
БИЗНИС ИНФО

16 Октомври 2020, Бр. 436

1

Број 436 www.mchamber.mk 16.10.2020

БИЗНИС ИНФО
Ваш деловен соработник во светот на бизнисот

МАКЕДОНСКОТО ГРАДЕЖНИШТВО ИМА 
КАПАЦИТЕТ ДА БИДЕ РЕАЛИЗАТОР НА 

ГОЛЕМИ КАПИТАЛНИ ПРОЕКТИ



БИЗНИС ИНФО2

дос тапни насек аде . . .

Посетете не’ на веб-порталот: www.mchamber.mk
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-
macedonia9001:2015

I OS Стопанската комора на Македонија 
ПРВА комора и ПРВА институција во РМ 

со новиот стандард ISO 9001:2015

ПОКРОВИТЕЛИ 
НА СТОПАНСКАТА КОМОРА НА МАКЕДОНИЈА

ПОКРОВИТЕЛИ 
НА СТОПАНСКАТА КОМОРА НА МАКЕДОНИЈА

ПРЕМИУМ Покровители 

СТАНДАРД Покровители 

СИЛВЕР Покровители 

ПОКРОВИТЕЛИ 
НА СТОПАНСКАТА КОМОРА НА МАКЕДОНИЈА

ПРЕМИУМ Покровители 

СТАНДАРД Покровители 

СИЛВЕР Покровители 

ПОКРОВИТЕЛИ 
НА СТОПАНСКАТА КОМОРА НА МАКЕДОНИЈА

ПРЕМИУМ Покровители 

СТАНДАРД Покровители 

СИЛВЕР Покровители 



БИЗНИС ИНФО

16 Октомври 2020, Бр. 436

3

Вие и вашиот бизнис не треба да трпат последици поради ограничувањата во движењето поради 
пандемијата.

Стопанската комора на Македонија Ви нуди едноставен и брз начин на поддршка како он-лине да ги 
ОРГАНИЗИРАТЕ  КОНФЕРЕНЦИИТЕ, НАСТАНИТЕ, СЕДНИЦИТЕ НА ОРГАНИ НА УПРАВУВАЊЕ  преку користење 
на ресурсите на Комората. Сето тоа го овозможуваме преку платформата WEBEX, изработена од светски 
реномираната компанија CISCO.

Комората излегува во пресрет на вашите потреби при што, ваше е само да одредите датум и време на 
состанокот, листа на e-mail адреси на учесниците, а ние ќе обезбедиме се’ друго.

Зошто токму платформата Webex и нашата ПОДДРШКА?
•    Квалитетот, брзината и сигурност - врвни во светот и на највисоко ниво
•    Едноставност во употребата во која ние ве насочуваме
•    Ние се грижиме за администрирањето
•    Намалете го непотребното испраќање на маил пораки
•    Гарантирана постојаност на конекцијата
•    Платформа базирана исклучиво на CISCO врна комуникациска опрема

Други особености:
•    Споделување на секаков вид на електронски запис, видео, презентација, веб-страница итн.
•    Можност за гласање со водење записник
•    Видео запис
•    Поставување на прашања, споделувања на материјали итн....
•    Хостирајте или дадете право на друг да води конференција

Карактеристики:
•    Број на корисници: до 1.000 едновремено
•    Временски: неограничено
•    Вид на поддржани оперативни системи: сите
•    Вид на уреди: сите, кои имаат камера и микрофон
•    Сигурност: Кодиран пренос на информациите
•    Историја: секој настан може да се запише
•    Телевотигн: да, секој настан е покриен со можнност за гласање
•    Споделување на содржини, приказ на екран, и било кој друг вид запис или презентација

УСЛУГИ ЗА КОРИСТЕЊЕ НА СОФТВЕР СО ОПРЕМА 
ЗА ON-LINE НАСТАНИ СО ВКЛУЧЕН ТЕЛЕВОЛТИНГ 
(ГЛАСАЊЕ), САЛА И ТЕХНИЧКА ПОДДРШКА

Контакт лице: Марјан Маневски
Телефон: ++ 389 2 3244056, M. 078 261 942
Факс: ++ 389 2 3244088
Е-адреса: Marjan.Manevski@mchamber.mk

Контакт лице: Стево Серафимов, виш советник
Телефон: ++ 389 2 3244032, 072 236 484
Факс: ++ 389 2 3244088
Е-адреса: stevo@mchamber.mk
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МАКЕДОНСКОТО ГРАДЕЖНИШТВО ИМА 
КАПАЦИТЕТ ДА БИДЕ РЕАЛИЗАТОР НА 
ГОЛЕМИ КАПИТАЛНИ ПРОЕКТИ

 ГРАДЕЖНИЦИТЕ ГИ ИСПОРАЧАА СВОИТЕ БАРАЊА ДО МИНИСТЕРОТ ЗА 
ТРАНСПОРТ И ВРСКИ, БЛАГОЈ БОЧВАРСКИ

Во Стопанската комора на Македонија, на покана на Здружението на градежништвото, 
индустријата на градежни материјали и неметалите, беше реализирана работна средба на 
градежните компании со министерот за транспорт и врски, Благој Бочварски и неговите 
соработници. 

Градежниците на средбата со министерот отворија дискусија за состојбите во 
градежниот сектор, идните проекции за инвестициите во инфраструктурата, реализацијата 
на капиталните проекти, потребата и динамиката за носење на новите прописи од областа на 
градежништвото и останати прашања од интерес на компаниите-членки кои се во делокругот 
на надлежностите на Министерството за транспорт и врски.

- Глобалниот предизвик за справување со пандемијата поради корона вирусот не 
го исклучува ниту градежништвото, кое и покрај тоа што немаше директна забрана за 
вршење на дејноста се соочува со неизвесност и низа тешкотии да продолжи со нормално 
функционирање и работење. Здружението очекува до крајот на годината економските 
последици од пандемијата врз деловните субјекти да се продлабочат, меѓутоа и покрај 
актуелните состојби сметаме дека доколку државата посвети соодветно внимание, 
градежништвото како стопанска гранка има потенцијал да придонесе за враќање на 
нормалните текови и повторно раздвижување на економијата, - истакна претседателот на 
Здружението, Андреа Серафимовски. 

Во таа насока, градежниците испорачаа низа барања кои ќе овозможат градежниот сектор 
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долгорочно да биде двигател за раст на домашната економија. Здружението порача дека 
квалитетот на правната рамка и деловниот амбиент директно ги детерминираат состојбите 
во македонското градежништво. Оттаму, потребно е да се посвети поголемо внимание на 
законот за градење како еден од суштинските прописи во градежниот сектор и унапредување 

на правната рамка со вклученост 
на претставници од компаниите, но 
и на елиминирање на нелојалната 
конкуренција преку зајакнување на 
капацитетите на инспекциските органи.

Клучните заложби и активности 
на Здружението во следниот 
период ќе бидат  насочени и кон 
враќање на улогата на домашните 
градежни компании како носители 
на реализацијата на големи градежни 
проекти во земјата и во странство, за 
што е потребна и поддршка од страна 

на државата со цел креирање услови и враќање на угледот кои тие го заслужуваат.

- Приоритет на Здружението на краток рок ќе биде одржување на стабилноста на 
градежниот сектор и справување со последиците од здравствено-економската криза, додека 
на долг рок посветено ќе работиме на јакнење на соработката меѓу реалниот сектор и научно-
образовните установи, подобрување на конкурентноста на компаниите и афирмирање на 
интересите на градежната фела на домашен и меѓународен план, - заклучи Серафимовски.

Министерот за транспорт и врски, Благој Бочварски, се заблагодари за поканата и изрази 
подготвеност во консултација со бизнис заедницата, да се решаваат клучните проблеми 
кои го засегаат градежништвото. Осврнувајќи се на Законот за градење и измените во 
регулативата, министерот порача дека истите ќе бидат предмет на поширока дебата и 
компаниите ќе имаат можност да ги презентираат своите предлози и коментари со цел тие 
да бидат донесени по примерот на Законот за урбанистичко планирање кој на почетокот на 
годинава беше донесен по претходна консултација со бизнис секторот и други засегнати 
страни. Во однос на реализацијата на капиталните проекти, тој посочи дека внимателно се 
работи на креирање решенија кои ќе овозможат отстранување на застојот во реализацијата 
на отпочнатите проекти и ефикасна и непречена реализација на проектите во иднина. 

Според податоците од Државниот завод за статистика, во 2019 година, градежниот 
сектор опфаќа 6,9 % од вкупниот број на активни деловни субјекти и вработува 7,02 % од 
вкупно вработените во државата. Во првото полугодие од 2020 година, градежништвото 
забележа раст од 1,05 % споредено со првото полугодие од 2019 година, додека учеството 
на градежништвото во креирање на БДП во овој период изнесува 5,7 %.
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Работна средба на раководството на Групацијата 
на пазари со министерот за локална самоуправа, 
Горан Милевски

На средбата што беше остварена на иницијатива на Групацијата на 
пазарите во рамки на Стопанската комора на Македонија со министерот 
Милевски се дискутираше за тековните проблеми на пазарите 
предизвикани пред се’ од корона кризата и за начините како дел од 
истите може да бидат надминати.

Од министерот за локална самоуправа беше побарана поголема 
координација и соработка со локалните власти бидејќи пазарите се 
доминантно јавни комунални претпријатија формирани од општините 
на локално ниво. Барањето за поддршка следува бидејќи во време на 
пандемија со одлуки на кризните штабови секоја општина поединечно 
носеше одлуки за забрана за работа на дел од пазарите во одредени 
периоди со цел заштита од ширење на болеста.

Во разговорот беше посочено дека проблемите кои се предизвикани 
од здравствената криза најизразени се во пазарите кои функционираа како самостојни претпријатија 
бидејќи немаат други приходи освен закупот на тезги.

Во таа насока како поддршка за надминување на состојбата во која се наоѓаат се предлага 
зголемена координација и активности на општините со пазарите и надлежните инспекциски служби, 
со цел елиминирање на нелојалната конкуренција од дивите пазарџии надвор од зелените пазари и 
елиминирање на „сивата“ економија. Организаторите на пазарите се на став дека треба да се иницира 
намалување и на ДДВ услугата од 18% на 5% што ја наплаќаат за закуп на тезги. Како дејност од јавен 
интерес овие компании 
имаат основ да бараат 
корекција на даночната 
стапка, а средствата 
би се искористиле 
за подобар деловен 
амбиент за закупците, 
како и модернизација 
и вложување во 
инфраструктурата на 
зелените пазари. 

Даниела Михајловска 
Василевска

самостоен советник во 
Стопанска комора на 
Македонија
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Одржан четвртиот состанок на Управниот одбор на 
проектниот тим на Проектот „Пазарно ориентирани вештини за 
одржливо енергетски ефикасно градење (ТРАИНЕЕ)“

На 14 октомври 2020 година, во хотелот „Солун“, се одржа четвртиот 
и воедно последен состанок на Управниот одбор на проектниот тим 
во рамките на Проектот „Пазарно ориентирани вештини за одржливо 
енергетски ефикасно градење (ТРАИНЕЕ)“.

На состанокот пред членовите на проектниот тим, претставници 
од државните институции и универзитети беа презентирани алатките, 
методологиите и документите, коишто се развија во рамките на 
Проектот, а кои ќе останат достапни за корисење и по неговото 
завршување, притоа придонесувајки за зголемена конкурентност 
на градежниот сектор во делот на постигнување на параметрите 
за енергетска ефикасност и претставуваат насоки за институциите 
при креирање на идните политики за енергетската ефикасност и дигитализација на македонскиот 
градежен сектор.

Преку Проектот беа постигнати две цели согласно приоритетите на Европската комисија 
каде енергетската ефикасност е клучен потприоритет бидејки анализите покажуваат дека 40% 
од потрошувачката на енергија отпаѓа на објектите и од исклучително значење е градење на 
капацитетите во градежниот сектор за градење и реконструкција на енергетски ефикасни згради 
кои остануваат приоритети и во следниот програмски период 2021-2027 година дефинирани во 
рамки на Зелениот договор на Европа. Преку обуки и директни примери за примена беа подигнати 
капацитетите на вработените во градежниот сектор со цел примена на енергетската ефикасност и 
во делот на обновливите извори на енергија.

Дигитализацијата како втор приоритет беше постигната преку континуирано запознавање и 
обука за примена на БИМ алатката (Building Information Modeling) што претставува значителен чекор 
кон дигитализација на градежниот сектор. За институциите и компаниите изготвен е и Патоказ за 
примена на БИМ методологијата.

Проектот „ТРАИНЕЕ“ се имплементира од страна на Стопанската комора на Македонија, како 
координатор на Проектот, во партнерство со Здружението за бизнис и консултанти „Креација“, 
Факултетот за електротехника и информациски технологии при Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ 
- Скопје, Јавната установа Центар за образование на возрасните - Скопје (ЦОВ), Инженерската 
институција на Македонија (ИИМ) и WITS INSTITUTE SL (BIM Academy) - Академијата БИМ од Шпанија, 
како дел од Повикот за енергетска ефикасност 2014-2016, во рамките на Програма „Хоризонт 2020“.

 м-р Ивана Крстевска

соработник во Стопанска 
комора на Македонија 
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ЕКОНОМИЈА, АСТРОФИЗИКА И ПОПУЛИЗАМ

Поради мерките за спречување на ширењето на корона вирусот во земјата, како и поради 
влошеното меѓународно окружување и значителниот пад на надворешната 
побарувачка во првото полугодие од 2020 година домашната економската 
активност е намалена за 6,4%. Погодени се индустриското производство, 
трговијата, транспортот и угостителството, додека градежниот сектор 
бележи минимален реален раст од 0,4% (резултат на нискоградбата, односно 
изградба на патишта), како и земјоделството кое порасна за 3,7%. Ако се 
анализира БДП, според расходната страна може да се утврди дека приватна 
потрошувачка и инвестициите имат негативен придонес врз економската 
активност, додека придонесот на јавната потрошувачка е позитивен, како 
и на нето-извозот. Иако се преземаа мерки за финансиска поддршка на 
претпријатијата за исплата на плати, приватната потрошувачка бележи 
пад, покрај останатото и заради значителното намалување на дознаките од 
странство, коишто неповолно се одразија врз доходот на домаќинствата и 
потрошувачката. Јавната потрошувачка бележи раст од 2,0%, што се должи 
на расходите поврзани со здравствената криза.

Неизвесноста и актуелното заострување на здравствената криза и 
понатаму негативно ќе влијаат врз дејностите на преработувачката индустрија, услужниот сектор, пред се’, 
на трговијата, транспортот, угостителството и туризмот, што претпоставува пад на економската активност и 
во третиот и во четвртиот квартал. Во овие услови проекциите на Владата за пад на економската активност 
во државава за 2020 година од 4,4% се оптимистички.

Што правиме и што можеме да направиме за подобрување на состојбите?!

Со цел ублажување на последиците од кризата, пред извесен период Владата го усвои четвртиот 
сет на мерки за поддршка на домаќинствата и компаниите, првенствено насочен кон одржување на 
потрошувачката преку заштита на работните места и подобрување на ликвидноста на компаниите. Истиот 
предвидува: поддршка на плата со надоместок од 14.500 до 21.776 денари за период од 3 месеци за 
компании кои имаат намалени приходи како последица на пандемијата, домашна платежна картичка за 
ранливи категории погодени за плаќање на домашни производи и услуги, поддршка на производители, 
преработувачи и извозници на грозје, наливно вино и вино во шишиња, враќање на туристичка такса за 
2019 година за остварени ноќевања, викенд без ДДВ за купени домашни производи и услуги и компјутерска 
опрема за промет до 30.000 денари, Државна гарантна шема и Царинска гаранција преку Развојната банка 
за полесен пристап до финансиски средства преку преземање на дел од кредитниот ризик, грантови за 
туристички агенции, игротеки и ресторани за свадби и др.

Средствата за спроведување на овие мерки се проектирани во предложениот Ребаланс на Буџетот 
кој е во собраниска процедура. Значи, пари ќе има, но сепак, во однос на спроведувањето на мерките 
постојат повеќе дилеми...

Нема прецизни критериуми согласно кои компаниите ќе се квалификуваат за нивно користење, ниту 
се познати начинот на спроведување на постапките пред државните органи. Искуството од претходните 
пакети кое го имаат компаниите говори дека средствата од некои мерки бавно пристигнуваат до нив. 
На пример, средствата од мерката „Финансиска поддршка за зајакнување на конкурентноста на деловни 
субјекти“, која има за цел да поддржи компании првенствено од производствените сектори кои реализирале 
инвестициски проект пред и во текот на кризата, се’ уште не е реализирана.

 м-р Анета Димовска

самостоен советник во 
Стопанска комора на 
Македонија 
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Во врска со четвртиот пакет, исто така прашање е кога ќе 
се донесе соодветната регулатива (која претпоставува законски 
решенија, кои треба да поминат низ собраниска процедура) за да 
може компаниите да започнат со аплицирање за мерките. Со ова 
се доведува во прашање дали овие мерки во предвидениот обем 
ќе се спроведат до крајот на годината, што можеби и не е лошо 
од фискален аспект, бидејќи неискористувањето може да влијаат 
на намалување на предвидениот висок дефицит со Ребалансот на 
Буџетот од 8.4%.

Сепак, клучното прашање поврзано со мерките е дали тие ќе 
не’ доведат до посакувани резултати на подолг рок. Имено, сите 
предвидувања говорат дека неизвесноста од глобалната криза од 
Ковид-19 и можноста за воведување нови рестриктивни мерки ќе 
доведат до бавно закрепнување на македонската економија, пред 
се’ заради неизвесната странска побарувачка, воздржаноста на странските и домашните инвеститори и 
намалувањето на домашната побарувачка.

Во овој контекст, резултатите од ваквите мерки насочени кон заштита на работните места и поттикнување 
на приватната потрошувачка брзо ќе се исцрпат, а во услови на голема задолженост на државата, прашање 
е до кога ќе бидеме во состојба директно да ја поддржуваме економијата.

Затоа, неопходно ќе биде „популизмот“ да се замени со здрава економска логика и во наредниот 
период  да се преземат активности кои ќе се фокусираат на поддршка на инвестициите и конкурентноста 
на домашните компании.

Некои од тие мерки се „без пари“, односно мерки за услуги кои веќе ги плаќаме, а не ги добиваме...

Во оваа насока, неопходно е да се обезбеди целосна функционалност и поддршка од администрацијата, 
како и одговорност за службениците за непостапување во со закон пропишаните рокови, со цел остварување 
на подобра вредност за бизнисот и граѓаните. Неопходно е:

- системско намалување на бирократските процедури, поедноставување и рационализација на 
неданочните и парафискалните давачки;

- ревидирање на царинската политика, низ призма на заштитната и развојната функција, наместо 
фискалната, со цел зголемување на конкурентноста на домашнате компании;

- интензивирање на изведување на јавни работи, отстранување на застојот во реализацијата на 
започнатите проекти и ефикасна и непречена реализација на проектите во иднина;

- навремено сервисирање на обврските кон компаниите од страна на државата, општините и јавните 
претпријатија;

- поддршка на инвестициите и извозно ориентираните компании.

Ова ќе е од енормна помош на „здравите компании“, а токму на нивен грб во иднина ќе падне 
извлекувањето од кризата и придвижувањето на економската активност.

П.С. На средба во Стопанската комора на Македонија со цел претставување на еден министер од 
економските ресори пред компаниите - членки, истакнато беше дека тој покрај за економија и финансии, 
покажува особен интерес за астрофизика и филозофија.

По мене, одлична референца која говори за потенцијал да се размислува надвор од кутијата... А, кутијата, 
кутијата е политиката (читај: популизмот во наши услови), пред кои завршуваат многу економски решенија 
кои се со потенцијал да дадат резултати.

„Популизмот“ од насловот нека стои како опозит на се’ претходно и како потсетување дека во овие 
услови мора да биде различно.
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СОЛИДАРНОСТА И ПАЗАРНАТА ЕКОНОМИЈА

Банките се институции од посебно значење. Намалувањето на ризичното однесување на 
банките и нивното банкротирање се врши преку три механизми: а) воведување на супервизорски 
стандарди и супервизија над работењето на банките; б) транспарентност 
и пазарна дисциплина; и в) ефикасно корпоративно управување. 
Супервизорските органи, ex post , вршат контрола дали банката при 
одлучувањето и работењето суштински и систематски се придржувала 
кон прудентните супервизорски стандарди. Тие не одлучуваат и не 
одобруваат кредити наместо банката.

Колку да биде изразена солидарноста во современата пазарна економија 
е едно од клучните прашања во денешно време во услови на светска 
пандемија. Како да се помогне и дистрибуира дел од доходот од побогатите кон 
сиромашните и ранливите групи преку фискални интервенции, станува едно 
од клучните прашања за избегнување на сериозна сиромаштија и справување 
со здравствената криза. Се почесто се препорачува од страна на Обединетите 
Нации и UNDP, воведување на транзиторен базичен доход за погодените и 
сиромашни семејства во услови на светска пандемија и економска криза.

Истовремено, основниот базичен принцип на пазарната економија не се 
доведува во прашање од никого – инвеститорите да бидат наградени во форма 
на профит од ефикасните инвестиции и во услови на неефикасни инвестиции 
сами да ја поднесуваат загубата. Социјализација на загубите од лоши инвестициони одлуки не се заговара 
од никого. Всушност, социјализацијата на загубите од лошите инвестициони одлуки е погубно за пазарната 
економија. Тоа води до погрешна алокација на ресурсите, долгорочна стагнација и трајна економска криза.

Овој принцип важи и за банкарската индустрија која е клучен инструмент преку која се врши 
алокација на домашното и странското штедење. Здравите банки по правило вршат ефикасна алокација 
на штедењето а кај банката тоа се манифестира во мал процент на лоши пласмани. Банките што вршат 
погрешна алокација на штедењето, во неефикасни и непрофитабилни проекти имаат висок процент на 
лоши пласмани. Банкарските системи што вршат ефикасна алокација на штедењето и имаат ниско ниво на 
лоши пласмани, придонесуваат растот на националната економија да биде висок, невработеноста ниска, 
раст на штедењето а со тоа и до нов циклус на раст на кредитите.

По правило, кредитирањето, банките го прават со туѓи средства, средства на штедачите – населението 
и компаниите. Од тие причини, пропаѓањето на банките има многу поголемо негативно влијание во однос 
на пропаѓањето на компаниите. Но, уште по погубно е социјализирање на загубата на банката, бидејќи 
сте верифицирале лоши пласмани, лоши деловни одлуки, лоша алокација на штедењето што не води кон 
раст и вработеност. Заради тоа, секаде во светот, банките од аспект на социјализацијата на загубите се 
третираат на ист начин – инвеститорите мора да ја поднесат загубата.

Меѓутоа, зато што се работи за институции од посебно значење, институции што прибираат 
штедење од голем број на економски субјекти и институции што даваат кредити на голем број 
на економски субјекти, се смета дека веројатноста за банкротство на банките треба да биде 
значително ниска, во однос на останатите економски субјкекти. Намалувањето на ризичното 
однесување на банките и нивното банкротирање се врши преку три механизми: а) воведување 
на супервизорски стандарди и супервизија над работењето на банките; б) транспарентност и 
пазарна дисциплина; и в) ефикасно корпоративно управување.

Супервизорските стандарди ги претставуваат најдобрите банкарски практики и по правило тие 
се унифицирани на светско ниво преку Базелскиот комитет за прудентна супервизија. Националните 
регулаторни органи по правило ги прилагодуваат овие стандарди во склад со специфичностите на земјата. 

Проф.д-р Глигор Бишев, 
претседател на УО на 
Шпаркасе банка Македонија 
и потпретседател на 
Стопанска комора на 
Македонија
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Овие стандарди ги опфаќаат сите области од работењето на банката – прифатливоста на акционерите и 
менаџментот, стандарди за адекватноста на капиталот, стандарди за управување со ризиците и издвојување 
на резервации, стандарди за информирање на јавноста и добро корпоративно управување. По правило 
преку почитувањето на овие супервизорски стандарди се смета дека банката нема да биде изложена на 
високи ризици а со тоа веројатноста за нејзино пропаѓање се сведува на исклучително минимално ниво.

Според емпириските анализи на Базелскиот комитет, во поновата историја не е регистрирано да 
пропадне банка што суштински ги почитувала овие стандарди. Банките што пропаѓале, по правило имале 
неефикасна имплементација на овие стандарди, лошо управување со ризиците, недоволно издвоени 
резервации и недоволна адекватност на капиталот. До слични констатации се доаѓа доколку се анализира и 
поновата банкарска историја во Република Северна Македонија. Сите банки што пропаднаа по монетарното 
осамостојување, суштински и систематски не ги имплементираа пропишаните супервизорски стандарди 
во своето работење и по правило имаа лошо управување со кредитниот ризик, недоволни резервации за 
потенцијални загуби и недоволен капитал за да ги абсорбираат загубите.

Супервизорските органи, ex post , вршат контрола дали банката при одлучувањето и работењето 
суштински и систематски се придржувала кон прудентните супервизорски стандарди. Тие не 
одлучуваат и не одобруваат кредити наместо банката. Тие еx post, констатираат дали банката носела 
прудентни и ефикасни одлуки, и доколку се констатират одстапувања од стандардите се бараат корективни 
мерки и акциски план за надминување и подобрување на состојбите и подобрување на управувањето со 
ризиците.

Вториот столб што треба да ги принуди банките на здраво и ефикасно работење е пазарната дисциплина 
и транспарентноста. Банките се обврзани да објавуваат годишни и полугодишни извештаи, ценовно 
чуствителни информации, да имаат екстерни ревизори и да бидат транспарентни во своето работење. Со тоа 
се смета дека врз основа на овие информации, пазарот а особено штедачите ќе ја дисциплинираат банката 
на прудентно работење и прифаќање на умерени ризици. Имено, економските субјекти а особено големите 
штедачи се смета дека се доволно едуцирани да ги разберат финансиските извештаи на банката и преку 
селењето на своите депозити да дадат сигнал дека не прифаќаат соработка со банка која прифаќа високи 
ризици во своето работење. Заради тоа и штедните влогови над одреден износ, во било која земја во светот 
не се осигуруваат. За големите штедачи, со средства во банката над износот што подлежи на осигурување, 
се смета дека се одреден вид на инвеститори, кои наместо да инвестираат во акции и должнички хартии од 
вреднопст, инвестираат во депозити во банка. Тие треба да бидат столбот на пазарното дисциплинирање 
на банката. За жал, емпириските искуства во Македонија покажуваат дека економските субјекти не 
се сензитивни на високите ризици што ги прифаќаат одредени банки. Тие даваат поголема тежина 
на висината на каматната стапка при селекцијата на банката во однос на ризикот што го презема 
пооделна банка.

Третиот столб за здраво и стабилно банкарско работење е ефикасно корпоративно управување. Банките 
треба да бидат акционерски друштва, да имаат двостепен систем на управување, при што во надзорните 
одбори на банките најмалку 1/3 од членовите треба да бидат независни професионални членови. Тоа треба 
да доведе до професионална селекција на извршниот менаџмент на банката, при што надзорниот одбор ќе 
спроведува ефективна контрола над истиот. По правило се покажува, дека на светско ниво, кај банките што 
прифаќале превисок ризик и пропаднале, надзорниот одбор немал ефективна контрола над работењето на 
извршниот менаџмент.

Сето тоа, детерминира солидарноста во банкарството да се лимитира до нивото на износот што се 
гарантира со шемите за осигурување на депозити. Исклучок се периодите на елементарни непогоди или 
големи економски рецесии, кога лошото работење на банките не е резултат на лошите деловни одлуки туку 
тоа е резултат на екстерни фактори што се вон контрола на банките. Во такви случаи, како што беше тоа случај 
со светската економска криза 2007-2009, државата може да интервенира и да спроведе шема на санација 
на банките и примени многу повисок степен на солидарност од оној што е вообичаен. Социјализацијата 
на загубите како резултат на лошите деловни одлуки на банките не само што не се препорачуваат 
туку тие се сметаат и штетни, бидејќи со тоа ќе се поткопа пазарната дисциплина и се мотивира селење 
на штедењето од здравите прудентни банки кон банките што вршат неефикасна алокација на истото. Краен 
резултат би била економска стагнација и виосока невработеност.
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НОВ ПРОИЗВОДСТВЕН ПОГОН 
НА НЈСК ХОЛДИНГ 

Во индустриската зона Ќојлија, 
општина Петровец, НЈСК Холдинг  
инвестираше над 16 милиони 
евра во изградба на нов капацитет 
за производство на канабис за 
медицински цели.

Во новиот производствен 
погон, кој се протега на површина 
од 17.800 м² е имплементирана 
најнова технологија на градба, 
вградена е најсофистицирана 
опрема со примена на највисоките 
фармацевтски стандарди за 
одгледување на медицински канабис 
и негов третман до финален медицински производ како хербален продукт и негова преработка во 
висококвалитетен екстракт.

Процесот на производство е комплетно автоматизиран и контролиран од софтвер за контрола 
на темпаратура, влага, CO2, притисок и надпритисок и микробиолошка чистота на ниво на 
фармацевтски т.н. бели зони преку комплетно автоматизиран BMS систем.

Капацитетот располага со најсовремена лабораторија за хемиско и микробиолошко испитување 
на квалитетот и безбедноста на производите.

- Во време на криза направивме максимални напори да инвестираме во изградбата на овој 
капацитет и неговото опремување. Од основањето на компанијата нашите заложбите се насочени 
кон добивање на производ по највисоки европски и светски стандарди - изјави д-р Златко Кескоски, 
извршен директор на компанијата НЈСК Холдинг. Ова што денес го отвораме е најголем капацитет за 
одгледување на медицински канабис во Европа – истакна д-р Кескоски.

НЈСК Холдинг, членка на Стопанската комора на Македонија е дел од Групацијата PHCANN In-
ternational. Од основањето во 2016 година, стратешка цел на компанијата е присуство на светските 
пазари. Во март 2020 година НЈСК Холдинг го доби највисокиот фармацевтски стандард на Европската 
Унија, EU GMP, за производство на активна фармацевтска состојка (API) и финални фармацевтски 
производи на база на канабиноиди. Компанијата извезува производи на сите континенти и во 
земјите членки на Европската Унија.
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РЕНОВА Е БРЕНД ДОМА И ВО РЕГИОНОТ
Ренова како една од водечките компании во секторот за производство на градежни материјали 

постојано инвестира во модернизација и стандардизација на своето производство во насока на 
проширување на својот производен асортиман во делот на завршни фасадни слоеви и со цел 
зголемување на својата конкурентност на странските пазари. 

Претставници од Стопанската комора на Македонија остварија работна средба со г-дин Шефки 
Идризи, генерален директор на Ренова на која разговараа за актуелните состојби во дејноста и 
потенцијалите за развој во доменот на производството на градежни материјали. Потребно е 
континуирано да се работи на подобрување на образовниот систем и градење на стратегија за 
спречување на одливот на квалификуваниот кадар со оглед дека прашањето за кадарот е приоритетно 
прашање за речиси сите градежни компании. Исто 
така, потребна е поддршка од страна на државата 
за извозно ориентираните компании, со цел 
обезбедување поголем пласман и зголемување на 
извозната активност. Извозниот сектор е значаен 
за развојот на домашната економија економија 
и постигнувањето повисоки стапки на одржлив 
економски раст,  – посочи г-дин Идризи.

Ренова постои на пазарот речиси три децении. 
Од мало мало услужно трговско претпријатие, 
прераснува во реномирана компанија која е 
промотор за развој на бизнисот, стопанството 
и техничко – технолошките развитоци на овие 
простори.

Првата фабрика на Ренова е изградена во 
Џепчиште близу до Тетово за производство 
на Renofix на малтери. Денес покрај покрај во 
нашата држава, компанијата има производствени 
погони и во Албанија и Косово, а присутна е и на 
пазарот во Црна Гора.  Сепак, покрај инвестиции 
во изградба на фабрики, Ренова инвестира и во 
развивање на свеста во нашето општество, за 
што има основано и фондација со истото име чија 
мисија е стимулирањето и поддршката на младите во нивните професии.
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Хотелот „Молика“ и Ски-центарот „Копанки“ се 
подготвуваат за зимската сезона

Работна посета на хотелот „Молика“ и Ски-центарот „Копанки“ беше реализирана во 
текот на викендот од страна на генералниот директор на АД „ЕСМ“, Васко Ковачевски и 
претставници на РЕК - Битола, „Елемтурс“ и на фирмата-ќерка на „ЕСМ“, „ФОД“ - Битола. Целта 
на посетата беше запознавање на раководството на компанијата со состојбата на хотелскиот 
комплекс по завршувањето на летната сезона, во текот на која се искористија значаен 
број државни ваучери за туризам од страна на граѓаните. На средбата беше разговарано 
и за извршените подготовки за успешна реализација на претстојната зимска сезона, како 
во инфраструктурата на хотелот, така и во ски-центарот. Нотирани беа активностите кои 
се’ уште треба да се спроведат, за што на располагање се ставаат внатрешните ресурси на 
компанијата, односно соработката меѓу сестринските фирми на АД „ЕСМ“ и давање меѓусебни 
услуги согласно нивните специфики на работа.
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„ВАРДАР ДОЛОМИТ“: КВАЛИТЕТ ПРЕПОЗНАЕН ВО 
СВЕТОТ НА ЦРНАТА И ОБОЕНАТА МЕТАЛУРГИЈА

Стопанската комора на Македонија како 
партнер во рамки на Проектот за изготвување 
на стартегија за смарт специјализација 
реализира работна средба со Ремзи Абдулаи, 
директор на „Вардар Доломит“ од Гостивар, 
една од водечките европски компании во 
производство на огноотпорни материјали за 
потребите на црната и обоената металургија. 

„Вардар Доломит“ извезува на речиси 
сите континенти, а главната стратешка 
предност на компанијата е квалитетот и 
препознатливоста на производите како 
изграден бренд. Квалитетот на производите 
е резултат на висококвалитетната суровинска 
база, континуираниот процес на инвестиции 
во нова технологија и големата посветеност на образованието на инженерскиот и техничкиот кадар. 
За таа цел, компанијата остварува континуирана соработка со научните и образовните институции 
во насока на аплицирање на практично знаење, но и генерирање на перспективни стручни кадри. 

Сепак, институциите на државата треба и понатаму да работат на подобрување на научно-
истражувачките и образовните капацитети со цел подобрување на конкурентноста на економијата. 
Дополнително, во тој контекст, треба да продолжат и инвестициите во инфраструктурата, особено во 
делот на обезбедување достапни и евтини енергенси преку изградба на секундарната гасификациона 
мрежа, беше истакнато на средбата.

„Вардар Доломит“ е европски производител на синтер доломит, доломитни опеки и маси со 
седиште во Гостивар и во сопственост на Групацијата „ХАЗНЕДАР РЕФРАКТОРИС“. Компанијата 
посветува посебно внимание на одржувањето на квалитетот на своите производи кои се 
препознатливи во индустријата за челик.

Употребата на доломитот во индустријата за челик е значително зголемена во последните 
децении, а високиот степен на огноотпорност, инертноста кон челикот, одличните перформанси, 
како и ниската цена го истакнуваат доломитот како разумен избор за производителите на челик во 
дваесет и првиот век, велат од компанијата.
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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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27ЦЕНТАР 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
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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


