија со одржлив 

развој чии стратешки приоритети се географската 

диверзификација, континуираното конкурентно 

подобрување, човечкиот капитал и корпоративната 

општествена одговорност.

Средбата реализирана со извршниот директор Борис Хрисафов и Магдалена Славејкова 

менаџер за човечки ресурси и корпоративна општествена одговорност во компанијата имаше за цел 

да отвори дискусија за општествените и економските предизвици со кои се соочува индустријата на 

градежни материјали како резултат на КОВИД-19 кризата, за тековните проблеми во дејноста, но и за 

потенцијалите за натамошен развој и остварување поголема конкурентна предност на производите 

на домашниот и странскиот пазар. Особено внимание во овој контекст заслужуваат прашањата за 

нелојалната конкуренција од увоз со која се соочуваат производителите на градежни материјали 

во земјата и недостигот на квалификуван кадар согласно потребите на стопанството. Оттаму, 

подигнувањето на квалитетот на градежните производи и на севкупниот квалитет во градежниот 

сектор е од заеднички интерес за државата и за компаниите, поради што е неопходно зајакнување 

на капацитетите и улогата на инспекцискиот надзор во делот на увезените градежни производи. 

На средбата беше истакната и потребата од континуирана и продлабочена соработка на науката и 

стопанството, со цел развој на образовни програми кои креираат практично и применливо знаење 

кое е неопходно за создавањето на квалификуван работен кадар.

Во фокусот на Цементарница УСЈЕ е континуираното подобрување на квалитетот на производите 

и унапредување на производствените процеси, преку вложување во  развој на компанијата, водејќи 

сметка за заштитата на животната средина и промовирање практики за остварување поголема 

енергетска ефикансост, одговорно користење на природните ресурси и придонес кон циркуларната 

економија.

Цементарница УСЈЕ е дел од Групацијата ТИТАН која е присутна во 15 земји, со годишен 

капацитет од 27 милиони метрички тони цемент и цементни материјали и вработува околу 5.500 

луѓе низ целиот свет. Деловните активности на Групацијата вклучуваат производство, транспорт и 

дистрибуција на цемент, бетон, агрегати, летечка пепел, малтери и други градежни материјали.

СОРАБОТКАТА МЕЃУ НАУКАТА И СТОПАНСТВОТО 
ВОДИ КОН РАЗВОЈ НА ЕКОНОМИЈАТА
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Работна средба на делегација на Стопанската комора на 
Македонија со заменикот на претседателот на Владата за 

европски прашања, Никола Димитров

Во контекст на претстојното интензивирање на евроинтегративниот процес во 
земјава, денес е остварена работна средба на делегација на Стопанската комора на 
Македонија, предводена од претседателот на Комората, Бранко Азески, со заменикот 
на претседателот на Владата за европски прашања, Никола Димитров и дел од неговиот 
тим од Секретаријатот за европски прашања.

На состанокот, заменикот на претседателот на Владата за европски прашања, Никола 
Димитров, се осврна на основните елементи на процесот на евроинтеграции, при што 
се дискутираше за неговата важност од аспект на трансформативните поместувања 
што тој ги носи за општеството, вклучително и за бизнис секторот. Претседателот на 
Стопанската комора на Македонија, Бранко Азески, истакна дека процесот ќе иницира 
значителни подобрувања во клучни општествени сфери коишто ќе резултираат со 
подобар економски амбиент за бизнис секторот.

Она што е особено важно е дека во процесот на преговори со ЕУ мора соодветно да 
биде вклучена бизнис заедницата, а во тој контекст Стопанската комора на Македонија, 
за да може да помогне во градењето на квалитетни преговарачки позиции. Целта е да се 
обезбеди соодветен баланс помеѓу неопходноста од преземање на европското право 
и обврските што тоа ги носи, од една страна, и  можностите на бизнис секторот да го 
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понесе товарот од тој чекор и способноста да се одржи понатаму конкурентноста на 
пазарот, од друга страна.

Во дискусијата учествуваа и претставници на раководни тела на Стопанската 
комора на Македонија,  кои посочија конкретни примери за кои треба да се води 
сметка.

На состанокот беше заклучено дека Стопанската комора на Македонија ќе биде 
соодветно вклучена во процесот на преговори, во градењето на националните 
преговарачки позиции, при што беа посочени и конкретни чекори за понатамошна 
соработка и координација на активностите.



БИЗНИС ИНФО8 18 септември 2020, Бр. 432
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ОСТВАРЕНА СРЕДБА НА РАКОВОДСТВАТА 
НА СТОПАНСКАТА КОМОРА НА МАКЕДОНИЈА 
И ГРЧКАТА БИЗНИС АСОЦИЈАЦИЈА

Претседателот на Стопанската 
комора на Македонија, Бранко Азески, 
оствари  работна средба со Арис 
Влахос, претседавач со Грчката бизнис 
асоцијација во земјата и Георги Ланцас, 
член на Одборот на Асоцијацијата.

Грчката бизнис асоцијација е првата 
формирана асоцијација на грчки 
претпријатија во Северна Македонија, 
основана во Скопје на 26 јуни 2020 
година. Целта на делувањето е да ги 
штити и унапредува финансиските 
и професионалните интереси на 
нејзините членки, односно најголемите 

грчки компании во земјата. Во таа линија, намерата е дополнително да се развиваат 
односите меѓу деловните заедници на Грција и Северна Македонија.

Претседателот Азески го изрази своето задоволство што ќе има можност да 
соработува со новооснованата Грчката бизнис асоцијација и ги нагласи силните врски 
меѓу Комората и претпријатијата со грчки капитал во земјата.

На средбата меѓу раководството на двете организации се дискутираше како да се 
подобри соработката меѓу двете земји во поглед на деловните активности и како да 
се прошири таа соработка и на регионално ниво. Двете страни изразија поддршка за 
секторски пристап во развојот на меѓусебните односи и економските активности и 
искажаа подготвеност да иницираат и да работат на заеднички проекти во интерес на 
нивните компании-членки.

Влахос и Азески заеднички заклучија на следната нивна средба да работат на 
конкретизирање на целите за кои има меѓусебна согласност и интерес, со јасно 
дефинирани активности од кои ќе се испорачаат придобивки за бизнисите во двете 
земји.
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ИНТЕРВЈУ НА АЛЕКСАНДАР ГЕЧЕВ: 
ИГМ-ТРЕЈД ТРПИ ГОЛЕМИ ШТЕТИ ЗАРАДИ УВОЗНИТЕ 
КВОТИ ЗА ЧЕЛИК ОД ЕУ

Како компанија имплементиравме 
строга и редовна примена на мерките за 
заштита од Ковид-19 и сме проактивни 
во менаџирањето на човечките 
ресурси со цел избегнување на големи 
застои во производството и сите други 
поврзани сектори. Но, планирањето на 
производството, залихите и остатокот 
од работењето е дефинитивно отежнато 
во ситуација на непредвидливи и 
спорадични отсуства и очекуваме 
владите и компаниите да продолжат со 
воведување на ад-хок решенија како 
резултат на самата епидемиолошка 

природа на вирусот.

Главен извозен пазар на ИГМ-Трејд се земјите членки на Европската Унија. Во првото 
полугодие од 2020 година, петте најголеми пазари се Германија, Чешка, Франција, 
Австрија и Словенија.

Изминатата 2019 година ја завршивме со извоз од 164.000 тона, а годинава за првото 
полугодие имаме извоз од 80.000 тона. Битно е да се знае дека поради европските 
квоти за увоз на челик како компанија сме оштетени за 25.000 тона годишен извоз во 
ЕУ, или неостварени приходи од околу 15 милиони евра на годишно ниво.

Како компанија сме страшно погодени од оваа мерка со оглед на фактот дека 
извозот на ИГМ-Трејд претставува 90% од продажбата на заварени цевки и профили 
со потекло од Македонија.

https://izvoz.mk/%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%80-%D0%B3%D0%B5%D1%87%D0%B
5%D0%B2-%D0%B8%D0%B3%D0%BC-%D1%82%D1%80%D0%B5%D1%98%D0%B4-%D1%82%D1%80%D0%BF%D0%B8-%D0%B3%D0%BE%D0%BB
%D0%B5%D0%BC/?fbclid=IwAR2rqLsDksMUyNcu72rFPVs9RUvcVpKFyExbQ38RRyN3TM4kJ1igSBc0sDw
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КВАЛИТЕТОТ НА ПРОИЗВОДИТЕ НА „ВИТАМИНКА” АД 
ПРИЛЕП ПРЕПОЗНАЕН И НА ЈАПОНСКИОТ ПАЗАР

„Витаминка” АД Прилеп, како висококонкурента прехранбена компанија, своите производи 
ги извезвува во повеќе од 30 земји во светот, а за квалитетот на нивните производи говори и 
остварениот извоз на Јапонскиот пазар, кој е познат по своите високи квалитативни стандарди 
и многу различни и специфични нутритивни навики, за чие задоволување  прехранбените 
компании треба да поседуваат  високо развиена производствена технологија. Од својата 
производствена палета „Витаминка” во Јапонија, го испорача првиот контејнер на „Карамел 
бисквит”, кој е нивен оргинален бренд, а воедно е соодветно адаптиран на јапонските 
стандарди. Активностите за пласман продолжуваат со подготовка на нови производи за овој 
пазар.

Компанијата отпочна со подготовка за извоз на свои производи на јапонскиот пазар, пред 
пандемијата предизвикана од корона вирусот, а по деталното истражување на локалните 
пазарни специфики, присутната конкуренција и прехранбените навики и многубројните 
остварени средби со партнери од Јапонија и саемите низ светот.

„Витаминика” АД Прилеп е членка и Премиум покровител на Стопанската комора на 
Македонија, како најбројна и најстара бизнис асоцијација во нашата држава.
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ГОРАН СЛАДИЌ - НОВ ГЕНЕРАЛЕН ДИРЕКТОР 
НА ПИВАРА „СКОПЈЕ“ АД

Од 1. септември 2020 година, функцијата 
генерален директор на Пивара Скопје ја 
извршува Горан Сладиќ. Тој на оваа позиција 
доаѓа по Дан Тимотин, кој е унапреден во 
генерален директор на Coca-Cola HBC за Чешка 
и Словачка.

Горан Сладиќ, новиот генерален директор 
на Пивара Скопје, е искусен менаџер кој ја 
започнал својата кариера во Coca-Cola HBC 
во Хрватска во 2003 година. Пред доаѓањето 
во Пивара Скопје, тој беше на позицијата 
регионален директор за продажба на Coca-
Cola HBC во Нигерија, што ја извршуваше 
од 2017 година. За време на неговиот 
ангажман во Нигерија компанијата постигна 
рекордни продажни резултати и беа воведени 

многубројни иновативни решенија кои ги унапредија продажните капацитети. Благодарение 
на неговата посветеност на развојот на човечките потенцијали, тој создаде силен тим во кој 
неколку компаниски таленти беа развиени и унапредени. Пред преземањето на функцијата 
во Нигерија, Сладиќ бил одговорен за сегментот на премиум жестоки пијалаци на Coca-Cola 
HBC во Југоисточна Европа, соопштуваат од Пивара Скопје.

„Доаѓањето на чело на тимот на Пивара Скопје е новиот голем предизвик за мене, 
кој ми дава голема енергија и ме инспирира да започнам ново развојно поглавје. Можам 
да гарантирам дека ќе бидам посветен на поддршка и забрзување на силната агенда на 
континуитет на она што Пивара Скопје како компанија го има вложено досега и сѐ работело 
посветено за да се оствари. Агендата на континуитет ќе се темели на три главни столба. 
Првиот секако е силната традиција на Пивара Скопје, вториот е фокусот на иновациите и 
градењето доверба кај купувачите и потрошувачите во уникатните вредности и можности на 
нашите брендови, а третиот столб ја претставува нашата апсолутна посветеност кон луѓето 
и развојот на талентите“, изјави новиот генерален директор на Пивара Скопје, Горан Сладиќ, 
веднаш по стапувањето на функцијата.
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МОЖНОСТИ ЗА МАКЕДОНСКИТЕ 
КОМПАНИИ БЕСПЛАТНО ДА НАЈДАТ 
СТРАНСКИ ПАРТНЕР ПРЕКУ ЕВРОПСКАТА 
МРЕЖА НА БИЗНИС-МОЖНОСТИ (ЕЕН)

Стопанската комора на Македонија е дел од ЕЕН мрежата, преку Националниот 
конзорциум во којшто, покрај Комората, партнери се и Универзитетот „Св. Кирил и 
Методиј” од Скопје и Фондацијата за менаџмент и индустриско истражување - „МИР”

Можностите за македонските компании да најдат странски партнери преку европската 
мрежа на бизнис-можности (Enterprise Europe Network) е огромна. Годишно, во просек 
повеќе од 250.000 мали и средни претпријатија (МСП) на ниво на ЕЕН мрежата добиваат 
некаква услуга од партнерските организации, при што просечно 52.000 мали и средни 
претпријатија добиваат совети од експертите во мрежата во насока на унапредување на 
нивната иновативност, раст и интернационализација, додека повеќе од 20.000 претпријатија 
преку мрежата учествуваат на меѓународни настани, форуми и средби.

Повеќе од 10 години ЕЕН Македонија е присутна во нашата земја и ЕЕН мрежата има за 
цел да им овозможи на претприемачите што полесно и бесплатно да пронајдат партнери на 
европските пазари.
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ЕЕН мрежата е проект финансиран од Европската комисија од 2008 година, со цел да 
им помогне на малите и средни претпријатија да ги искористат можностите што ги нуди 
европскиот пазар: поддршка во наоѓање партнери за деловна соработка, обезбедување 
информации за учество на саеми, брокерски настани, компаниски мисии, конференции 
и обуки, организирање локални и регионални настани, панел дискусии, одговарање на 
прашања добиени од страна на клиентите и средби со компании, обезбедување поддршка 
на МСП за интернационализација, иновација, креирање и промовирање профили за бизнис 
понуда и побарувачка за претпријатијата со цел нивно меѓународно вмрежување и соработка.

Сите услуги се бесплатни за малите, средните и новоформираните претпријатија и се 
нудат од страна на секој партнер во Конзорциумот, а истите може да се користат и од страна 
на поголемите компании, институти за истражување, универзитети, центри за технологии и 
бизниси и агенции за развој на иновации.

Европските претпријатија бараат други, потенцијални партнери кои се занимаваат 
со дејноста како Вашата, на пример, за остварување на заедничко вложување, бараат 
дистрибутери, агенти за продажба, нудење на франшиза и др. Доколку сте заинтересирани 
за некоја услуга за Бизнис соработка преку Понуда и Побарувачка, слободно обратете се до 
Стопанската комора за да пополните еден од овие Формулари:

1. Бизнис Понуда (Business Offer) и/или

2. Бизнис Побарувачка (Business Request). Тие се пополнуваат на англиски јазик, во 
зависност од тоа дали барате или нудите соработка и истите потребно е да ни се испратат на 
е-маил за да ги дообјасниме согласно барањата од Европската комисија.

Преку Базата за Деловна Соработка (Partnering opportunities), можеме да Ви помогнеме 
да пронајдете бизнис партнер според Вашите потреби и секторска припадност, во преку 
60 држави во Европа и пошироко (во САД, Јапонија, Русија, Кина, Северна Африка и Блиски 
Исток).

Исто така, ЕЕН Македонија е носител на еден важен дел од Поглавје 20 од програмата 
за индустриска политика и претпријатија на Европската комисија која во иднина ќе биде 
ориентирана кон зголемување на трансфер на технологија и научно-истражувачки проекти.

Контакти од EEN-M Проектните координатори во Стопанската комора на Македонија:

1. д-р Татјана Штерјова: tatjana@mchamber.mk, Тел: +389 (02) 3 244 065

2. м-р Ирена Мојсовска: irena@mchamber.mk, Тел: +389 (02) 3 244 009

3. Стево Серафимов: stevo@mchamber.mk, Тел: +389 (02) 3 244 032

4. Влатко Стојановски: vlatko@mchamber.mk, Тел: +389 (02) 3 244 004

5. м-р Нена Николовска: nena@mchamber.mk , Тел: +389 (02) 3 244 454
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Центар за едукација и 
развој на човечки ресурси
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ИНТЕРНИ АУДИТОРИ НА 
СИСТЕМ МЕНАЏМЕНТ

 29.09.2020 - 30.09.2020 
„онлајн“ дводневен 

семинар 10:00-14:00 часот

Предавач:  
- Игор Ќика, дипломиран инженер по менаџмент и виш стручен консултант за  проектирање и 

имплементација на современите ситеми за менаџмент -  ISO 9001, ISO 14001:2015, OHSAS 18001, ISO/IEC 
27001:2013, ISO 20000-1:2018, ISO 22301:2012, ISO 31000:2018, ISO 37001:2016, GDPR.

Ќика е акредитиран експерт-тренер од страна на PECB (Professional Evaluation and Certification Board, 
Kanada) со повеќе од 150 тренизи во областа на систем менаџмент, проценка на ризик и заштита на податоци, 
овластен консултант на Европската банка за обнова и развој (ЕБРД) и Deustche Gesellschaft fur Internationale 
Zusammenarbeit (GIZ).

Игор Ќика има имплементирано проекти во: Народната банка на Србија – ISO 22301,  Централната 
банка на БИХ – ISO 9001:2015 и ISO 27001:2013, Контролата на летање на Србија и Црна Гора SMATSA – 
Воспоставување на систем менаџмент за ризик ISO 31000, ЈКП „Инфостан технологија“ - ISO 9001:2015; ISO 
27001:2013; ISO 37001:2016, ЈП „Електропривреда“ - ISO 9001:2015 и ISO 14001:2015, Националната служба за 
вработување – ISO 37001:2016, Пошта на Р. Србија – ISO 9001:2015, „Шнајдер Електрик“ - Србија – ISO 9001:2015; 
ISO 14001:2015; ISO 45001:2018; ISO 27001:2013;GDPR…

Работен јазик: српски.

За сите учесници ќе биде обезбедено:   - упатства за приклучување на „онлајн“ семинарот;
- работни материјали во електронска верзија и e-сертификат за учество на семинарот.   
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ОБУКА НА СТРУЧЕН И ДРУГ КАДАР 
(МЕНТОРИ) ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ ПРАКТИЧНА 

ОБУКА КАЈ РАБОТОДАВАЧИТЕ

Семинар 
06.10.2020 - 08.10.2020

Со цел зајакнување на врските помеѓу пазарот на труд и вештините на младите што се развиваат 
преку образовниот систем, неопходно е зајакнување на соработката помеѓу работодавачите и 
училиштата. Се` поголем е интересот на компаниите да обучат ученици - идни вработени согласно 
нивните потреби, а идните учениците да се стекнат со соодветни вештини, да бидат поконкурентни 
на пазарот на труд и да најдат соодветно вработување согласно стручната подготовка.

Согласно законската регулатива, компаниите кои имаат интерес да се вклучат во процесот на 
практично обучување на ученици, треба да имаат обучено лице – ментор кое ќе ги води учениците 
низ процесот на практичната работа во компанијата. Со постоењето на обучени ментори во 
компании ќе се подобри квалитетот на соработката со училиштата и ќе се постигне поефективна 
практична обука на учениците.

За таа цел, Стопанската комора на Македонија во соработка со стучни лица, а по барање 
на компаниите организира ОБУКА НА СТРУЧЕН И ДРУГ КАДАР (МЕНТОРИ) ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ 
ПРАКТИЧНА ОБУКА КАЈ РАБОТОДАВАЧИТЕ.

Предавачи на обуката се советници од Центарот за стручно образование и обука кои воедно 
се и носители на работната група за изработка на оваа програма: м-р Бранко Алексовски, м-р Роза 
Арсовска и м-р Зоран Јовчевски.

Информации за организираноста на обуката:

    времетраење на обуката: три дена во траење од вкупно 22 часа;
    по завршување на обуката, кандидатите ќе се стекнат со Сертификат за успешно завршена 

стручно-дидактичка обука на обучувачите од работодавачите кај кои се реализира практичната 
обука, издаден од Стопанската комора на Македонија и Центарот за стручно образование и обука;

    обезбеден работен материјал;
    обезбеден ручек и освежување;
    цена на обуката по учесник изнесува 10.000 денари + ДДВ 18%;

м-р Елизабета Андриевска-Ефтимова
++ 389 2 3244074
beti@mchamber.mk 

Михајло Донев
++ 389 2 3244056
Mihajlo@mchamber.mk
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Видео надзорот станува се’ полесен. Опремата што се користи за мониторирање и 
надзор станува се’ поефтина и пософистицирана, софтверите овозможуваат покомплексна 
обработка на податоци, а технологијата што се користи резултира со се’ повеќе и повеќе 
податоци за физичките лица. Целта на одредбите за приватност и заштита на личните податоци 
е да го регулира, ограничи и да го услови надзорот за да се осигура дека кога веќе се врши 
навлегување во приватноста со видео надзорот, тоа навлегување е неоходно, законски, фер 
и пропорционално. 

На овој семинар посетителите ќе се стекнат со знаење за тоа како компаниите да се 
усогласат со одредбите од Законот за заштита на личните податоци што се однесуваат на видео 
надзорот, кои се и какви се обврските и одговорностите на компаниите што произлегуваат 
од овој Закон и подзаконските акти, како до нивна наједноставна примена со примери 
од пракса, но и кои се најголемите предизвици поврзани со неговата имплементација. На 
семинарот ќе се анализираат и примери од правната пракса каде што Агенцијата за заштита 
на личните податоци при вршење на инспекциски надзор наидувала на најмногу забелешки. 

Предавачи:

1. Емилија Ангеловска, CIPP/E, CDPO, ISO27001 Lead Auditor, консултант за заштита на 
лични податоци во „Инфиго ИС“ и 

2. Елена Кочова, консултант за заштита на лични податоци во „Инфиго ИС“.

Анита Митревска
++ 389 2 3244057
anita@mchamber.mk

м-р Елизабета Андриевска-Ефтимова
++ 389 2 3244074
beti@mchamber.mk 

ВРШЕЊЕ ВИДЕО НАДЗОР СОГЛАСНО ЗАКОНОТ 
ЗА ЗАШТИТА НА ЛИЧНИТЕ ПОДАТОЦИ И 

ПРЕКРШОЧНИ ОДРЕДБИ КОИ ПРОИЗЛЕГУВААТ 
ОД ИСТИОТ

Работилница 
16.09.2020 (среда)

Online Webex
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Саем за директни бизнис средби 
„Братислава 2020“ 

21.10.2020

Братислава, 
Словачка

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 лица:
Сања Николова
P ++ 389 2 3244091, M. 070 390 009
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Стопанската комора на Македонија Ве поканува да земете учество на претстојниот 14. 
„CII AGRO & FOOD TECH“, виртуелен Интернационален саем за храна и агрокултура, што ќе се 
одржи во перидот од 16 - 22 октомври 2020 година. 

Настанот е стратешки структуриран за да им овозможи на учесниците на локално и 
глобално ниво, преку виртуелната платформа „HIVE“ да стапат во интерактивна комуникација 
не само со меѓународните и домашните учесници и купувачи, туку и со високи претставници 
од Владата на Индија. Настанот на компаниите им нуди можност за зајакнување на 
билатералните трговски односи во областа на земјоделството и преработката на храна, како 
и поттикнување на нови  партнерства и ангажмани во овој многу важен економски сектор.

Овогодинешниот виртуелен настан на компаниите им нуди можност за учество на:
• Виртуелно секторско претставување - секторски павилјони, на коишто компаниите 

ќе имаат можност да ги претстават своите производи, видео материјали, иновативни 
решенија и да остварат билатерлани состаноци со компании и владини претставници;

• Виртуелни конференции - учество на тркалезна маса со експерти од областа и високи 
претставници од соодветните министерстава, на меѓународно ниво;    Интерактивна 
партнерска платформа -  можност за директни средби со компании од приватниот 
сектор и со креатори на политики во индијската Влада;

•     Платформа за ширење на знаење - споделување на најдобрите практитки во 
областа и организирани обуки.

Настанот е наменет за сите компании коишто се занимаваат со земјоделство, прехрана и 
преработка на храна, производство на млеко и млечни производи, живинарство, рибарство, 
хортикултура, производство на земјоделски машини и опрема, нови технологии, компании 
во областа на финансирање на земјоделскиот сектор, стартап компании.

Повеќе информации за овогодинешниот 14. „CII AGRO & FOOD TECH“, виртуелен 
Интернационален саем за храна и агрокултура, може да се најдат на следниот линк: https://
www.agrotech-india.com/.

Контакт лица:
Сања Николова
+ 389 2 3244091, M. 070 390 009

„CII AGRO & FOOD TECH“- 
ИНТЕРНАЦИОНАЛЕН САЕМ ЗА ХРАНА И 

АГРОКУЛТУРА -ИНДИЈА 2020 

Саем 16.10.2020 - 22.10.2020

Онлајн, Индија
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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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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


