
БИЗНИС ИНФО

18 Декември 2020, Бр. 437

1

Број 437 www.mchamber.mk 18.12.2020

БИЗНИС ИНФО
Ваш деловен соработник во светот на бизнисот

ПРИОРИТЕТНИ ЧЕКОРИ ЗА 
ПОТТИКНУВАЊЕ НА ЕКОНОМСКАТА 
АКТИВНОСТ И ЗА РАСТ НА ИЗВОЗОТ

ЗА ПОСИЛНА 
МАКЕДОНСКА 

ЕКОНОМИЈА ВО 
ПЕРИОДОТ НА 

ПОСТКОВИД 19



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

18 Декември 2020, Бр. 437

3

Кога лекарот не може да постави дијагноза констатира дека 
проблемот е од стрес. А има ли таков денес, што не живее под 
стрес. Истото се случува, кога не можеме да најдеме одговор 
на нашите проблеми, ние констатираме дека проблем е 
менталитетот. И така во недоглед. Денес ќе дадам два примера 
како може да се промени менталитетот ако тоа се сака.

Прво, во фабриката „Брако“ во Велес, наша реномирана 
членка, ќе биде промовиран материјалот „Македонската 
економија во тековниот период и во постковид 19 периодот“ 
.Тоа значи дека и покрај тековните тешки кризи, се мисли 
и на иднината. Илјадници компетентни луѓе од бизнисот и 
економијата создадоа документ, кој за првпат покрај реаланите 
оценки за моменталната состојба, предлагаат решенија и за период кој реално треба 
да се случи во вториот и третиот квартал наредната година. За тоа оценка ќе дадете 
сите Вие. Нели е тоа подруг менталитет од оној, досегашниот, кој зборуваше само за 
тековните состојби.

Второ , она што моментално се случува на политички план, а има одраз и врз 
економијата, тоа е нашиот пат кон Европската Унија. Со оглед на актуелните случувања, 
има ли тој пат своја алтернатива. Многумина, таа алтернатива ја бараат на погрешно 
место. Ние јасно истакнуваме дека алтернативата е да продолжиме по тој пат без 
разлика на политичките блокади кои трајат веќе 30 години. Тоа значи прифаќање на 
стандардите на Европската Унија одма, веднаш и сега, затоа што тие не се таргети само 
за приклучување во Европската Унија, туку за самите нас. Поедноставно кажано, одма 
концепирање на Акционен план и безусловно застанување зад него на сите чинители 
во државата од позиција до опзиција, од наука до уметност, од локална самоуправа 
до невладин сектор, од медиуми до институции и поединци. Тоа е пораката од бизнис 
секторот, кој ќе се стави рамо до рамо со сите нив, и со тоа ќе го промени менталитетот 
заснован на чекање, молење и констатирање дека нема правда и дека сè е свртено 
против нас. Во народов, тоа е познато како Калимеро менталитет.

ПС. Еве овие два примера се патоказ како можеме да го промениме менталитетот 
и да излеземе од волшебниот круг кој не води никаде. Ние, како најголема и најбројна 
бизнис заедница, користејќи ги искуствата на балканските комори, чии земји се веќе 
членки на Европската Унија, Грција, Бугарија, Хрватска, Словенија и Романија, работиме 
на тој план и следната моја порака ќе биде со конкретни примери и докажување на 
предходно реченото.

ЗА ПОСИЛНА МАКЕДОНСКА ЕКОНОМИЈА 
ВО ПОСТКОВИД 19 ПЕРИОДОТ

 Бранко Азески

Претседател на Стопанска 
комора на Македонија 
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ЗА ПОСИЛНА МАКЕДОНСКА ЕКОНОМИЈА 
ВО ПЕРИОДОТ НА ПОСТКОВИД 19

Стопанската комора на Македонија, со прес-конференција која се одржа во просториите 
на компанијата „Брако“ во Велес, ги започна активностите кои во текот на декември ќе се 
организираат во насока на сумирање на видувањата за македонското стопанство и за тоа 
како можеме да изградиме посилна економија во периодот на постковид 19.

- Неспорно е дека изминатите 10 месеци поставија сериозни предизвици пред 
македонските компании, а истовремено неспорно е и дека состојбата во која во моментов 
се наоѓа македонската економија е тешка, но не е драматична како што се стравуваше во 
почетната фаза на пандемијата. Различни сектори и дејности беа различно погодени и 
сѐ уште се под влијание на здравствените и на економските последици од пандемијата. 
Особено во првите месеци состојбата предизвикана од пандемијата отвори повеќе прашања 
кои го отежнаа работењето на компаниите (вклучувајќи ги целосните забрани за вршење 
на дејноста на определени сектори и дејности; проблемите за одржување на коридорите 
за снабдување со суровини и со репроматеријали, но и за извоз на готовите производи; 
намалениот обем на нарачки од европските партнери, но и проблемот со одржувањето на 
ликвидноста на компаниите). Но, во исто време, кризата извади на површина и некои од 
долгогодишните структурни слабости на македонската економија, меѓу кои се вбројуваат и 
трендот на деиндустријализација, кој е присутен во последните децении, влошувањето на 
структурата на факторите за креирање БДП, но и недостигот од континуитет во креирањето 
одржлив модел за економски раст – посочи д-р Татјана Штерјова-Душковска, директор на 
Дирекцијата на здруженија и регионални комори во Стопанската комора на Македонија.

Душковска-Штерјова посочи дека тргнувајќи од премисата дека кризата е и шанса, освен 
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тековните чекори кои треба да обезбедат полесно надминување на ситуацијата поврзана со 
КОВИД 19 за македонското стопанство, Комората смета дека сега е вистинско време да се 
започнат разговорите и за некои од долгорочните системски прашања, кои на среден и на 
долг рок треба да придонесат за посилна македонска економија во периодот на постоковид 
19. Од сите овие причини, на крајот на октомври се иницираше активност за сумирање на 
видувањата и на предлозите на стопанствениците, но и на стручната и на научната јавност, 
во однос на две клучни прашања – како ги оценуваат тековната состојба и клучните ризици 
во постојниот период, но и кои насоки и чекори ги предлагаат за справување со тековната 
состојба предизвикана од пандемијата, но и во периодот на постковид 19.

Работниот материјал „Македонската економија во тековниот период и во периодот 
на постковид 19“ ги сублимира темелните констатации, предлози и видувања во однос на 
наведените прашања. Во документот се содржани видувањата на членовите на различните 
органи и тела на Комората. Тој е поддржан од потпретседателите и од Управниот одбор 
на Комората, а од денес започнува и процесот на консултации со компаниите членки 
на Комората, кои во идните недели ги повикуваме да ги доставуваат своите ставови, 
размислувања и предлози во врска со насоките на дејствување и со приоритетните развојни 
прашања содржани во овој документ. Тој ќе биде разгледан и од Собранието на Комората, со 
што ќе се заокружи процесот, прашањата што се поставуваат во овој документ ќе бидат дел од 
програмските определби за работењето на Комората во следната година, а истовремено тој 
ќе биде и основа на почетокот на следната година со Владата и со надлежните министерства 
да се започнат сериозни разговори во насока на постигнување на централното мото на 
нашата активност – посилна македонска економија во периодот на постковид 19 – посочи 
Штерјова-Душковска.

Потенцираше дека и во периодот што го обележа КОВИД 19 радува фактот што има 
домашни компании кои не ги намалија инвестициските активности и континуираните 
вложувања во истражувања и развој, како што е компанијата „Брако“.

Проф. д-р Кочо Анѓушев во своето обраќање посочи дека брошурата, која Стопанската 
комора на Македонија ја изготви, претставува прирачник за начините и за можностите 
за справување на економијата со сегашната состојба, но и со состојбата која следува во 
периодот на постковид 19. Економијата во моментов се соочува со сериозни предизвици 
и сите ние како стопанственици треба да се подготвиме за тоа како да се справиме со 
последиците по завршување на оваа состојба. Во фокус на брошурата се три „И“: инвестиции, 
извоз и институции. Инвестиции, поради тоа што цениме дека само преку инвестиции можат 
да се купат нови технологии, може да се подигне продуктивноста на нашето производство 
и да се индустријализира државата бидејќи друг избор немаме. Само така може да бидеме 
конкурентни во светот и да пласираме наши производи на други пазари, истакна проф. д-р 
Анѓушев.

- Како држава која не располага со големи природни ресурси, мора да се потпреме 
на индустријализацијата, технологијата и на човечкиот кадар. Индустријализацијата беше 
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запрена во изминатиот период и токму сега е вистинското време да се насочиме кон неа. 
Токму во таа насока и првото „И“ се однесува на инвестиции во индустријализацијата, во 
согласност со мерките, законските прописи и со фондовите за поддршка на инвестициите 
и на иновациите, за кои цениме дека треба да продолжат и во следниот период. Извозните 
компании кои истовремено се и членки на Стопанската комора на Македонија треба да 
бидат поддржани со овие мерки бидејќи извозот е едно и единствено решение за тоа како 
државата да се справи со економските предизвици во периодот на постоковид 19. Извозот е 
тој што ја генерира и што ја движи македонската економија и затоа цениме дека треба да се 
преземат дополнителни мерки за да се поддржат компаниите во оваа насока. Третото „И“, пак, 
се однесува на институциите, кои се многу важни за сите овие активности функционално 
да се спроведат. Тие треба да им бидат партнери на компаниите во спроведувањето на 
економските политики, а од особена важност е сите институции да ги насочат своите средства 
кон домашните компании и на тој начин да ја потпомогнат домашната економија – додаде 
проф. д-р Анѓушев.

- Со државните задолжувања државата директно ја потпомага македонската економија, 
но и тоа задолжување има ограничување. Токму од таа причина потребно е да се задржи 
инвестицискиот циклус, да се работи на инфраструктурни проекти и да се развива стратегијата 
за јавно-приватно партнерство, со што ќе се обезбеди побрз развој како за државата така 
и за економијата во глобала. Во брошурата се наведени и сите други мерки, кои ние како 
бизнис-заедница сметаме дека се важни за одржување на економијата и за обезбедување 
раст и развој во иднина – посочи проф. д-р Анѓушев.

Тој додаде дека компанијата „Брако“, и покрај пандемијата, не застана со своите активности, 
туку, напротив, го зголеми 
бројот на вработени, ги задржа 
производствените капацитети 
и работи на дополнителни 
инвестиции во износ од 8 милиони 
евра, кои ќе се реализираат во 
наредниот период, со што се 
очекува годинава да ја заврши со 
позитивни резултати. Токму овој 
период компанијата го искористи 
за развој на нови производи 
и за примена на иновативни 

проекти, како што е првото хидрогенско, целосно еколошко возило за чистење улици, кое 
претставува континуитет на веќе започнатите проекти, кои опфаќаат и електрични возила за 
чистење улици, со што гамата на возила се зголемува на вкупно 9, претставувајќи директна 
конкуренција за светските производители на возила наменети за чистење.
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ОДРЖАНА РАБОТНА СРЕДБА СО МИНИСТЕРОТ ЗА ТРАНСПОРТ И 
ВРСКИ 

Андреа Серафимовски, претседател на Здружението на 
градежништвото, индустријата на градежни материјали и неметалите 
и Нена Николовска од Стопанската комора на Македонија остварија 
работна средба со министерот за транспорт и врски Благој Бочварски 
и негови соработници.

Претседателот на Здружението на работната средба која се 
одржа во просториите на Министерството за транспорт и врски ги 
презентираше видувањата на компаниите и иницијативите покренати 
од членките во изминатиот период поврзани со предлогот за 
прогласување на недела како неработен ден и можните последици 
врз работните процеси на градежните компании, реализацијата на 
инвестициите во инфраструктурата, потребата за ревидирање на Законот за градење, примената 
на Еврокодовите, проблемите во вискоградбата, меѓу кои и мораториумот на градби, процената на 
пазарната вредност на недвижниот имот согласно важечките прописи и други актуелни прашања 
во надлежност на ресорното Министерство.

Претставниците на Министерството информираа за активностите во однос на претходно 
доставените иницијативи на Здружението и изразија подготвеност за решавање на проблемите во 
градежништвото во консултации со бизнис заедницата. 

 м-р Нена Николовска

соработник во Стопанска 
комора на Македонија 
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ПРИОРИТЕТНИ ЧЕКОРИ ЗА ПОТТИКНУВАЊЕ НА 
ЕКОНОМСКАТА АКТИВНОСТ И ЗА РАСТ НА ИЗВОЗОТ

Стопанската комора на Македонија, на почетокот на декември, ја започна промоцијата на работниот 
материјал „Македонската економија во тековниот период и во периодот на постковид 19“, која низ 
повеќе активности ќе трае до крајот 
на годината, а во таа насока беше и 
денешната прес-конференција, на која 
беа нагласени дел од приоритетите, 
односно насоките и чекорите што 
треба да се преземат во насока на раст 
на извозот, а со тоа и на соодветниот 
проток на стоки низ границите, 
тргнувајќи од фактот дека овие 
активности се од клучно значење за 
идно раздвижување на македонската 
економија.

Во своето обраќање в.д 
извршниот директор на Стопанската 
комора на Македонија,  Билјана Пеева-Ѓуриќ, посочи дека во наредниот период потребно е активно да 
се работи на преземање активности во насока на раздвижување на надворешно-трговската соработка 
и тоа преку намалување на царините за прехранбените производи и за медицинските материјали што се 
дефицитарни на домашниот пазар и што не можат да се обезбедат од домашните производители, преку 
намалување на увозните и на извозните давачки, преку поедноставување или укинување на непотребните 
административни процедури и преку рационализирање на трговските процедури.

За извозно-ориентираните компании, особено за оние кои не се дел од големите странски групации и 
кои сами, со ограничени ресурси, се борат на странските пазари, потребно е да се обезбедат дополнителни 
мерки за помош, со цел одржување на нивните капацитети и на бројот на вработени. Од особено значење 
ќе биде преземањето мерки во насока на поддршка на ликвидноста на дел од компаниите кои се останати 
или е можно да останат без обновени договори за работа, преку обезбедување грантови и бескаматни 
заеми. Исто така, потребно е да се разгледаат и можностите за вклучување на овие компании во јавните 
набавки и во новоотворените проекти од страна на државата, во рамки на реализацијата на планираните 
капитални инвестиции.

Потребно е во што поскоро време да се воведе механизам за поттикнување на нето-извозот и на 
додадената вредност, што ќе придонесе за значително зголемување на ефектите врз домашната економија. 
Со овој механизам се создава мотивирачки елемент за насочување на инвестициите на приватниот сектор 
кон активности што во поголем обем се потпираат на домашни ресурси (работна сила, суровини, знаење, 
технологија). Покрај домашните компании, ваквиот механизам би ги поттикнал и странските инвестиции 
во земјава да користат повеќе домашни ресурси, покрај работна сила. Користењето на механизмот на 
подолг рок ќе доведе и до преструктуирање на домашната економија, од аспект на факторите што го 
генерираат растот, со поголем позитивен ефект врз целата економија – истакна Пеева-Ѓуриќ.

Со цел поддршка на извозните активности на домашните компании, неопходно е државата да креира 
политики за изнаоѓање алтернативни извозни пазари, со кои извозно-ориентираните компании ќе го 
диверзифицираат ризикот поврзан со продолжување на кризата во Европа, а и во периодот на постковид 
19. Импулс би можело да даде интензивирањето на економската дипломатија, како и утврдувањето на 
статусот на договорите за надворешна трговија на Република Северна Македонија со другите земји од светот. 
Притоа, нашата земја треба максимално да ја искористи можноста што ја дава паневромедитеранската 
дијагонална кумулација, што за Македонија важи во целост од мај 2020 година.

- Не е помалку важно да се направат и извесни олеснувања во сферата на даноците. Покрај 
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адресирање на прашањето за висината на царинските стапки, важно е и прашањето за стапките на ДДВ при 
увоз. Олеснувањето во овој сегмент сигурно ќе има повеќекратен позитивен ефект, прво за стопанството, а 
ефектите на друга основа подоцна ќе ги почувствува и државата – посочи Пеева-Ѓуриќ.

По затворањето на границите кон крајот на март, Стопанската комора на Македонија, заедно со 
партнерските комори од Западен Балкан, преку Коморскиот инвестициски форум апелираше за наоѓање 
решение во насока на олеснување на протокот на стоки, за што надлежните институции, пред сѐ Царинската 
управа, веднаш презедоа оперативни чекори за редовно следење на проодноста на транспортните 
коридори со соседните земји, преку т.н. зелени коридори, кои беа воведени кон средината на април 2020 
година.

Со цел натамошно развивање на концептот на зелените коридори или зелени ленти, неопходно е 
веднаш да се пристапи кон примена на акцискиот план за заеднички регионален пазар, кој беше усвоен на 
Самитот во Софија на 10.11.2020 година, каде што беше предвидено во најкус можен рок да биде изведено 
поврзувањето на зелените ленти од регионот ЦЕФТА во однос на граничните премини на овие земји со 
државите членки на ЕУ.

На крајот би издвоила и една системска мерка – потребата за измена на Законот за царинска тарифа – со 
цел нејзино подобро усогласување со потребите на бизнис-секторот, во насока на создавање предуслови 
за подолгорочно одржлива конкурентност и за привлекување нови, странски, директни инвестиции. Се 
работи за огромен зафат, кој бара долгорочен ангажман, но е процес кој сериозно може да влијае врз 
раздвижување на состојбите – заклучи Пеева-Ѓуриќ.

Во своето обраќање, директорот на Царинската управа на Република Северна Македонија, м-р Ѓоко 
Танасоски, истакна дека Царинската управа е целосно посветена на примена на 
препораките наведени во материјалот „За посилна македонска економија“ и сите 
препораки што се однесуваат на царинското работење и на царинските постапки ќе 
бидат разгледани и применети со највисок степен на внимание.

Тој посочи дека во изминатиот период Царинската управа има преземено повеќе 
активности токму во насока на зголемување на извозот и олеснување на извозните 
постапки. Од особено значење е примената на концептот за заеднички гранични 
контроли.

- Заедничкото царинење, кое се воведе, овозможи повисок степен на 
хармонизација на граничните контроли и унапредена примена на концептот на 
интегрирано гранично управување, придонесувајќи за намалување на можноста 
за царински измами и забрзување на протокот на патници и стока. По согледаните 
првични резултати од примената на концептот, по заемните консултации со колегите 
од Република Србија, во февруари, токму на Табановце, започна со работа и втора 
лента за камионскиот сообраќај. Оваа нова дополнителна влезна лента се користи за движење на товарни 
возила кои превезуваат стока од фирмите на кои се однесува Договорот за заемно признавање овластен 
економски оператор, а кои транзитираат со користење транзитни електронски документи, расиплива стока 
и празни превозни средства. Од направената анализа за времето што е потребно транспортните возила да 
ја завршат постапката, добиен е податок дека над 67 % од возилата ги завршуваат сите царински постапки во 
рок од еден час, што е најмалку за 30 % побргу во однос на минатиот период – истакна Танаскоски.

Заложбите на Царинската управа остануваат во насока на унапредување на институционалниот и на 
административниот капацитет на Царинската управа и на преземање активности за олеснување, забрзување 
и за поедноставување на царинските и на акцизните постапки.  

- Во овој контекст многу важен сегмент е и воведувањето на софтверот за обработка на царински 
декларации и акцизни документи, со што значително се подобри и се олесни царинското работење во 
целосно бесхартиена околина. Во неодамнешната анкета за задоволството од користењето на царинските 
формалности, спроведена од Стопанската комора на Македонија, 75 % или ¾ од испитаниците одговориле 
дека се многу задоволни од користењето на поедноставените царински постапки, а повеќе од половина 
дека имаат доста погодности од користењето на одобрението за овластен економски оператор. Во иднина 
приоритет на Царинската управа и натаму ќе бидат промоцијата на поедноставените царински постапки и 
дигиталната и бесхартиена царинска околина – заклучи Танасоски.

 м-р Сања Николова

стручен соработник во 
Стопанска комора на 
Македонија
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МЕМОРАНДУМИ ЗА ПОИНТЕНЗИВНА СОРАБОТКА 
СО ХОТАМ И СО НАИТМ 

Претседателот на Здружението на угостителството и туризмот при 
Стопанската комора на Македонија, Ана Таневска-Ѓорѓиевска, потпиша 
меморандуми за соработка со претседателите на Асоцијацијата на хотели, 
ресторани, кафетерии и автокампови ХОТАМ и на Националната асоцијација 
за дојдовен туризам НАИТМ, Крсте Блажевски и Влатко Сулев. Идејата е 
преку воспоставување повисок степен на деловна соработка во рамките на 
дејноста да се обезбеди единствен професионален интерес за членките на 
бизнис-асоцијациите.

Целта е унапредување на работењето и решавање на тековните 
проблеми во дејноста; перманентно функционално образование и 
иновација на знаењата на стручниот кадар од дејноста; поттикнување на 
примената на европските правила и стандарди; иницирање и остварување 
соработка за прашања од заеднички интерес итн.

Со потпишување на меморандумите ќе се обезбеди заемна размена 
на информации од областите од заеднички интерес, како и соработка во 
решавање на клучните прашања од значење за бизнис-секторот. Исто така, 
ќе се поттикне заедничко иницирање измени и дополнувања на законската рамка, во согласност 
со потребите на субјектите кои функционираат во рамки на дејноста, како и заедничко учество, 
соработка, аплицирање и реализација на проектни активности. Ќе се поттикне и обезбедување 
квалитетни деловно-стручни услуги за членовите на асоцијациите, како и иницијативи за заедничко 
учество на разни саемски манифестации, форуми, бизнис-средби, стручни расправи, работилници и 
слично во земјата и во странство.

Остварувањето на целите од меморандумите ќе се реализира преку организација на заеднички 
настани, како на пример средби, конференции, тркалезни маси, форуми, стручни расправи, 
работилници и други настани. Но и заемна промоција на активностите, како и на други активности од 
заемен интерес. 

 Даниела Михајловска 
Василевска

самостоен советник во 
Стопанска комора на 
Македонија 
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РЕАЛИЗАЦИЈА НА ДОСЕГАШНИТЕ МЕРКИ И ИНИЦИЈАТИВИ 
ЗА НОВИ ПРЕДЛОЗИ – ПРЕДМЕТ НА РАЗГОВОРОТ 

Претставници од бизнис-секторот угостителство и туризмот, како и 
членки на Здружението на угостителството и туризмот при Стопанската 
комора на Македонија, на Комората за туризам и угостителство при ССК и 
на Асоцијацијата за дојдовен туризам НАИТМ реализираа работна средба 
со ресорниот министер Крешник Бектеши и со неговиот тим од секторот 
при Министерството.

На средбата министерот информираше за реализираните мерки од 
четвртиот пакет во делот за доделување грантови за одделни дејности во 
рамки на туризмот и угостителството.

Претставниците на бизнисот информираа дека грантовите делумно ќе 
помогнат за ублажување на исклучително лошите финансиски резултати во 
компаниите, но како клучен проблем остана неможноста фирмите од овој 
сектор да ја искористат мерката за поддршка на платите во последните 
три месеци од годината. Во таа насока, компаниите на средбата побараа 
директно министерот да се вклучи и, сепак, да излобира за измена на 
законската обврска со која исплатата на плати за работниците се врзува со 
зачувување на истиот број вработени со август, како и за ограничување на неисплаќањето дивиденди, 
бонуси и награди за периодот пред започнување на кризата предизвикана од вирусот КОВИД 19.

На адреса на Министерството беше упатено и барањето да се овозможи видливост на условите 
за престој во земјава за странски туристи, но и за деловни гости, кои моментално не се доволно 
разјаснети од соодветните владини служби, нивни превод на англиски, како и поддршка преку 
државни ПЦР-тестови за странски туристи, кои, сепак, имаат можност да патуваат, а на враќање во 
својата земја им е потребен валиден ПЦР-тест.

Во согласност со последователната студија изработена за негативните ефекти од КОВИД 19 врз 
туризмот и угостителството, секторот се соочува со целосен колапс, со намалени приходи и до 90 
% и со намален број вработени и до 50 %. Ако на ова му се додадат и проекциите во согласност со 
студијата дека кризата ќе продолжи и во 2021 г. со пад на обртот од 60 %, а во 2022 г. од 40 % и дека 
обновување на пазарот и достигнување на квалитетите од 2019 година се очекува најрано во 2023 
година, до 2025 година, треба сериозно да се проценат ефектите од предлог-мерките.

Министерот информираше дека во следниот период ќе се подготвува годишната програма на 
Министерството за следната 2021 година и во таа насока, а со цел поддршка на секторот и поголема 
промоција, се очекува предлози од компаниите преку бизнис-асоцијациите да бидат доставени до 
крајот на овој месец.

Во согласност со аплицирањето за грантови од четвртиот пакет-мерки, министерот информираше 
дека има повеќе од илјада апликации од компании од секторот туризам и угостителство на јавниот 
повик за субвенции, од кои дел се од приватните сместувачки капацитети во делот за враќање на 
туристичката такса. Нагласи дека до моментот пред да се објави јавниот повик во Министерството за 
економија имало само 20 категоризирани ресторани за свадба, а во согласност со податоците што ги 
имаат сега, додаде, има над 100 апликации кои ги исполнуваат условите и кои ќе добијат грант, што 
придонесува и за формализација на овој многу значаен сектор.

 Даниела Михајловска 
Василевска

самостоен советник во 
Стопанска комора на 
Македонија 
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ФИЛИП МОРИС ИНТЕРНЕШНАЛ СО ПРОМЕНА 
ВО ЛИДЕРСТВОТО НА КОМПАНИЈАТА

Глобалниот тутунски гигант, Филип Морис Интерншнал (ФМИ) ја објави 
планираната сукцесија за лидерство, кое ќе биде комплетирано во мај 2021 
година. Актуелниот главен извршен директор на ФМИ, Андре Каланцопулос 
е назначен за Претседател на Бордот на директори, што ќе стапи на сила 
непосредно пред годишното собрание на акционери во мај 2021 година. Од 
лични причини, сегашниот претседател, г-дин Луис Камилери, изрази желба 
да се повлече од денот на објавувањето на соопштението. Следствено, 
г-н Лусио Ното, независен директор на ФМИ, ќе биде на функцијата 
привремен Претседател до наследувањето на г-дин Каланцопулос во мај. 
Тековниот главен оперативен директор на ФМИ, Јацек Олцак, ќе го наследи 
Каланцопулос како Главен извршен директор веднаш по состанокот во мај. 
Се очекува дека Олцак исто така ќе биде номиниран за избор во Управниот 
одбор на Собранието на акционери. Јацек Олцак ги извршувал функциите 
Главен оперативен директор на ФМИ од јануари 2018 година и главен финансиски директор од 
август 2012 година до декември 2018 година.

Оваа планирана сукцесија ветува непречена транзиција и континуитет на лидерството. Овие 
тројца лидери, Камилери, Каланцопулос и Олцак имаат блиска соработка откако ФМИ стана независна 
компанија. Тие делат единствена стратешка визија и под нивно комбинирано водство, ФМИ забележа 
значајни достигнувања, вклучително и нејзината деловна трансформација и неспорното лидерство 
во категоријата производи без чад. Луис Камилери изјави: „Јас сум задоволен што му ја предадов 
улогата Претседател на Управниот одбор на Андре по неговата одлука да се откаже од неговите 
одговорности како  Извршен директор. Подеднакво сум задоволен што гледам дека Јацек е именуван 
на чело на компанијата од мај 2021 година. Тој е достоен наследник на Андре, со оглед на неговите 
достигнувања во ФМИ и неговите лидерски квалитети. Размислувајќи за мојата 40-годишна кариера 
во Филип Морис, беше огромна привилегија да и служам на оваа прекрасна компанија, нејзиниот 
одбор, нејзините вработени и нејзините акционери. Сакам од сѐ срце да ви се заблагодарам на 
сите за ова неверојатно патување што ја направи компанијата водечка и најпрогресивна тутунска 
компанија во светот. Јас се повлекувам со цврсто верување дека компанијата е во одлични раце да 
ја оствари својата визија без чад“.

Говорејќи во име на Управниот одбор, Лусио Ното изјави: „Одлуките објавени денес се резултат 
на ригорозен и добро извршен повеќегодишен план за сукцесија и се јасен доказ за тоа колку добро 
се води нашата компанија. Одборот е уверен дека под водство на Јацек и Андре, ФМИ ќе продолжи 
да иновира, просперира и да ја подобрува вредноста за акционерите. Знам дека зборувам за сите 
нас во изразувањето на мојата голема благодарност до Луис за неговата огромна посветеност и 

 Васко Ристовски

самостоен советник во 
Стопанска комора на 
Македонија 
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огромниот придонес кон нашата компанија во текот на неговата ѕвездена кариера. На членовите на 
Одборот многу ќе им недостасува.”

Андре Каланцопулос вели: „Чест ми е да продолжам по стапките на нашиот претседател и 
поранешен извршен директор, Луис Камилери. Во име на раководството на ФМИ, би сакал да изразам 
огромна и длабока благодарност за неговите неверојатни придонеси за успехот на нашата компанија 
и за неговото лидерство, водство, посветеност и пред сè, човечност. Надвор од незаменлививоста 
како извршен директор, на сите нас ќе ни недостасува извонредна личност и пријател“.

Г-дин Каланцопулос продолжи: „За време на моите седум години како извршен директор, ние 
го позициониравме ФМИ за иднината и создадовме подобри алтернативи засновани на наука за 
оние возрасни пушачи кои инаку би продолжиле да пушат. Имаме водечко светско портфолио 
на производи и од согорливи производи и производи без чад, извонреден менаџерски тим и 
организација со високи перформанси способна за брзо учење низ целиот свет. Ние сме совршено 
подготвени за континуиран успех. Јас сум многу задоволен што ја предавам одговорноста на 
Извршен директор на Јацек. Бидејќи со децении блиско соработувавме со Јацек, добро знам дека 
неговата страст кон компанијата и нашите вработени, стремеж кон резултати и длабоко познавање 
на нашите производи, системи, вредности и инвеститори го прават идеален лидер за да обезбеди 
континуиран раст на нашата деловна активност и да се испорача вредноста на акционерите. Сакам 
да изразам голема благодарност до нашиот одбор, извршните директори, вработени, деловни 
партнери и акционери за нивната поддршка во текот на целата моја извршна кариера. Вие бевте 
непроценлив извор на инспирација и сила и се чувствувам почестен што имав можност да работам 
заедно со сите Вас“.

Новиот Генерален извршен директор, Јацек Олцак изјави: „Почестен сум што имам можност да 
го водам ФМИ. Работејќи заедно со Андре на трансформацијата на ФМИ, ги изградивме можностите 
да продолжиме да ја испорачуваме визијата за свет без чад и повеќе од тоа. Јас сум посветен да 
продолжам да работам со Андре во неговата нова улога и со целиот тим на ФМИ за да обезбедиме 
огромна деловна можност за иднина без чад, во корист на нашите потрошувачи, акционери и 
општеството“. Г-дин Олцак бележи долга кариера во Филип Морис. Тој се приклучи на компанијата 
во 1993 година и работеше на генерални менаџерски позиции низ Европа, вклучително и како 
Управен директор на пазарите на ФМИ во Полска и Германија и како претседател на регионот на 
Европската унија пред неговото именување за Главен финансиски директор на ФМИ во 2012 година. 
Тој е магистер по економија на Универзитетот во Лоѓ, Полска.

Одборот на директори исто така го номинираше новиот член, Мишел Комбс, што стапува на 
сила веднаш. Г-дин Комбс, француски бизнисмен, е претседател на СофтБанк Груп Интернешнал и 
надгледува неколку портфолио компании на СофтБанк. Тој беше Главен финансиски директор, а 
потоа Извршен директор и член на Одборот на директори на Спринт, Извршен директор на Водафон 
Европа, Извршен директор на Алкател-Лусент, Извршен директор и Главен оперативен директор 
на Алтис и Претседател и Извршен директор на групата СФР. Претходно, тој извршувал неколку 
позиции во француските министерства, во „Франс телеком“ (вклучително и Виш потпретседател и 
Главен финансиски директор) и во ТДФ (Теледифузија на Франција).



БИЗНИС ИНФО14

„Алкалоид“ пушти во употреба нови 
производствени капацитети – инвестиција 
вредна 11 милиони евра

 Новите производствени капацитети за цврсти фармацевтски форми се простираат 
на површина од 7 000 м2 и се изведени во согласност со строгите прописи за Добра 
производствена пракса

Посветеноста на постојаниот раст и развој, следењето на трендовите и најновите 
достигнувања во сферата на фармацијата се главните причини поради кои во изминативе две 
децении „Алкалоид“ АД Скопје се задржа на курсот на континуирано инвестирање, вложувајќи 
преку 200 милиони евра. Во таа насока се и инвестициите во новите производствени 
капацитети, изведени во согласност со строгите барања за Добра производствена пракса 
(GMP). Три и пол милиони евра од инвестицијата беа наменети за целосно технолошко 
подготвување на Одделението за пакување цврсти форми, со површина од 2 000 м²; 5,2 
милиони евра беа искористени за техничко-технолошко опремување, а 2,3 милиони евра 
чинеше изградбата на два нови ката наменети за производство на цврсти фармацевтски 



БИЗНИС ИНФО

18 Декември 2020, Бр. 437

15

форми и придружен простор за техничко-технолошка опрема, со вкупна површина од 5 000 
м². Целта на оваа инвестиција и идните вложувања во овој оддел се во насока на зголемување 
на производствените капацитети на цврсти фармацевтски форми за 50 %.

Поради специфичноста на процесите и поради пандемијата, примопредавањето на 
новите капацитети церомонијално го спроведоа г-ѓа Милкица Глигорова, директор на 
производствениот сегмент на ПЦ Фармација, и г. Живко Мукаетов, генералeн директор/
претседател на Управниот 
одбор на компанијата, во 
присуство на членови на 
високиот менаџмент на 
„Алкалоид“ АД Скопје.

„Осум месеци по 
започнувањето на оваа 
капитална инвестиција 
пандемијата го парализираше 
светот. Работевме во вонредни 
услови без да ги попречиме 
тековните производствени 
процеси. И покрај сите 
објективни и субјективни предизвици во изминатиов период, особено сме горди што 
на прагот на годината на нашиот 85-годишен јубилеј предаваме во употреба уште еден 
комплетиран инвестициски проект. По истиот курс ќе продолжиме и во иднина – со нови 
вложувања во истражување, развој, нови технологии, во знаење, кадар и во освојување нови 
пазари. „Алкалоид“ како македонска компанија ќе продолжи достоинствено, рамо до рамо да 
се носи и да биде конкурентна со големите светски фармацевтски системи, како со знаење 
така и со капацитети. Тој пат го трасиравме сами и на тој пат ќе останеме зашто веруваме во 
себе!“, изјави г. Живко Мукаетов.

Оваа инвестиција е во согласност со политиката на компанијата за вложување во 
капитални проекти, а со оглед на тројното зголемување на консолидираните приходи од 
продажби во изминативе 15 години, ваквиот потфат беше неопходен за осигурување на 
уште поинтензивни пласмани и на континуиран раст. Комплетирањето на оваа инвестиција 
создаде услови за реализирање на повеќе од 200 нови вработувања во компанијата.
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Центар за едукација и 
развој на човечки ресурси
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НОВИ ИЗМЕНИ НА ЗАКОНОТ ЗА РАБОТНИ 
ОДНОСИ ВО ОБЛАСТА НА ИНСПЕКЦИСКИОТ 

НАДЗОР И ПРОПИШАНИТЕ ПРЕКРШОЧНИ 
ГЛОБИ

„онлајн“-семинар 
22.12.2020 

10:00-13:00 часот

Со последното 
изменување на Законот за 
работни односи, се направи 
значителна разлика во 
однос на она што беше 
досега предвидено во 
делот на инспекцискиот 
надзор и прекршочните 
одредби. Ваквите 
измени беа поттикнати 
од неопходноста за 
усогласување на овој закон 
со Законот за инспекциски 
надзор и со Законот за 
прекршоци.

На „онлајн“ работилницата ќе се направи сеопфатен преглед на измените во предвидените 
прекршочни мерки и условите за нивно изрекување. Потоа, ќе се дискутира за воведените „глоби 
во распон“, при што ќе се разгледаат новите критериуми за категоризирање на работодавачите, 
примерно: вкупно остварениот приход, просечниот број на работници и претходната 
санкционираност. Секако, ќе се разгледаат и висините на новите глоби кои ги предвидува законот.

Дополнително, ќе се анализираат новите одредби и за надлежноста на различни органи за 
постапување во прекршочна постапка, како и институтот порамнување.

Конечно, заради максимална подготвеност на слушателите и со цел да се овозможи добра 
запознаеност со предвидените права, но и обврски во случај на инспекциски надзор, ќе се разговара 
за најчестите области на инспекциски надзор и инспекциски работи од работните области. 

Работилницата ќе се одржи „онлајн“и ќе има интерактивен пристап.

 м-р Анита Митревска
++ 389 2 3244057
anita@mchamber.mk 

Михајло Донев
++ 389 2 3244056
Mihajlo@mchamber.mk
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ПОДИГНУВАЊЕ НА 
ЗАДОВОЛСТВОТО НА КЛИЕНТОТ

„онлајн“-семинар 
23.12.2020 

09:50-13:30 часот

Грижата за потрошувачите и за корисниците на услугите е постојан и бескраен процес. 

Со промените на потрошувачките навики и напливот на лесно достапни информации, 
компаниите се судираат не само со борбата за стекнување нови клиенти туку и со постојаната 
потреба од задржување на постојните клиенти, со зголемување на нивното задоволство и со 
класифицирање во најпосакуваната категорија клиенти – лојални.

Учесниците на овој семинар активно ќе учествуваат во идентификацијата на сите клучни 
фактори што ја прават услугата една од клучните продажни, односно деловни алатки и во таа 
интеракција ќе добијат тековна повратна информација за своите знаења, ставови, идеи и следни 
чекори во нивната работна пракса.

За таа цел, Стопанската комора на Македонија, на 23 декември 2020 година, организира 
„онлајн“-семинар на тема „ПОДИГНУВАЊЕ НА ЗАДОВОЛСТВОТО НА КЛИЕНТОТ“.

 м-р Анита Митревска
++ 389 2 3244057
anita@mchamber.mk 

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



БИЗНИС ИНФО

18 Декември 2020, Бр. 437

19

Новиот закон за урбанистичко планирање е донесен во февруари 2020 година, 
но почнува  да се применува по шест месеци од донесувањето. Актуелната ситуација со 
пандемијата и измените во начинот на работење предизвикани од неа доведеа до промени 
во сферата на урбанистичкото планирање, како и во сите други сфери на живеење и на 
работење во нашата земја. Измените на Законот дополнително влијаеја врз оваа ситуација 
бидејќи не се реализираше дополнителното одложување на примената на новиот закон за 
урбанистичко планирање, кое беше побарано и очекувано. И покрај големиот број дебати, 
работилници, состаноци и конференции што се организираа во текот на подготовката на 
Законот, останаа многу неодговорени прашања и неприфатени предлози за дискусија.

Целта на овој семинар е да се презентира новиот закон од аспект на промените што ги 
носи во делот на планирањето и нивното значење и влијание врз работата на изготвувачите 
на планови и врз компаниите што се јавуваат во улога на инвеститори.

Структурата на презентацијата ќе биде приспособена на компаниите како потенцијални 
инвеститори и, во таа смисла, ќе бидат анализирани најчесто поставуваните прашања, како 
на пример:

    видот планска документација во корелација со најактуелните инвестициски 
активности;

    рокови, одговорности и надлежности на засегнатите страни;
    процедури на изработка и донесување на плановите;
    прекршочни и казнени одредби и
    надзор над спроведувањето на Законот,
како и други прашања од интерес за сите чија дејност е во директна или во индиректна 

врска со овој закон.
Секоја од темите ќе биде анализирана и презентирана во контекст на компаративна 

анализа со претходниот Закон за просторно и урбанистичко планирање, со акцент на 
промените и новините што ги носи и нивното влијание врз процесот на планирање, 
спроведување и реализација на планските документи.

Предавач: д-р Душица Трпчевска-Анѓелковиќ, дипл. инж. арх., експерт од областа 
на просторното и урбанистичко планирање, со долгогодишно искуство со изработка на 
просторни и на урбанистички планови, учество во работни групи за изготвување законски и 
подзаконски акти и лиценциран обучувач на локалната администрација на теми од областа 
на просторното и урбанистичко планирање.

 ЗАКОН ЗА УРБАНИСТИЧКО 
ПЛАНИРАЊЕ 

(„Сл. весник на РСМ“, бр. 32/20) 

„онлајн“-семинар 
24.12.2020

10:00-14:00 часот
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“LINKING FOR THE FUTURE: 
WESTERN BALKANS AND GERMANY”
Виртуелен настан за вмрежување и билатерални средби за компании 
од металната, метало-преработувачката и автомобилската индустрија

Online Бизнис средби 
25.02.2021 - 26.02.2021

Стопанската комора на Македонија како дел од Коморскиот инвестициски форум „КИФ“, 
во рамки на заедничкиот проект за „Коморско партнерство на Западен Балкан“ со Германската 
асоцијација на трговско-индустриски комори (DIHK), со поддршка на ЕЕН–Европската мрежа на 
претприемачи, организира дводневен онлајн настан за вмрежување и билатерлани средби “LINK-
ING FOR THE FUTURE: WESTERN BALKANS AND GERMANY” што ќе се одржи на 25 и 26 февруари 2020 
година.

Дводневниот онлајн настан е наменет за вмрежување и билатерлани средби меѓу 
германски компании вклучени во синџирите на снабдување со квалификувани производители 
во автомобилската, металната, метало-преработувачката и сите комплементарни индустрии од 
регионот на Западен Балкан, со цел да се овозможат нови партнерства.

Компаниите ќе имаат можност преку платформа за закажување и одржување на состаноци, 
претходно сами да ги договорат билатерланите состаноци со компании од нивен интерес. Претходно 
договорените сесии се со времетраење од 20 минути, кадешто учесниците ќе можат да воспостават 
комуникација, да ги презентираат своите производи и да идентифукуваат нови деловни мокжности.

Сектори од интерес:

    Обработка на метали и производство на алати
    Метална конструкција и инженерство
    Автомобилска индустрија
    Метални компоненти за електроиндустрија
    Друго

Сите заинтересирани компании своето учество можат да го пријават со прегистрација на 
следниот линк: https://wb6-germany-metal-b2b-2020.b2match.io/home , кадешто воедно ги има и 
сите подетални информации во врска со настанот. Учеството на настанот е бесплатно.
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Стопанската комора на Македонија, во соработка со Министерството за надворешни работи на РСМ 
и со Амбасадата на РСМ во Лондон, ве поканува да учествувате на претстојниот саем Internatonal Food and 
Drink Event (IFE), кој ќе се одржи од 28 февруари до 2 март 2022 година во Саемскиот центар „Лондон ExCel“.

Поради условите што се наметнати од пандемијата предизвикана од КОВИД 19, настанот (првично 
предвиден за март 2021 година) се презакажува за нов датум – од 28 февруари до 2 март 2022 година.

Настанот претставува одлична можност за презентација на македонските производители на храна 
и на пијалаци во Обединетото Кралство и пред другите странски иновативни и глобални производители и 
купувачи кои ќе бидат присутни.

    Учество на 1000 малопродажни купувачи. Пазарот на мало предвидено е да порасне за 10 % во 
следните 3 години. IFE има моќ за привлекување на сите најголеми трговци на мало во Велика Британија.

    Сериозност во деловните потфати. Изложувачите на IFE 2019 се очекува во просек да генерираат 
223.000 фунти од деловното работење, засновано врз состаноците и врз првичните разговори што се одржаа.

    Седум настапи во еден. Предвидено е да се обединат IFE Manufacturing Solutions; The Hotel, Res-
taurant & Catering Show; The London Produce Show; European Coffee Expo; The UK Pub Show, како и Festival of 
Enterprise, креирајќи годишен настан за храна, пијалаци и за услуга каде што е сѐ на едно место. Се очекува 
повеќе од 2 000 изложувачи да ги презентираат своите производи и услуги со повеќе од 45.000 присутни.

    IFE е единствената трговска изложба за храна и за пијалаци поддржана од Владата на Велика 
Британија. Главни спонзори на настанот се Одделот за животна средина и рурални работи и Одделот за 
меѓународна трговија, притоа поставувајќи го настанот високо на агендата на прехранбената индустрија во 
Велика Британија.

Сите заинтересирани учесници за саемот, со пријава и со резервација на штанд до 18 декември 2020 
година, ќе добијат повластени цени и добра локација на штандот.

Подетални информации во врска со настанот можете да најдете на нивната официјална веб-страница: 
https://www.ife.co.uk/

Васко Ристовски
 ++ 389 2 3244014
 vasko@mchamber.mk

м-р Сања Николова
 ++ 389 2 3244091, M. 071 230 452
 sanja@mchamber.mk
.

Саемска манифестација
„Internatonal Food and Drink Event 

(IFE)“ 

Саем 
28.02.2022 
 02.03.2022
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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
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Веб-сертификат
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Стопанска комора на Македонија
Excellent SME Македонија
„Димитрие Чуповски“ 13
1000 Скопје
Република Македонија

Контакт: Валентина Цветковска
T:  (02) 3244063 / 071 811 645
E: excellent-sme@mchamber.mk 
E: valentina@mchamber.mk
W: http://excellent-sme.mchamber.mk



БИЗНИС ИНФО

18 Декември 2020, Бр. 437

23ЦЕНТАР ЗА УНАПРЕДУВАЊЕ
НА КВАЛИТЕТ ВО 

ПРОИЗВОДСТВОТО И УСЛУГИТЕ

СТОПАНСКА КОМОРА 
НА МАКЕДОНИЈА  

ECONOMIC CHAMBER 
OF MACEDONIA

НАША ЦЕЛ

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

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

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

НАШИ  АКТИВНОСТИ 

Консултантски услуги за :
- имплементација на Систем за 

управување со квалитет согласно  
IЅО 9001:2015;

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

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

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

- имплементација на НАLАL стандард;
- имплементација на Систем за 

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

 

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

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

ISO 
9001:2015

ISO 
45001:2018

НАLАL

НАССР

ISO  
14001:2015



БИЗНИС ИНФО24

Ваш деловен соработник 
во светот на бизнисот

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

Ве очекуваме!

СТОПАНСКА  КОМОРА 
НА  МАКЕДОНИЈА

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


