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Групацијата за производство на месо и преработки од месо при Стопанската комора 
на Северна Македонија неодамна до Министерството за економија поднесе барање 
за враќање, односно ослободување на скратените количини од последната мерка на 
Владата за укинување на царинските давачки на замрзнато свинско месо наменето за 
преработка (Сл.весник бр.258 од 30.10.2020). Барањето е со цел да се вратат редовните 
количини, кои во регуларни услови на стопанисување и беа одобрувани во изминатите 
3 години, а во 10 месец 2020 година беа преполовени, иако беше измината скоро една 
година од појавата на пандемијата.

Апелите за стимулирање на домашната потрошувачка преку пакет-мерките донесени 
од страна на Владата на РСМ делумно ја одржаа потрошувачката, но се далеку од доволни 
за да може месната индустрија во земјата да продолжи да опстојујва. До сега домашните 
производители на месни преработки не бараа од државата никакви субвенции ниту 
има користено било кој од пакет-мерките на Владата, а воедно помагаа во решавање на 
проблемите на домашните фармери и производители на свинско месо преку откуп на 

МЕСНАТА ИНДУСТРИЈА СО 
ДОПОЛНИТЕЛНО БАРАЊЕ ДО ВЛАДАТА 
ЗА ПОМОШ НА СЕКТОРОТ
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целиот вишок што го има на пзарот.

Доколку не се одобрат количините кои и претходно беа одобрувани и тоа навремено, 
односно за помалку од еден месец, може да случи пропаѓање на уште некој капацитет од 
месната индустрија. Индустријата, користејки ја оваа мерка од 2018 година наваму, соодветно 
одговори на увозот на готови производи од странство преку намалување од, над 28 % на 
истиот, односно од 13 милиони килограми во 2017, истиот во 2020 година да достигне 9 
милиони килограми, а при тоа дел од капацитетите остварија и извоз во земјите на ЦЕФТА 
регионот.

Домашната месна индустрија не бара субвенции од државата, туку изедначување на 
условите за стопанисување, со оглед на фактот што ние оваа суровина целосно ја увезуваме 
од Евроспката Унија каде нема царина. На тој начин домашните преработувачи на месо ќе 
можат да опстојат и да го задржат постоечкото ниво на производство, нема да има отпуштање 
на вработените и не би биле на товар на државата.

Во случај на неприфаќање на брањето, се очекува во најкус можен рок да следи 
ценовен шок кон домашните потрошувачи со драстично зголемување на цените на месните 
преработки, згаснување на некои капацитети од месната индустрија и нови барања за 
вклучување во идните социјални пакет-мерки на Владата.
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Пивара Скопје и оваа година 
традиционално се приклучи кон глобалното 
одбележување на 22. Март – Светскиот ден на 
водата (#WorldWaterDay).

„Овогодинешното одбележување го 
посветуваме на вредноста на водата како еден 
од најзначајните природни ресурси. Пивара 
Скопје неодамна го доби сертификатот за AWS 
(Alliance for Water Stewardship) стандардот, 
што претставува своевидно признание за 
досегашната посветеност на компанијата во 
изнаоѓање и примена на одржливи решенија 
за управување и целосна заштита на водните ресурси. Овие решенија се интегрален дел од 
долгорочната стратегија и заложбите на Пивара Скопје за заштита на животната средина и 
одржлив развој“, изјави Маја Илиевска, менаџер за квалитет во Пивара Скопје.

Во рамки на оваа стратегија, Пивара Скопје, заедно со останатите членки на Coca-Cola HBC 
и HEINEKEN групациите, има поставено амбициозни цели за одржлив развој до 2025 година, 
во чии рамки се и оние за намалување на потрошувачката на вода, како и прочистување на 
отпадните води од технолошките процеси. За да ги исполни овие сопствени заложби, Пивара 
Скопје инвестираше во изградба на најсовремена станица за био-третман на отпадна вода, 
која значајно придонесува за заштита на површинските води од загадување. Исто така, како 
резултат на континуирaните вложувања во оваа област, потрошувачката на вода во компанијата 
е намалена за повеќе од 30% во последните 10 години.

За остварените резултати во одржливиот развој и заложбите за заштита на животната 
средина, меѓу кои се и оние во делот на управувањето и заштитата на водните ресурси, Пивара 
Скопје, заедно со останатите членки на Coca-Cola HBC Групацијата, минатата година, по седми 
пат во последните осум години, го освои првото место во европската индустрија за пијалаци, во 
рангирањето на водечкиот глобален стандард за одржливост во бизнисот - „Дау Џонс индекс за 
одржливост“ (The Dow Jones Sustainability Index).

Пивара Скопје е долгогодишна членка на Стопанската комора и е активен учесник во 
органите и телата на Комората.

Повеќе информации за заложбите и политиките на Пивара Скопје во доменот на одржливиот 
развој на www.polnacasa.mk.

ПИВАРА СКОПЈЕ ГО 
ОДБЕЛЕЖУВА СВЕТСКИОТ ДЕН 
НА ВОДАТА 2021
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КОМОРСКИОТ ИНВЕСТИЦИСКИ ФОРУМ 
ВО АКЦИЈА ЗА ПОБРЗА ИМУНИЗАЦИЈА НА 
БИЗНИСМЕНИТЕ ОД ЗАПАДЕН БАЛКАН

Бранко Азески, ко-претседател на Коморскиот инвестициски форум 

Во понеделникот оваа недела, во мојата редовна колумна 
објавена во Фактор, се обидов на може прецизен и јасен 
начин да ја појаснам улогата на Коморскиот инвестициски 
форум, како една од трите институции на подрачјето на 
Западен Балкан, која се обидува да ја подигне размената и да 
ги елиминира бариерите во економската соработка помеѓу 
Албанија, Босна и Херцеговина, Косово, Северна Македонија, 
Црна Гора и Србија.

Денеска тие интенции добија и конкретна потврда со 
заедничката акција на оваа институција за имунизација на бизнисмени од регионот, која е 
во интерес на одржување на бизнисите и работните места.

Оваа акција на Стопанската комора на Србија која заедно со Стопанската комора на Северна 
Македонија беше реализирана во рамките на Коморскиот инвестициски форум, се однесува 
на бизнисмените од 6-те земји на Западен Балкан. Ние во петокот разговараме за оваа тема 
на состанокот на Управниот одбор, која се одржа во Подгорица, но сме изненадени од 
брзината на позитивниот одговор на српската страна, што уште еднаш ја потврдува тезата 
дека бизнисот не признава граници и во секоја ситуација ја изразува својата кооперативност.

Со оваа акција исто така се потврдува слоганот на Коморскиот инвестициски форум – Еден 
регион, една економија. Можеме да потврдиме дека во рамките на Стопанската комора на 
Северна Македонија во текот на денешниот ден се остварува интензивна активност да се 
направи најдобриот можен избор на лица од бизнисот чии работни места неопходно се 
врзани за патување, движење и контакт со многу луѓе, да на овој начин станат оперативно 
способни да можат да го задржат нивото на економска активност и да ѝ помогнат на државата 
во борбата против пандемијата.

Коморскиот инвестициски форум и понатаму продолжува со активностите за поддршка на 
компаниите и бизнисмените од регионот на Западен Балкан.
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Заеднички регионален пазар за елиминирање на 
бариерите и непречена соработка

Ќе успее ли Коморскиот инвестициски форум (КИФ) да го 
воспостави т.н. заеднички регионален пазар и да ги елиминира 
бариерите за непречена соработка меѓу земјите од Западен 
Балкан, колку успешно ќе го промовира регинот на мапата 
снабдувачи согласно веќе покренатите дискусии за „Nearshoring“ 
(скратување на ланците на снабдување преку пренасочување 
на производствените погони поблиску до Европа) и до каде е 
процесот на креирање функционално стручно образование за 
обезбедување компетентен, квалификуван кадар.

Ова се само некои од прашањата за кои МИА поразговара 
со Татјана Штерјова Душковска, новиот генерален секретар на 
КИФ.

-Главниот проблем на кој се повикуваа нашите компании сите овие години наназад беа 
ограничувачките фактори што ги попречуваа да работат прекугранично: долги колони на 
граничните премини со кои дневно се губат стотици часови на чекање во место, непризнавање 
на сертификатите и другата извозна документација, неусогласените работни часови на 
граничните инспекциски служби или практичните проблеми при испраќање работници во 
некоја од другите држави од регионот (регулирањето на престојот, дозволите за работа или 
признавањето на квалификциите). Сите овие проблеми доведуваа до тоа компаниите полесно 
да се одлучат да соработуваат со партнери оддалечени повеќе од 3.000 километри, отколку со 
компании од соседната држава, од која се оддалечени помалку од 500 километри – застоите 
и зголемените трошоци кои дополнителните процедури ги носат го прават нивното работење 
неефикасно, нивните производи неконкурентни на глобалните пазари, а многу често и целосно 
ги обесхрабруваат да се одлучат за извоз, вели Штерјова Душковска.

Според неа, заедничкиот регионален пазар ги поставува основите за да почне да се 
работи на отстранување на овие проблеми. Документот, објаснува, се фокусира на потребата за 
компаниите од шесте држави на Западен Балкан да се обезбеди заеднички пазар, заснован на 
правилата и стандардите на ЕУ, за зголемување на атрактивноста и конкурентноста на регионот 
и за приближување на регионот до пазарите на ЕУ. Тој треба да придонесе за слободно движење 
на лица, стоки, услуги и капитал, но и засилена соработка во областите на дигитализацијата, 
инвестициите, иновациите и индустријата.

-Клучниот интерес на КИФ е овој процес да резултира со конкретни подобрувања во 
работењето на компаниите, што за нив ќе значат намалување на трошоците, поедноставување 
на прекуграничното работење во сите аспекти, но и заедничко освојување на пазарите во 
трети земји. Намалените бариери ќе значат зголемена доверба, отворени врати за поголема 
соработка, повеќе заеднички потфати и проекти. Токму пандемијата покажа дека ако има волја, 
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многу брзо може да се надминат некои проблеми што стоеле со децении. Таков успешен пример 
беше воведувањето на „зелените коридори“ во Западен Балкан на почетокот на пандемијата 
минатата година, кои беа директен одговор на затворањето на границите поради заштитните 
мерки кои ги воведуваа националните власти. За релативно краток период, воспоставувањето 
на „зелените коридори“ обезбеди непречено снабдување со неопходните добра и електронска 
размена на информациите помеѓу царинските управи пред пристигнувањето, и тој успешен 
модел за брзо време ќе биде проширен и кон граничните премини кон ЕУ, потенцира генералната 
секретарка.

Вториот аспект на кој ќе биде насочено работењето на КИФ е мониторингот на напредокот 
во спроведувањето на акцискиот план за заедничкиот регионален пазар, процес во кој е 
вклучен Бизнис советот на Форумот кој го сочинуваат стопанственици од 16 водечки компании 
од Западен Балкан, од различни производствени и услужни сектори – Албанија: „Балфин“, 
„Агна“ и „Инфософт група“, БиХ: „МС вуд“, „Сараевски кисељак“ и „Микроелектроника“, Косово: 
Корпорација „Деволи“ и групацијата „Алби“; Црна Гора: „Воли“, „Требјеса“ и „Портонови“, Северна 
Македонија: „Алкалоид“ и „Тиквеш“, Србија: „Еликсир груп“, „Нелт“ и „Милшпед“.

Врз основа на мерливи критериуми, Бизнис советот ќе го следи напредокот на зацртаните 
активности во Акцискиот план и редовно ќе ги информира владите на Западен Балкан, како и ЕУ, 
за состојбата на теренот, давајќи конкретни предлози и сугестии за елиминирање на бариерите, 
за намалување на трошоците и за олеснување на условите за водење бизнис во регионот и во 
Унијата.

Прашањето за креирање функционално стручно образование и обука за обезбедување 
компетентен и квалификуван кадар, во согласност со потребите на компаниите во целиот 
регион е уште едно од прашањата во фокусот на активностите на Коморскиот инвестициски 
форум.

-До крајот на април е отворен првиот повик во рамки на Регионалниот фонд за предизвици, 
одобрен од страна на Германското сојузно министерство за економска соработка и развој, 
делегиран на Германската развојната банка (KFW), a се спроведува преку КИФ. Станува збор за 
уникатен инструмент за финансирање, дизајниран да ја зголеми вработливоста на завршените 
ученици со стручно образование, а наедно и да ја засили продуктивноста и конкурентноста на 
компаниите од шесте земји на Западен Балкан. Регионалниот фонд за предизвици поддржува 
проекти насочени кон воведување или подобрување на програмите за учење преку работа, 
а конзорциумите, во кои треба да се вклучени институции кои нудат стручно образование и 
обука и најмалку две партнерски компании, можат да аплицираат за средства за набавка на 
машини или опрема за образовни програми, изградба или реновирање на работилници или 
лаборатории, набавка на средства за обука, како и за професионален развој на наставници и 
инструктори од компании, за да се зајакне практичниот аспект на обука, истакнува Штерјова 
Душковска.

Достапен е фонд од 20 милиони евра за конзорциумите од целиот регион, кои се доделуваат 
во форма на грантови, во износ од 150.000 до 600.000 евра по конзорциум.

-Ова е значаен инструмент, кој ќе придонесе за обезбедување стручен кадровски потенцијал 
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со релевантни вештини и подготвен за работа во напредни технолошки процеси, дополнува 
Штерјова Душковска.

Во однос на „Nearshoring“-от, вели дека е во завршна фаза студијата што КИФ ја подготвува 
во соработка со Асоцијацијата на германските комори за трговија и индустрија (DIHK), која 
треба да ги сумира потенцијалите на регионот како инвестициска дестинација. КИФ воедно ја 
администрира и инвестициската платформа www.investinsee.com, која за секој потенцијален 
инвеститор во која било од државите во регионот обезбедува одговори на прашања за 
макроекономските показатели, правната рамка, пазарот, финансиските и други стимулации во 
државите од Западен Балкан.

-Пандемијата и проблемите кои се појавија во ланците на снабдување изминатата година, 
како и потребата за оптимизација на трошоците и намалување на ризиците, на европските 
пазари ги покренаа и дискусиите за „Nearshoring“, односно можностите за скратување на 
ланците на снабдување преку пренасочување на производствените погони некаде поблиску до 
Европа, што секако во фокусот го поставува регионот на Западен Балкан, посочува генералната 
секретарка.

Во разговорот за МИА, Штерјова Душковска информира дека веќе е во фаза на изработка 
датабаза која ќе ги сумира клучните информации за условите неопходни секоја компанија 
што сака да влезе со своите производи или услуги на некој пазар, но и за вмрежување на 
компаниите. Истовремено, оваа датабаза ќе содржи мапирање на добавувачите од регионот од 
автомобилската индустрија, прехранбената индустрија и лесната преработувачка индустрија, 
со цел нивно полесно вклучување во регионалните ланци на снабдување. Со овие компании, 
преку техничка помош, ќе се работи на унапредување во дигитализацијата на нивното работење, 
како и на обезбедување поддршка за пристап до финансии за унапредување, ќе се вклучуваат 
во тренинзи и обуки за пристап до пазарите на ЕУ, а истовремено ќе се организираат активности 
за нивно вмрежување (Б2Б средби, бизнис настани, конференции, заеднички настап на пазари).

Коморскиот инвестициски форум е основан во 2015 година во рамките на Берлинскиот 
процес како асоцијација на шесте национални комори од Западен Балкан: Стопанската комора 
на Северна Македонија, Унијата на стопански комори на Албанија, Надворешнотрговската 
Комора на Босна и Херцеговина, Стопанската комора на Црна Гора, Стопанската комора на 
Србија и Стопанската комора на Косово. Целта е да се интензивира регионалната економска 
соработка и да се покренуваат заеднички активности кои се од интерес за бизнис-заедницата. 
Од 2017 година седиштетот на КИФ е во Трст, Италија, а од неодамна, заради приближување на 
активностите во регионот, отворена е и претставничка канцеларија во Подгорица.

КИФ претставува повеќе од 350.000 компании од Западен Балкан, претежно мали и средни 
претпријатија. Настојува да отвори нови можности за нивно посилно вмрежување преку 
отстранување на преостанатите пречки за развој на регионалната економска соработка и 
подобрување на деловната и инвестициската клима на пазарите во регионот. КИФ е практично 
одговор на деловната заедница на политичките процеси во регионот, кои се одвиваат во рамки 
на Берлинскиот процес, како дополнителен поттик за земјите од Западен Балкан на патот кон 
ЕУ.
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ФОРМИРАНА АСОЦИЈАЦИЈА НА КРЕАТИВНИТЕ 
ИНДУСТРИИ- АКИ

Креативните индустрии по својата функционалност и 
дејствување претставуваат резултат на современи движења 
и револуционерни придобивки на новото време. Тие се 
движечка алатка преку која активно се промовира можноста 
за создавање вредности, културни, уметнички и творечки 
капацитети и влијаат врз унапредување, развој, поттикнување, 
зачувување и негување на уметноста, културата и културното 
наследство на земјата.

Со цел поддршка, промоција и развој на активностите на креативните индустрии во 
нашата земјата, во рамки на Стопанската комора на Северна Македонија беше формирана 
Асоцијација на креативните индустрии- АКИ.

Асоцијацијата во рамки на своето работење ги вклучува сите креативни индустрии во 
кои спаѓаат: филм, фотографија, дизајн и моден дизајн, компјутерски видео игри, развој на 
различни апликации и софтвер, визуелни ефекти и анимација, мода, музика, архитектура, 
издаваштво и други индустрии поврзани со авторски и сродни права.

Во рамки на делокругот на своето работење, Асоцијацијата во наредниот период ќе се залага 
за унапредување, развој, поттикнување, зачувување и негување на културата и културното 
наследство, преку учество и организирање на разни видови активности и проекти со 
цел поддршка на постоечките индустрии, промоција на индустриите преку учество на 
манифестации, изложби, саеми, фестивали, конгреси, форуми, конференции и симпозиуми 
во областите во кои дејствуваат компаниите/организациите членки на Асоцијацијата, 
создавање нови работни места во креативните, уметнички и забавни дејности и индустрии, 
помош и активно учество при креирање законски измени и нови решенија на полето на 
креативните индустрии, како и подобрување на генералната економска слика на Република 
Северна Македонија.

Со цел  успешно реализирање на активностите, Асоцијацијата активно ќе соработува со 
надлежните институции, организации и правни лица во земјата и странство.

На конститутивната седница за претседател на Асоцијацијата на креативните индустрии, 
едногласно беше избрана Елена Бојаџиева-Цветковска, а за потпретседател Кирил Ѓозев.

Заради состојбите предизвикани од ковид пандемијата, седницата беше одржана онлајн.
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БЕСПЛАТНА ОБУКА ЗА ЕЛЕКТРИЧАРИ И МЕХАНИЧАРИ 
ВО ТРЕНИНГ ЦЕНТАРОТ НА РУДНИК САСА

Во согласност со својата стратешка 
определба за континуирано вложување во 
областите кои се значајни за просперитетот 
на локалната заедница, како и во ресурсите 
кои обезбедуваат продолжување на работниот 
век на најголемиот рудник за олово и цинк во 
земјата, Рудник САСА го ре-активира својот 
Тренинг центар за обука во Македонска 
Каменица.

Новиот циклус на работа на Тренинг 
центарот на Рудник САСА започнува од 1-ви мај 2021 година со организација на бесплатна 
обука за електричари и механичари во времетраење од три месеци. Обуката е наменета за 
млади лица од 20 до 35 години кои се заинтересирани да го зголемат своето знаење и да стекнат 
практични вештини од областа на електротехниката и машинството.

Обуката ќе ја изведуваат искусни лиценцирани предавачи и обучувачи од Рудник САСА и 
надворешни партнерски компании. Учесниците кои успешно ќе ја поминат обуката ќе добијат 
соодветни сертификати кои се признаени од државата, со оглед на тоа што Тренинг центарот 
на Рудник САСА поседува соодветна акредитација од Министерството за образование и наука. 
Кандидатите кои ќе покажат најдобри резултати ќе се стекнат со дополнителни поени при 
аплицирање за работа во рудникот САСА.

Бројот на учесници во обуката ќе биде ограничен, а наставата ќе се одвива со физичко 
присуство, со почитување на сите безбедносни протоколи и превентивни мерки за заштита од 
Ковид-19.

За учество на обуката кандидатите треба да имаат завршено средно образование – III или IV 
степен машинска или електро стручна подготовка, да поседуваат организаторски способности 
и да се прилагодливи на тимска работа. Сите заинтересирани што ги исполнуваат овие услови 
треба да достават лична професионална биографија (CV) и копија од дипломата за завршено 
средно образование, електронски на applications@sasa.com.mk или директно во одделот за 
човечки ресурси на Рудник САСА, најдоцна до 01.04.2021.
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Центар за едукација и 
развој на човечки ресурси
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ОСНОВИ ЗА ОТСУСТВО 
ОД РАБОТА СО И БЕЗ 

НАДОМЕСТОК НА ПЛАТА

Онлајн семинар
30.03.2021

Стопанската комора на Македонија, на 30 март 2021 година, организира 
еднодневна онлајн работилница на тема: „Основи за отсуство од работа со и без 
надоместок на плата“. 

Иако изминатиот период, кој беше одбележан со брзи регулативни промени, 
донесе бројни дилеми по однос на многу аспекти од работењето, можеби како 
најистакнати се наметнаа прашањата за отсуство на работниците од работа со и без 
надоместок на плата. Со цел да понуди комплетена анализа во насока на надминување 
на ваквите дилеми, оваа работилница ќе ги разгледа најчестите основи за отсуство од 
работа.

Почнувајќи од користењето на годишниот одмор, на работилнцата ќе се разговара 
за најчестите проблеми со кои се соочуваат работодавачите и работниците во поглед 
на овој институт. 

Потоа, како особено актуелно прашање, ќе се разгледа отсуството од работа 
поради боледување. Во рамки на оваа тема, ќе се дискутира за главните прашање: 
во кои случаи може да стане збор за боледување, кој е исплаќач на надоместокот на 
плата и како се одредува таквиот надоместок. Особено внимание ќе се посвети на 
боледувањето поради КОВИД-19, при што ќе се дистингвира помеѓу ситуациите кога 
постои можност за користење на боледување од страна на работниците кои се директно 
или индиректно засегнати од вирусот. Конечно, ќе се развие дискусија за отсуството 
на бремените работнички кои се ослободени од работа со физичко присуство, како и 
за отсуството поради бременост, раѓање и мајчинство.

Во рамки на работилницата, интерактивно ќе се објасни и институтот привремен 
принуден одмор, преку преглед на условите и модалитетите за негово спроведување.

Крајно, ќе се посочат останатите основи за платено отсуство од работа, а ќе се 
разгледа и поимот на неплатеното отсуство.

Предавач:  Викторија Спасовска – Симоноска, предавач на обуки, семинари и 
конференции со особен фокус на   тематики од облигационото, деловното и трудовото 
право.



БИЗНИС ИНФО14

Бесплатна “онлајн“ презентација: 
Иновативни решенија за одржливост 

и исплатливост на градежните 
проекти на компанијата „ГЕОПЛАСТ“

„онлајн“  Презентација 
30.03.2021

Стопанската комора на Северна Македонија како Ваш долгогодишен бизнис 
партнер, Ве поканува да земете учество на бесплатната “онлајн“ презентација на 
иновативни решенија за одржливост и исплатливост на градежните проекти на 
компанијата „Геопласт“ од Италија , со фокус на нови можности за соработка и 
имплементација на нови технологии.

Компанијата „Геопласт“ е основана во 1974 година со мотивација и цел за креирање 
единствени иновативни решенија за одржливост и заштита на животната средина, 
овозможувајќи меѓусебна коегзистенција меѓу животната средина и градежната 
индустријата. Низ годините, компанијата има развиено глобална мрежа на добавувачи 
и партнери низ светот со најзначајно присуство во Азија, Африка, САД, Русија и цела 
Европа.

Денес, компанијата вработува 70 експерти и инженери посветени на постојано 
надградување на нивното портфолио кое го сочинуваат повеќе од 40 производи 
создадени од рециклирани пластични материјали што ја подобруваат одржливоста и 
градежните перформанси на градбите во однос на енергетска ефикасност, еластичност, 
намалување на емисиите на СО2, сеизмичка отпорност, безбедност на населението, 
безбедност на работното место и други параметри, овозможувајќи градење на 
одржливи и исплатливи проекти.
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AНАЛИЗА НА ДЕЛОВНОТО 
РАБОТЕЊЕ НИЗ ФИНАНСИСКИТЕ 

ИЗВЕШТАИ ПРЕКУ КОРИСТЕЊЕ НА 
ФИНАНСИСКИТЕ ПОКАЗАТЕЛИ И 

НАПРЕДНИ ЕКСЕЛ АЛАТКИ

Семинар 
31.03.2021

Зошто се корисни финансиските извештаи? Бидејќи, тие им помагаат на инвеститорите 
и доверителите во донесувањето подобри економски одлуки. Целта на онлајн семинарот е 
подобро разбирање на финансиските извештаи од корисниците на финансиските извештаи, 
со цел да се олесни подобрувањето на процесот на одлучување, со користење на НАПРЕДЕН 
ЕКСЕЛ. 

Разбирањето на финансиските извештаи помага во процесот на донесување одлуки за 
бизнисот. Претприемачите, инвеститорите и аналитичарите создаваат база на податоци низ 
одреден период на време која се презентира преку финансиските извештаи. 

ЦЕЛИ :
- Анализа на оперативно-деловната успешност од работењето преку извештаите 

и показателите, структурата на приходите и трошоците и нивна примена во процесот на 
одлучување;

- Брзо скенирање и читање на финансиските извештаи, како извор на финансиски 
податоци корисни во процесот на одлучување;

- Дефинирање, пресметување, начин на толкување и значење на соодветни финансиски 
показатели за спроведување на финансиска анализа;

- Корисности и ограничувања на финансиската анализа на оперативно-деловната 
успешност од работењето преку финансиските показатели 

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

Михајло Донев
++ 389 2 3244067
Mihajlo@mchamber.mk
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СТРАТЕГИИ ЗА 
УПРАВУВАЊЕ И ЗА 

ЗАДРЖУВАЊЕ ТАЛЕНТИ 

Семинар 31.03.2021
„онлајн“-обука 

10:00-13:30 часот

Планирањето на човечките ресурси е во основата на успешноста на секоја 
компанија. Во основа, се работи за осмислување на структурата и на профилите на 
вработените со кои ќе може да се реализираат работните процеси и да се постигнат 
посакуваните резултати. Случувањата со светската пандемија уште посилно ја нагласија 
потребата од стратегија која ќе овозможи детектирање на клучни вработени и на т.н. 
таленти, од аспект на долгорочна одржливост и раст на организациите. Управувањето 
со талентите е тесно поврзано со системите за управување со постигнатото, како сет 
алатки за управување со компанијата на сите нивоа на менаџмент.

За таа цел, Стопанската комора на Македонија на 31 март 2021 година организира 
„онлајн“-обука на тема: „Стратегии за управување и за задржување таленти“, која ќе се 
фокусира на овие клучни теми за управување со вработените во секоја компанија. 

 Михајло Донев
✆ ++ 389 2 3244067
✆ Mihajlo@mchamber.mk

м-р Анита Митревска
✆ ++ 389 2 3244057
✆ anita@mchamber.mk
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Стопанската комора на Северна Македонија, на 6 април 2021 година, организира 
„онлајн“-семинар на тема: „Обврските на деловните субјекти што произлегуваат од 
прописите од областа на управувањето со отпадот “. 

Во чекор со економскиот развој законодавството за животна средина секојдневно 
се зголемува и менува што наметнува многубројни обврски за деловните субјекти. 
Со процесот на усогласување на нашето законодавство со она на ЕУ настанувааат 
интензивни и чести регулативни промени кои бараат брза адаптација. Ова е особено 
присутно во областа на управувањето со отпадот каде деловните субјекти имаат 
многубројни обврски кои треба да се исполнуваат речиси секојдевно. Оваа работилница 
има токму за цел да ги презентира сите законски обврски во управувањето со отпадот 
и да обезбеди одговор на слушателите во поглед на тоа како истите да се исполнат.

ОБВРСКИТЕ НА ДЕЛОВНИТЕ 
СУБЈЕКТИ ШТО ПРОИЗЛЕГУВААТ 
ОД ПРОПИСИТЕ ОД ОБЛАСТА НА 

УПРАВУВАЊЕТО СО ОТПАДОТ

Семинар 06.04.2021
„онлајн“-обука

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

Михајло Донев
✆ ++ 389 2 3244067
✆ Mihajlo@mchamber.mk 



БИЗНИС ИНФО18 ЦЕНТАР ЗА УНАПРЕДУВАЊЕ
НА КВАЛИТЕТ ВО 

ПРОИЗВОДСТВОТО И УСЛУГИТЕ

СТОПАНСКА КОМОРА 
НА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА  

ECONOMIC CHAMBER 
OF NORTH 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 Северна Македонија
ул.”Димитрие Чуповски” бр. 13
Скопје , Република Северна Македонија

ISO 
9001:2015

ISO 
45001:2018

НАLАL

НАССР

ISO  
14001:2015

ИТ БЕЗБЕДНОСТ И 
ЗАШТИТА НА ПОДАТОЦИ

Семинар 08.04.2021 - 
09.04.2021

„онлајн“-семинар 10:00-
13:00 часот

Заштитата на компјутерските мрежи и нивното надгледување се од големо 
значење за нормално функционирање на ИТ инфраструктурата, особено во време на 
пандемија, кога голем дел од работните процеси се извршуваат од локации физички 
оддалечени од компанијата. Оттука навременото идентификување на ризиците од 
информациски и од безбедносен аспект дава можност за нивна проценка, за преземање 
соодветни активности за нивно избегнување или за соодветно пресретнување, во 
насока на елиминирање на негативните последици врз работата и врз репутацијата на 
организацијата. На тој начин се обезбедува заштита на сите податоци со кои располага 
една компанија, без разлика дали тие се однесуваат на корисниците или на вработените.

За таа цел, Стопанската комора на Северна Македонија на 8 и 9 април 2021 
година организира дводневен „онлајн“ семинар на тема „УПРАВУВАЊЕ СО РАЗВОЈОТ НА 
СОФТВЕРИ – ТЕСТИРАЊЕ И ПУШТАЊЕ ВО ПРОДУКЦИЈА“.

 Михајло Донев
✆ ++ 389 2 3244067
✆ Mihajlo@mchamber.mk

м-р Елизабета Андриевска-Ефтимова
✆ ++ 389 2 3244074
✆ beti@mchamber.mk 
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19ЦЕНТАР ЗА УНАПРЕДУВАЊЕ
НА КВАЛИТЕТ ВО 

ПРОИЗВОДСТВОТО И УСЛУГИТЕ

СТОПАНСКА КОМОРА 
НА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА  

ECONOMIC CHAMBER 
OF NORTH 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 Северна Македонија
ул.”Димитрие Чуповски” бр. 13
Скопје , Република Северна Македонија

ISO 
9001:2015

ISO 
45001:2018

НАLАL

НАССР

ISO  
14001:2015
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Ваш деловен соработник 
во светот на бизнисот

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

Ве очекуваме!

СТОПАНСКА  КОМОРА 
НА  СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА

Дизајн и графичка обработка

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

Стопанска комора на Северна 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
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99
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