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Управниот одбор на Здружението на 

градежништвото, индустријата на градежни материјали 

и неметалите при Стопанската комора на Македонија 

ја одржа првата седница во новиот состав на која 

дискутираше за програмата за работа и активностите 

на Здружението во следните пет години. 

Членовите на Управниот одбор истакнаа дека 

економските околности и бизнис амбиентот се 

менуваат постојано, а градежништвото како значаен 

фактор за развој на економијата бара динамично 

и ефикасно дејствување и приспособување на 

деловните субјекти на модерните економски текови. 

За таа цел, програмата за работа на Здружението на 

градежништвото, индустријата на градежни материјали 

и неметалите за следните пет години ќе биде посветена 

на унапредување на деловниот амбиент и условите за 

работа на градежните компании преку решавање на 

тековните и приоритетните прашања во градежниот 

сектор, но и преку натамошно афирмирање и јакнење 

на улогата на градежната струка во рамки на стопанството. 

Во таа насока, активностите на Здружението ќе бидат посветени на продалбочување на соработката 

помеѓу научно – истражувачкиот и реалниот градежен сектор, вмрежување со стручните друштва и 

асоцијации од земјата, регионално поврзување, како и продолжување на соработката со ресорните 

министерства и јавните институции. Дополнително, водејќи се од премисата дека квалитетот на правната 

рамка директно го детерминира амбиентот за работа на македонското градежништво, Здружението како и 

досега ќе продолжи да биде активен учесник во креирањето и унапредувањето на прописите од областа на 

градежништвото преку подготвување на иницијативи и предлози за таа цел, иницирање стручни дебати и 

организирање тематски расправи.

Управниот одбор на Здружението брои 13 члена од сегментите: високоградба, нискоградба, индустрија 

на градежни материјали и архитектонско-градежни услуги.

 м-р Нена Николовска 

 соработник во Стопанска комора на Македонија 

АМБИЦИОЗНА РАБОТНА ПРОГРАМА И МНОГУ 
ПРЕДИЗВИЦИ ГИ ОЧЕКУВААТ ГРАДЕЖНИЦИТЕ 
ВО СЛЕДНИТЕ ПЕТ ГОДИНИ
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ОДРЖАНА РАБОТНА СРЕДБА НА ЗДРУЖЕНИЕТО НА ГРАДЕЖНИШТВОТО 
И РЕГУЛАТОРНАТА КОМИСИЈА ЗА ЕНЕРГЕТИКА

Претседателот на Здружението на градежништвото, 
индустријата на градежни материјали и неметалите 
при Стопанската комора на Македонија, Андреа 
Серафимовски и претставници на Здружението, одржаа 
работна средба со претседателот на Регулаторната 
комисија за енергетика и водни услуги, Марко 
Бислимовски и негови соработници. 

Предмет на дискусија на средбата беше предлогот 
на Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги 
(РКЕ) во законските прописи од областа на градењето 
да се предвиди обврска објектите кои се градат да 

се приклучуваат на организиран систем на топлинска енергија таму каде што има таков систем. 
Присутните подетално се осврнаа и на прашањата при издавање на одобренијата за градење да 
се наведува точно на што ќе се грее секој нов објект, како и на изнаоѓање посеопфатни решенија 
поврзани со затоплувањето на објектите преку мапирање на градот. 

- Здружението има за цел континуирано да делува во насока на унапредување на деловниот 
амбиент и условите за работа на градежните компании, но и општествена одговорност да работи на 
подобрување на состојбите и подигнување на квалитетот на градбите. Оттаму, како Здружение сме 
подготвени да бидеме активни чинители и да придонесеме за креирање на законски решенија кои 
ќе помогнат за отимизирање на потрошувачката на енергија и остварување поголема енергетска 
ефикасност, како и поголем квалитет за крајните потрошувачи, - истакна Андреа Серафимовски.

Градежниот сектор е еден од економските сектори каде што потенцијалот за енергетски заштеди 
е најголем, а од страна на Здружението беше посочено дека градежните компании се подготвени да 
придонесат за решавање на проблемите поврзани со затоплувањето на објектите и за изнаоѓање на 
оптимално решение кое ќе биде од интерес и за инвеститорите и за граѓаните. 

- Регулаторната комисија предлага во прописите од областа на градењето да биде уредена 
обврската новоизградените објекти да се приклучуваат на организираниот систем за топлинска 
енергија доколку тоа е предвидено со мапирањето. Со цел да се поттикне што поголем број на 
новоизградени објекти да се приклучат на системот за дистрибуција на топлинска енергија, во 
изминатиот период РКЕ донесе одлука со која го намали надоместокот за приклучување за 37%, - 
посочи Марко Бислимовски.

Присутните заклучија во следниот период Здружението на градежништвото, индустријата 
на градежни материјали и неметалите и Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги 
заеднички да делуваат при креирање на предлог-решенијата и условите поврзани со затоплувањето 
на објектите кои ќе бидат презентирани и пред Министерството за транспорт и врски и Заедницата 
на единиците на локалната самоуправа (ЗЕЛС).
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КАМ МАРКЕТ СО ДОНАЦИЈА ВО ВРЕДНОСТ ОД 37.000 ЕВРА ДО 
СЛУЖБИТЕ КОИ СЕ БОРАТ ПРОТИВ ПАНДЕМИЈАТА И ДО СОЦИЈАЛНО 
ЗАГРОЗЕНИТЕ СЕМЕЈСТВА

Во соработка со Црвениот крст на 
Република Северна Македонија, компанијата 
КАМ доо –неодамна дистрибуираше донации 
за 675 социјално загрозени семејства низ 
нашата земја (Битола, Валандово, Радовиш, 
Ресен, Струмица, Тетово, Гази Баба, Кисела Вода, 
Карпош, Илинден и Аеродром). Социјалните 
пакети беа со единечна вредност на пакетот 
од околу 1000 денари, или вкупно 10.222 евра, 
односно 633.825 денари.

Компанијата продолжува да соработува и 
со уште 18 општини на ниво на Р.С.Македонија, 
заеднички да им се помогне на загрозените и 

да им се пружи безрезервна поддршка на уште 1200 семејства, со вкупна донација во износ од 18.174 евра 
односно 1.126.800,00 денари

Доставени се 1020 донации со пакети со храна и средства за хигиена во вкупна вредност од 957.780,00 
денари (15.500 евра) до домовите на социјално загрозени семејства во следните 16 општини: Штип, 
Кавадарци, Велес, Гостивар, Дебар, Кичево, Кочани, Крива Паланка, Куманово, Гевгелија, Неготино, Струга, 
Сарај, Бутел, Чаир и Ѓорче Петров.

Во тек е поделба на донации и за социјално загрозени семејства за Општина Прилеп и Општина Охрид 
во вредност од 169.020 денари. Истовремено, за повеќе институции, КАМ обезбеди донации во вид на 570 
ваучери за пазарување во вредност од по 1000 денари или вкупно 570.000 денари (односно 9200 евра) за 
да им помогне и да им го олесни работењето на 570 вработени во инфективните одделенија во општите 
болници, кои деноноќно се ангажирани во борбата против корона пандемијата и последиците по здравјето 
на граѓаните на нашата земја.

До сега поделени се 481 ваучери за пазарување во вредност од по 1000 денари во вкупна вредност 
од 481.000 денари (односно 7760 евра) за вработените во инфективното одделение кои се најдиректно 
инволвирани во борбата со вирусот COVID-19 во следниве здравствени установи: Универзитетска Клиника 
за инфективни болести Скопје, Градската општа болница „8. Септември“, Центарот за јавно здравје Скопје, ЈЗУ 
Гостивар , ЈЗУ Дебар, ЈЗУ Кичево, ЈЗУ Струмица, ЈЗУ Охрид, ЈЗУ Прилеп, ЈЗУ Штип и ЈЗУ Велес.

Во тек е поделба на уште 89 ваучери во вредност од по 1000 денари или вкупно 89.000 денари (1435 
евра) за 89 вработените во инфективните одделенија на следниве здравствени болници: ЈЗУ Битола, ЈЗУ 
Кавадарци, ЈЗУ Куманово и ЈЗУ Тетово.

Како општествено одговорна компанија, КАМ доо настојува 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 поддшка и помош на оние на кои во овој 
период имаат клучна улога во грижата за целото општество.
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ЕКОНОМСКИ И ИНВЕСТИЦИСКИ ПЛАН НА 
ЕВРОПСКАТА УНИЈА ЗА ЗАПАДЕН БАЛКАН

Европската комисија го објави Економскиот и инвестицискиот план 
за Западен Балкан. Како што е утврдено од претседателката на Европската 
комисија, Урсула фон дер Лајен, во нејзиниот говор за состојбата на 
Унијата од 14 септември 2020 година, „иднината на целиот регион лежи 
во ЕУ“. Овој економски и инвестициски план утврдува значителен пакет 
инвестиции за регионот.

Економскиот и инвестициониот план за Западен Балкан се состои 
од следниве главни теми:

o Доброто управување како основа за одржлив економски раст

o Значителен пакет за инвестиции

o Инвестирање во одржлив транспорт

o Инвестирање во чиста енергија

o Позеленување на Западен Балкан - Инвестирање во животната средина и климата

o Инвестирање во дигитална иднина

o Зајакнување на приватниот сектор

o Инвестирање во човечки капитал

o Регионална економска интеграција и интеграција со ЕУ

 Економскиот и инвестицискиот план има за цел да го поттикне долгорочното закрепнување 
- поддржано од „зелена“ и дигитална транзиција - што ќе доведе до одржлив економски раст, 
спроведување на реформите потребни за да се оди напред по патот на ЕУ и приближување на 
Западен Балкан кон ЕУ Единствен пазар. Таа има за цел да го ослободи неискористениот економски 
потенцијал на регионот и значителниот простор за зголемена интрарегионална економска 
соработка и трговија. Предмет на усвојување на следната повеќегодишна финансиска рамка и 
поврзаните правни основи, Комисијата предлага да се мобилизираат до 9 милијарди евра од ИПА III за 
финансирање за периодот 2021-2027 година за поддршка на економската конвергенција со ЕУ, пред 
се’ преку инвестиции и поддршка на конкурентноста и инклузивниот раст, одржлива поврзаност 
и двојната „зелена и дигитална транзиција. Инвестицискиот капацитет на регионот дополнително 
треба да се зголеми со мобилизирање на нов гарантен објект од Западен Балкан, со амбиција за 
потенцијално прибирање инвестиции до 20 милијарди евра.

 д-р Татјана Штерјова 
Душковска

Директор на Дирекцијата 
на здруженија и регионални 
комори 
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Подобро поврзување на 
економиите на Западен Балкан 
- во рамките на регионот и со 
ЕУ - е приоритет. Ова бара силна 
посветеност на Западен Балкан за 
спроведување на темелни реформи, 
продлабочување на регионалната 
економска интеграција и развој на 
заеднички регионален пазар врз 
основа на законодавството на ЕУ со 
цел регионот да стане поатрактивна 
област за инвестиции.

Европскиот „зелен“ договор 
нуди план за заедничко дејствување 
за справување со предизвиците 
на „зелената“ транзиција, 
климатските промени, загубата на 
биодиверзитетот и прекумерната 
употреба на ресурсите и 
загадувањето, раздвојувајќи го 
економскиот раст од употребата на 
ресурсите и деградацијата на животната средина.

Врз основа на пристапот на Европскиот „зелен“ договор, Работниот документ на персоналот 
со кој се утврдува „Зелена“ агенда за Западен Балкан ја придружува оваа комуникација. Поставува 
релевантни активности и препораки, вклучително и усогласување со стандардите на ЕУ и 
законодавството.

Во иста насока, Западен Балкан треба да ја користи дигиталната стратегија на ЕУ како водечки 
принцип за човечко-центрична дигитална трансформација на нивните економии и општества.

Со цел да се поддржи постигнувањето на целите на овој Економски и инвестициски план и да 
се обезбеди одржливост на инвестициите во регионот, Комисијата наскоро ќе предложи наменска 
агенда за Западен Балкан за иновации, истражување, образование, култура, млади и спорт („Агенда 
за иновации за Западен Балкан“).

Овој план е составен дел од поддршката на Западен Балкан на патот кон ЕУ. Економскиот развој 
и спроведувањето на основните реформи треба меѓусебно да се зајакнат и да придонесат земјите 
партнери да ги исполнат добро утврдените барања на процесот на пристапување.
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Мали хидроцентрали - лидер во производството 
електрична енергија од обновливи извори

„МАЛИ ХИДРОЦЕНТРАЛИ“ (МХЦ) е национален лидер во 
производството на чиста електрична енергија од 25 мали 
хидроцентрали. Фирмата е  100% посветена на обновливата енергија 
и заштитата на животната средина.

Стопанската комора на Македонија како патнер во проектот 
за изготвување на Смарт-специјализација реализира средба со 
директорот на „Мали хидроцентрали“,  Тодор Анѓушев, со кого  
разговаравме за предизвиците со кои се соочува нивната фирма  како 
резултат на КОВИД-19 кризата, за тековните проблеми во дејноста, 
но и за потенцијалите за натамошен развој и остварување поголема 
конкурентност на производите на пазарот.

Компанијата и во услови на криза инвестира во проекти од 
обновливи извори на енергија и прави напори малите хидроелектрани да бидат извозен производ, 
каде ќе се вградуваат турбини кои се од македонско производство, а странските купувачи  ќе 
добијат производ по принципот „клуч на рака“.

Стручниот кадар во фирмата континуирано го надградува своето знаење во областа, преку 
разни работилници, обуки, како и посета на саеми.

Перо Авакумовски 
советник во Стопанска 
комора на Македонија 
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Работна посета во „Макпрогрес“ - Виница со идните 
амбасадори на РС Македонија во Косово и Холандија

о организација на Стопанската комора на Македонија, беше 
реализирана работна посета на идните амбасадори на РС Македонија  
во Косово и Холандија. 

Во улога на домаќин, Глигор Цветанов, сопственик на „Макпрогрес“ 
- Виница и претседател на Клубот на извозници при Стопанската комора 
на Македонија, ги информираше амбасадорките за потенцијалите за 
соработка со овие пазари на македонското стопанство, за начините 
како амбасадите може да помогнат и да поттикнат поголем извоз, нови 
партнерства и афирмација на македонските производи на пазарите 
во Косово и Холандија. Цветанов предлага преку амбасадите да се 
поддржи организација на денови на македонска храна, поврзување со 
домашните трговски синџири во земјите за пласман на наши производи. 
На македонските компании од големо значење им е доколку во 
овие специфични услови на дејствување се овозможи и електронско, „онлајн“  претставување на 
капацитетите и производите на македонските фирми.

Во насока на претставување на потенцијалот на „Макпрогрес“, Цветанов организираше и посета 
на погоните на фабриката со цел и директно запознавање со производниот капацитет и процес на 
работа по сите европски стандарди. „Макпрогрес“ извезува на повеќе од 55 странски пазари, со 
извоз на 75% од вкупното производство. Има 11 производни линии во повеќе палети производи. 
Работи за познат купувач по дефинирани нарачки.

Генералниот менаџер на компанијата, Александар Цветанов, информираше дека е од особено 
значење за македонската прехранбена индустрија отворање на нови пазари, зацврстување на 
позицијата на постојните, но најголем предизвик се африканските и азиските земји, каде потребата 
од храна е огромна и има простор за извоз.

-„Макпрогрес“ има 600 вработени во Виница и 130 во фабриката „Дониа“. Компанијата активно 
учествува на светски познатите саеми за храна „Ануга“ и „Сиал“, а годинава поради КОВИД-19 
целокупната извозна афирмација ја пренаменува преку „онлајн“ алатките. За таа цел, летово беше 
организиран и виртуелен „онлајн“ саем со своите странски партнери како замена за традиционалните 
форми на комуникација преку саемски настапи, - вели Глигор Цветанов. 

Даниела Михајловска 
Василевска

самостоен советник во 
Стопанска комора на 
Македонија
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“Kнауф” е пример за соработка помеѓу 
реалниот сектор и научно-образовните 
установи

КНАУФ остварува континуирана 
и интензивна соработка со научно-
истражувачките и образовните 
институции во земјава и тоа е така од 
самиот почеток, речиси 26 години. 
Освен промоција на современите 
градежни техники пред идните 
градители, КНАУФ и факултетите 
соработуваат на заеднички научно-
истражувачки проекти и трудови.

Со цел задоволување на 
потребата за квалификуван кадар во градежништвото, КНАУФ има иницирано и заедно со 
градежните училишта има воведено нов профил на занимање – монтер за сува градба. Во рамки 
на стратешките правци на компанијата е обезбедувањето на техничка и финансиска поддршка на 
овие училишта. Ова занимање постои веќе 15 години и досега занаетот го имаат изучено околу 
1000 монтери – посочи г-дин Велимир Петровски, менаџер за продажба на КНАУФ ДООЕЛ Скопје и 
член на Управниот одбор на Здружението на градежништво, индустријата на градежни материјали 
и неметалите на работната средба со претставници на Стопанската комора на Македонија.

Во текот на годините за КНАУФ беше евидентно подигнувањето на квалитетот на изведбите, со 
оглед дека сите чинители во градежничкиот процес беа се повеќе едуцирани и информирани за 
добрите пракси од светот. Достапноста на информациите не била никогаш полесна и тоа секако 
придонесува за подигнување на квалитетот и свесноста за барањата на модерното градежништво во 
развиените земји. Ние посебно сме горди на сите информации што ги генерираме локално на сите 
можни комуникациски канали со цел достапност до што повеќе технички информации, инструкции, 
референци од земјава и светот, видео материјали и слично. Сепак мислиме дека институциите 
на државата можат дополнително да помогнат во понатамошното подигнување на нивото преку 
подобрување на стандардите и прописите од областа на градежништвото. Имаме многу простор за 
нови попрецизни подзаконски акти со кои се регулира материја од областа на градежниот сектор 
каде најчесто се случуваат импровизации и грешки – беше посочено на средбата.

КНАУФ е присутен на сите континенти на светот. Во компанијата работат 35.000 вработени кои 
успешната приказна за семеен бизнис од Германија ја пренесуваат во сите земји каде се продаваат и 
произведуваат материјалите и системите на КНАУФ. Во нашата држава тоа е една успешна приказна 
– странска инвестиција која со годините стана поим за иноватнивна компанија каде обучени и 
мотивирани вработени произведуваат и советуваат за вградување на врвни градежни материјали и 
системи со цел општо подигнување на стандардите не само во градежништвото, туку и во деловното 
работење воошто. 
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„Дрекслмајер“ со донација од 300 компјутери 
за училиштата од кавадаречкиот регион

Компанијата „Дрекслмајер” донираше компјутери што ги издвои од сопствените капацитети, а сѐ 
со цел да се олесни претстојната „онлајн“ настава на над десетина училишта од Кавадарци, Неготино, 
Демир Капија, Велес и Градско.

Компјутерите се тестирани и ја поддржуваат платформата на Министерството за oбразование и 
наука. Некои од училиштата добија лап топ компјутери, а дел десктоп компјутери.

Генералниот директор на „Дрекслмајер“, господинот Лукас Мирингер, истакна дека со оваа 
донација сакаат да придонесат за олеснување на подготвителниот процес за „онлајн“ настава 
пред самиот почеток на новата учебна година. Компјутерската опрема ќе биде од голема корист 
на наставниот кадар во училиштата од овој регион, а учениците во време на пандемија ќе имаат 
можност непречено и квалитетно да ја следат наставата.

Компанијата „Дрекслмајер“ е член на Стопанската комора на Македонија и во Советот на 
странски инвеститори при Комората.
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Нова инвестиција во Виница за производство 
на заштитни маски и друга заштитна опрема

„Максигард“ ДОО - Виница 
е нова и динамична компанија, 
којашто произведува заштитни 
маски и друга заштитна опрема, 
основана со цел да придонесе 
во заштитата на населението и 
вработените во институциите 
и стопанството од вирусни, 
бактериски, поленски и други 
загадувања и инфекции.

Имајќи ја предвид актуелната 
пандемија поради Ковид-19 и 
недостатокот на заштитни маски 
за населението, институциите и 
индустријата, „Максигард“ ДОО 
- Виница инвестираше во нови 
модерни производни линии за 
производство на заштитни маски, 
каде за почеток се отворени 8 нови работни места, а во наредниот период ќе следат уште нови 
вработувања.

Самите производи се со врвна заштита со CE-знак, а компанијата располага  со ISO 9001 стандард 
за менаџмент со квалитет, ккао и ISO 13485 стандард за производство на медицински помагала.

Заштитните маски произведени во „Максигард“ се со врвен квалитет, а разполагаат со:

- еднократни 3-слојни заштитни маски за лице (за возрасни и за деца);

- висок степен на заштита - филтрација (BFE и PFE >95%);

- еластични ластици за прицврстување (има и варијанта со врзување);

- комфорен дизајн со приспособлив адаптер за носот;

- лесни и пријатни за носење и дишење;

- хигиенско и практично пакување по 5/1 и 10/1 во целофан и 50/1 во ХК кутија;

- произведени по Европска норма EN14683;

- CE-цертифицирани.
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Подобар производ преку развој и 
усовршување

„СМЕЛТ ИНГ“ ДОО работи во металопреработувачката индустрија на изработка на електрични 
ормари и делови од лим. Kомпанијата континуирано се развива и притоа на своите купувачи им 
овозможува најразлични производи и услуги. Произведуваат полиестерски и метални ормари, 
метални кабловски регали и други производи од метал.

Стопанската комора на Македонија како партнер во проектот за изготвување на Смарт-
специјализација реализираше средба со директорот на „Смелт-инг“, Бојан Нестороски, на којашто се 
разговараше за предизвиците со кои се соочува фирмата  како резултат на кризата поради КОВИД-19, 
за тековните проблеми во дејноста, но и за потенцијалите за натамошен развој и остварување 
поголема конкурентност на производите на пазарот.

Компанијата работи на подобрување и развој на работните 
порцеси и постојано  вложува во обука на квалитен стручен кадар 
со цел подобрување на производите што ги нуди на пазарот.
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Пакомак ќе постави 300 нови игло контејнери 
за стаклена амбалажа и 100 метални 
контејнери за ПЕТ пластика

Да се селектира отпад не е тешко, напротив, потребна е само висока 
еколошка свест, малку волја и добра организација. Една од најважните 
алки во одвојувањето на отпадот се домаќинствата, каде што се врши 
првата и најдетална поделба на различните видови отпад кои можат да се 
реупотребат или да се рециклираат. Тоа се пластиката, хартијата, стаклото, 
батериите, електричните и електронските апарати, текстилот, велат од 
„Пакомак“.

Секое домаќинство во земјава годишно создава огромни количини 
отпад што не смее да заврши на депонија, а само во Скопје, секој месец домаќинствата создаваат по 
20.000 тони ѓубре.

Селекцијата на отпадот е значаен дел од циркуларната економија кон која се стреми секое 
модерно општество во борбата со климатските промени и нивните ефекти врз планетата Земја 
и нашето здравје. Годинава, Денот на еколошкиот долг (Earth Overshoot Day) беше 22 август, кога 
светската популација целосно ги искористи ресурсите што Земјата може да ги обнови во текот на 
една година. Македонија, пак, своите еколошки ресурси ги истроши дури и порано, на 22 јули. Со 
оглед на тоа дека до крајот на годината ни остануваат уште неколку месеци, јасно е дека човештвото 
драматично ја искористува планетата и троши многу повеќе отколку што таа може да понуди, 
-додаваат од компанијата.

Според официјални податоци, во земјава годишно се создаваат околу 117.000 тони амбалажен 
отпад, од кои преку системот на „Пакомак” се собираат околу 28.000 тони хартија, пластика, стакло, 
метал и дрво, или 55 отсто од вкупно 50.000 тони, колку што создаваат компаниите кои се членки на 
системот. Од компанијата велат дека бројот на граѓани кои селектираат отпад секоја година расте, 
а „Пакомак” ги следи нивните потреби со поставување на нови садови за селекција низ градовите.

Од „Пакомак” посочуваат дека истражувањата во последните седум години, направени во повеќе 
градови низ земјата покажуваат дека се’ повеќе луѓе го селектираат отпадот од амбалажа. Последното 
истражување од февруари оваа година покажува дека кај 23 отсто од граѓаните селекцијата на 
отпадот е секојдневна рутина, додека 24 отсто селектираат само понекогаш. Бројката од 44 отсто 
од граѓаните кои минатата година изјавиле дека воопшто не селектираат, годинава е намалена на 31 
отсто.

Со поставување на нови контејнери за стаклена амбалажа и метални контејнери за ПЕТ пластика 
ќе може да се селектира во 35 урбани општини, а истовремено, „Пакомак” ќе инвестира и во синџирот 
на селекција од Хо-Ре-Ка секторот. Таму годинава ќе се донираат повеќе од 1200 канти од 120 литри, 
со што кругот на еко кафулиња и ресторани ќе го зголеми бројот, а стаклената амбалажа соодветно 
ќе биде испратена на рециклирање.
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ГРАДЕЖНИШТВОТО ИМА ПОТЕНЦИЈАЛ ЗА 
ПОНАТАМОШЕН РАСТ И РАЗВОЈ

Вложувањата во технологија и иновации 
се значајни за развој на градежните компании 
и подобрување на нивната конкурентност на 
домашните и странските пазари. Во таа насока, 
БЕТОН АД Скопје континуирано вложува во 
нови машини и опрема со цел поефикасна 
изведба на објектите и понатамошен развој 
на градежните занимања – беше истакнато 
на работната средба која претставници 
на Стопанската комора на Македонија ја 
реализираа со г-дин Горан Мауровски, генерален директор на компанијата.

БЕТОН е високо технолошки опремена градежна компанија, подготвена да се носи предизвиците 
на модерната архитектура и на современите градежни оперативни зафати, а низ децениското 
постоење има реализирано многубројни градежни проекти од сите сегменти на градежништвото 
(високоградба, нискоградба и хидроградба). Како етаблирана компанија во градежниот сектор, 
БЕТОН соработува со голем број компании кои се занимаваат со производство и продажба на 
градежни материјали, а исто така негува и соработка со стручните и научно-образовните установи 
од областа на градежништвото.

Во рамки на работната средба се дискутираше дека градежништвото има потенцијал за 
понатамошен развој на домашниот пазар, особено во делот на инфраструктурата со оглед дека во 
нашата држава поминуваат два од најважните транспортни коридори – Паневропските коридори X и 
VIII, од кои Коридорот X е комплетиран до стандард на целосно автопатско решение, додека патната 
мрежа на Коридорот VIII има потреба од понатамошно надградување. Исто така, покрај патната 
инфраструктура има потенцијал за развој и на железничката инфраструктура. Со цел освојување на 
странскиот пазар, беше посочено дека треба да се разгледа можноста државата да дава гаранции за 
големите градежни проекти, односно да обезбеди гарантен фонд кои ќе ги поддржува компаниите 
што работат во странство.

Потребата од квалификуван кадар и понатаму претставува едно од приоритетните прашања 
за градежништвото. За таа цел образовните институции и државата во консултација со реалниот 
сектор треба континуирано да работат во насока на креирање услови кои ќе овозможат создавање 
стручни кадри кои му се потребни на стопанството – посочи Мауровски.

БЕТОН АД Скопје е долгогодишна и активна компанија – членка во органите и телата на 
Стопанската комора на Македонија и Здружението на градежништвото, индустријата на градежни 
материјали и неметалите при Комората.
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Европската банка за обнова и развој 
(ЕБОР), за прв пат доби жена за директор, 
французинката Одил Рено Басо

Европската банка за обнова и развој (ЕБОР), 
ја избра французинката Одил Рено Басо за нова 
директорка, на генералното собрание кое се 
одржа виртуелно, поради ковид пандемијата. 
Рено Басо, досегашнатa генерална директорка 
на Трезорот на Франција, е првата жена на 
местото шеф на ЕБОР. Таа во 2016 година, исто 
така беше првата жена која беше поставена 
на челната позиција на Трезорот, едното од 
главните одделенија во француското министерство за економија и финансии.

Рено Басо ќе ја преземе должноста подоцна годинава, од британецот Сума Шакрабарти, кој во 
јули поднесе оставка, а во ЕБОР беше директр од 2012 година.

Организацијата за годинешното собрание на ЕБОР беше одложена од мај за октомври поради 
мерките за изолација воведени поради пандемијата со корона вирусот.

Вршителот на должност претседател, Јирген Ригтерник, и честиташе на новата шефица 
оценувајќи дека таа на банката ќе и донесе „огромно меѓународно искуство“. „Знам дека сме во 
многу добри раце во моменти кога започнуваме ново поглавје во триесетгодишната успешна 
историја на банката“, изјави Ригтерник.

Новата директорка изјави дека е почествувана и дека сака да почне да работи со акционерите, 
управата и вработените, за спроведување на амбициозните планови во наредните месеци, кои се 
одобрени на Собранието. Рено Басо дипломирала администрација и политички науки на Парискиот 
институт, а ја посетувала и школата за админситрација на Харвард.

ЕБОР досега имаше 6 претседатели од 1991 година наваму, три французи, двајца германци и 
еден британец. Со седиште во Лондон, банката е фирмирана по распадот на Берлинскиот ѕид со 
цел да им помогне на источните земји во транзицијата кон пазарна економија. Од финансиската 
криза 2007-2008 банката силно ја прошири својата активност и во насока на економскиот развој, 
но и борбата против климатските промени.
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РБРСМ објави јавен повик со што почнува 
имплементацијата на четвртиот пакет 
економски мерки

Развојната банка (РБРСМ) на својата веб-страница 
објави јавен повик, со кој се понудува можност 
на компаниите-корисници на кредити од првата 
бескаматна кредитна линија Ковид 1, да поднесат 
барање за продолжување на грејс-периодот и рокот 
на отплата за дополнителни три месеци.

Јавниот повик, информираат од Владата, ќе трае во 
наредните седум дена, односно заклучно со 14 октомври 
и може да се види на линкот:https://mbdp.com.mk/mk/
vesti. Со него практично почна имплементацијата на 
четвртиот пакет економски мерки за справување со 
последиците од пандемијатасо Ковид-19. Владата и државните органи остануваат да бидат искрен 
партнер на стопанството и граѓаните и да креираат мерки кои ќе одговорат на реалните потреби 
на бизнисот и на граѓаните. Зголемувањето на грејс периодот за отплата на кредитите од Ковид 1, 
ќе им обезбеди дополнителна ликвидност на компаниите во четвртиот, последен квартал од 2020 
годна, за полесно справување со социо-економската криза, порачуваат од Владата. Потсетуваат 
дека бескаматната кредитна линија Ковид 1 на РБРСМ во вредност од 5,5 милиони евра, беше 
наменета за најпогодените дејности на почетокот на ковид кризата, односно за угостителската, 
транспортната и туристичката дејност. Од оваа линија беа одобрени 737 кредитни апликации на 
компании кои вработуваат вкупно 6.509 лица. Од вкупниот број на компании 77 отсто се микро 
претријатија, 21 отсто  мали фирми, додека околу 2 отсто од корисниците се компании со средна 
големина.

Со оваа мерка, преку Развојната банка на Република Северна Македонија, на постоечките 
корисници на кредитни линии од оваа банка, ќе им бидe обезбедена можноста за продолжување 
на грејс периодот и периодот за отплата на кредитот за три месеци, пред да започнат со исплата 
на ануитетите од земените кредити. Четвртиот пакет на мерки има за цел да обезбеди одржливост 
на домашните економски дејности и да се заштитат што е можно поголем број на работни места 
за граѓаните, да се помогне закрепнувањето на одредени дејности, да се обезбеди стабилност на 
социјалните трансфери и да обезбеди политики кои ќе помогнат спроведување на брза излезна 
стратегија кога кризата ќе заврши, за да продолжиме со позитивните трендови на новата развојна 
македонска економија, стои во соопштението од Владата.
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Центар за едукација и 
развој на човечки ресурси
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КАКО ДА СЕ ИДЕНТИФИКУВААТ 
МОЖНОСТИТЕ ЗА ИЗВОЗ НА 

МЕЃУНАРОДНИОТ ПАЗАР ВО ВРЕМЕ НА 
КОВИД 19?

Семинар
21.10.2020, 

„oнлајн“-семинар 
12:30-15:30 часот

Во услови на глобална пандемија, компаниите постојано се соочуваат со нови предизвици, 
особено извозно ориентираните компании чиј пласман на странските пазари беше директно 
условен од новата ситуација. Новонастанатата ситуација ги принуди компаниите да размислуваат 
за нови алтернативи, начини на сигурна испорака на стоката, задржување на постојните партнери, 
но и создавање можности за нови партнерства на постоечките пазари, како и можност за настап на 
пазари на кои дотогаш не биле присутни.

Менаџерите на извозно ориентираните компании постојано се трудат да најдат одговор на 
следните прашања:

• Која е нашата извозна стратегија во време на КОВИД-19? 
• Дали се променети навиките за купување, потрошувачката и дистрибуцијата во ЕУ и САД 

поради новонастанатата криза којашто завладеа со светската економија? 
• Како да се пронајдат нови пазари и како да се привлечат нови клиенти во времето на новата 

нормала? 
• Дали е важно да се виртуелизира извозот? Кои се новите можности и сектори со стабилна и 

растечка побарувачка? 

Ова се само неколку од темите кои ќе се анализираат за време на актуелниот „онлајн“-семинар 
на тема: „КАКО ДА СЕ ИДЕНТИФИКУВААТ МОЖНОСТИТЕ ЗА ИЗВОЗ НА МЕЃУНАРОДНИОТ ПАЗАР ВО 
ВРЕМЕ НА КОВИД 19?“, што ќе се одржи на 21 октомври 
2020 година. 

За оваа екстремно важна тема во моментов, 
Стопанската комора на Македонија носи двајца 
странски еминентни експерти за извоз, Хозеп Бертран 
(Josep Bertran) од Шпанија и Тара Суливан (Tara Sullivan) 
од САД и со овој вебинар официјално ја најавува својата 
соработка со „RGX“ – светски лидер во консултанството 
за извозни услуги и нивниот регионален претставник 
„Матрона Конс“  Овој „онлајн“ семинар ќе биде прв од 
низата семинари кои ќе обработуваат теми поврзани со 
извозната стратегија на компаниите. 

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

Михајло Донев
++ 389 2 3244056
Mihajlo@mchamber.mk
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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
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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;
    напредни 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 .

Меѓународен „онлајн“ 
индустриски саем „ТеМЕкс“

 14.10.2020 - 14.01.2021
Минск, Белорусија
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ИЗГОТВУВАЊЕ НА ПЛАН И ЛИСТА НА АРХИВСКИ ЗНАЦИ СО РОКОВИ 
НА ЧУВАЊЕ, ИЗБОР НА КОМИСИЈА ЗА НЕГОВО ИЗГОТВУВАЊЕ, 

ИЗВЕСТУВАЊЕ ЗА КОРИСТЕЊЕ НА ПОПИС НА ДОКУМЕНТИ 
ЗА ТЕКОВНА 2021 ГОДИНА ВО ПРЕДВИДЕН ЗАКОНСКИ РОК ЗА 

ПОДНЕСУВАЊЕ ДО ДРЖАВЕН АРХИВ НА РСМ

Семинар 14.10.2020
сала4, 5-ти кат

Стопанска комора на 
Македонија

Целта на семинарот е да се разработат темите кои се однесуваат на начинот на користење и 
одбележување на документите со соодветни организациони единици користење, изготвување на 
план и листа со архивски знаци  и рокови на нивно чување, изготвување известување за отварање 
на попис на документи во нова година како придружна книга на деловодникот заради олеснување 
на заведувањето на поголем обем на документи кои се создаваат при работењето, поврзување на 
броеви кои заостанале од минатата година незавршени или не одговорени и слични проблематики 
кои би произлегле во текот на работењето.

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.

Целна група за семинарот:
-директори, раководители на сектори за нормативно-правни работи во компаниите, 

вработени во компаниите задолжени за архивско и канцелариско работење, како и за сите 
заинтересирани субјекти чиј предмет на работење е поврзан со темите на семинарот, како и за 
сите оние кои во своите компании и институции сакаат да ги подобрат и да ги унапредат техниките 
на  канцелариското и архивското работење, да се информираат околу Законот архивски материјал, 
Уредбата за канцелариско и архивско работење.
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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“.

СОДРЖИНА:
- Закон за заштита на личните податоци;
- Правилник за содржината и формата на актот за начинот на вршење на видео надзор;
- Правилник за содржината на анализата на целта, односно целите за која се поставува 

видео надзорот и извештајот од извршена   периодична оценка на постигнатите резултати од 
системот за вршење видео надзор;

- Прекршочни одредби кои произлегуваат од Законот и мерки кои произлегуваат од 
инспекцискиот надзор.

Сите заинтересирани учесници можат да се пријават најдоцна до 9 октомври 2020 
година.

ВРШЕЊЕ ВИДЕО НАДЗОР СОГЛАСНО ЗАКОНОТ ЗА 
ЗАШТИТА НА ЛИЧНИТЕ ПОДАТОЦИ И ПРЕКРШОЧНИ 

ОДРЕДБИ КОИ ПРОИЗЛЕГУВААТ ОД ИСТИОТ

Семинар 15.10.2020
„on-line“ - семинар 

10:00-14:30 ч.
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„CII AGRO & FOOD TECH“- ИНТЕРНАЦИОНАЛЕН 
САЕМ ЗА ХРАНА И АГРОКУЛТУРА -ИНДИЈА 2020 

Саем 16.10.2020 - 22.10.2020

on-line, Индија

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/. 

Ценовник за изложувачи: https://www.mycii.in/image/eventimages/eventmainimages/
E000051610_StallPricing.pdf

Регистрација на учесници: https://www.cii.in/OnlineRegistration.aspx?enc=pZVQM37jtSRTHIkm
BsithR1rSHqH+uPSsL+byHn1bCARaqGboUh0DpuJ6UCuNrTx 
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Програмата за табеларно пресметување, MS Excel, претставува исклучително моќна и 
корисна алатка без која е незамисливо функционирањето како на малите претпријатија, така 
и на големите корпорации. На секоја компанија и е потребен вработен кој вешто се справува 
со табели и графикони. Денес, кога времето е пари, посебно се ценат и наградуваат оние 
кои работата ја извршуваат побрзо и поефикасно. Познавањето на MS Excel е предност во 
било која дејност или занимање поради што инвестирањето во практичната обука за оваа 
програма е непогрешлив избор. 

Семинарот посветен на програмата за табеларно пресметување овозможува за 
најкратко време, оспособување за самостојна анализа на голем број на податоци во Excel. 
На овој семинар ќе се стекнете со практични знаења за една од најпопуларните и најчесто 
користени функции – VLOOKUP, но и за други функции корисни во секојдневното работење. 
Семинарот опфаќа условно форматирање, валидација на податоци, како и пивот табели - еден 
од скриените адути на Ексел со што значително се скратува времето на работа. Семинарот 
вклучува и креирање на Dashboard (контролни табли) – визуелен интерфејс кој дава визуелен 
преглед на комплетното работење врз основа на што брзо се донесуваат одлуки. Главна 
карактеристика на современото работење се брзите и непредвидливи промени поради што 
понекогаш е потребно да се направат повеќе варијанти на извештаи, земајќи ги во предвид 
неколкуте можни алтернативни вредности на податоци. За таа цел се користат сценаријата 
чија практична примена исто така е вклучена во семинарот. Excel нуди можност за лесно 
додавање, промени и бришење на сценарија.

Основен услов е учесникот да има познавања од работа со компјутер и основни 
познавања на програмата за табеларно пресметување – Excel 2016. 

НАПОМЕНА: ЗАРАДИ ПРАКТИЧНИОТ КАРАКТЕР НА ОБУКАТА, ПОТРЕБНО Е СЕКОЈ 
УЧЕСНИК ДА ПОНЕСЕ СО СЕБЕ ЛАП-ТОП КОМПЈУТЕР.

Предавач: 
Ирина Иванова, дипломиран инженер и професор по информатика веќе 19 години. 

Обучувач во областа на ИТ. Активно е вклучена во проекти финансирани од ЕУ, УСАИД 
и Британски Совет како експерт и обучувач. Воедно е  ETwinning и Scientix амбасадор за 
Македонија. Учесник е на бројни конференции, но и автор на прирачници за основно и 
учебници за средно образование.

РАБОТА СО VLOOKUP И ДРУГИ КОРИСНИ 
ФУНКЦИИ ВО EXCEL, ПИВОТ ТАБЕЛИ И 

КОНТРОЛНИ ТАБЛИ

Семинар 16.10.2020
сала1, 5-ти кат
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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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Со оглед на тоа дека во 2020 година јавните институции и компаниите се соочија со 
низа предизвици кои во значителна мера влијаат врз процесот на спроведување на јавните 
набавки, Стопанската комора на Македонија, поради огромен интерес за оваа секогаш 
актуелна тема, организира еднодневен семинар на 21 октомври 2020 година и истиот е 
наменет за сите договорни органи (набавувачи) и економски оператори (понудувачи) како 
неминовни учесници на пазарот за јавните набавки. 

Целта на овој семинар е набавувачите и понудувачите да разменат искуства од 
досегашната примена, детално да се разработат одредени специфики со цел успешно 
спроведување на постапките и набавка на квалитетни стоки, услуги и работи со цел добивање 
на најдобрата вредност за вложените пари и задоволување на потребите, како и да се увидат 
најчестите пропусти и грешки кои ги прават понудувачите при подготвување и поднесување 
на квалитетни понуди, како и да се добие одговор на многу други прашања.

Предавачи на семинарот ќе бидат изготвувачите на Законот за јавни набавки, со кои 
ќе имате непосредна можност да разговарате за новините и толкувањата на одредбите. 
Предавачите се воедно експерти за јавни набавки и ЕУ/УНДП/ЦИПС сертифицирани обучувачи 
за јавни набавки со долгогодишно искуство во областа, вработени во Бирото за јавни набавки 
(БЈН), вклучени во развојот на системот за јавни набавки и е-набавките во Македонија:

- Марија Јованоска, раководител на сектор во БЈН и
- Горан Давидовски, помошник раководител на сектор во БЈН.

ЈАВНИТЕ НАБАВКИ ВО 
КРИЗНАТА 2020 ГОДИНА

Семинар 21.10.2020

сала 4, 5-ти кат
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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

ПРАВЕН АСПЕКТ НА ДОГОВОРИТЕ ЗА ПРЕВОЗ 
И ШПЕДИЦИЈА – ПРАВА, ОБВРСКИ И ВИДОВИ 

ДОКАЗИ НИЗ ПРИЗМАТА НА СУДСКАТА 
ПРАКСА 

Семинар 27.10.2020

„on-line“-семинар, 
10:00-13:30 часот

Стопанската комора на Македонија организира „онлајн“-семинар чија цел ќе биде разработка 
на договорите за превоз на стоки и шпедиција, согласно видот на правата и обврските кои 
произлегуваат од нив и доказите кои се неопходни за разрешување на спорните прашања во текот 
на судските постапки. Предмет на разгледување ќе бидат одредбите од Законот за облигациони 
односи кои се заеднички за сите видови договори кои се среќаваат при реализацијата на услугата 
транспорт на стоки, ќе се анализираат поединечните одредби и ќе се посочи на особената важност 
на одделни права и обврски на превозникот или шпедитерот, нивната застапеност во споровите од 
трговското право.

Паралелно за секој од видовите договори ќе се посочат и доказите кои како нужни треба да 
се приложат кон тужбата или одговорот на тужба при различни основи на побарувања, долг, штета, 
осигурување.

На учесниците на семинарот ќе им се овозможи да ги искажат своите гледишта, ставови, 
проблеми во врска со примената на Законот за облигациони односи и ќе се дадат можни решенија 
за нивно надминување.

ПРОГРАМА
• Договор за превоз:    
  - Карактеристики;     
  - Обем на права и обврски;    
  - Основи за одговорност;    
  - Видови докази кои треба да бидат приложени и предложени во текот на судската постапка.    

• Договор за шпедиција:    
  - Карактеристики;     
  - Обем на права и обврски;    
  - Основи за одговорност;     
  - Видови докази кои треба да бидат приложени и предложени во текот на судската постапка.

Овој семинар е наменет за вработените во правните служби на друштвата, адвокатите и 
законските застапници. 

 
Предавач:
- Маринела Јакасановска, судија во Трговскиот оддел на Основен суд Скопје 2 - Скопје, 

предавач во примарна и континуирана обука на Академијата за судии и јавни обвинители.
За сите учесници на семинарот ќе биде обезбедено:    
 - упатства за приклучување на „онлајн“-обуката;     
 - работни материјали во електронска верзија и    
 - e-сертификат за учество на семинарот.   
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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


