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Европската комисија започна со објавување повици за проекти во рамките на програмата за 
истражување и развој „Хоризонт Европа“, програма која е дефинирана за следниот седумгодишен 
период (2021 – 2027 година).

Стопанската комора на Северна Македонија, во рамките на своите активности, редовно ќе 
ги информира компаниите за самите повици и ќе ги поддржува во подготовката на нивните 
апликации.

Првиот повик е објавен минатата недела во рамките на Европскиот иновациски совет, 
како дел од програмата „Хоризонт Европа“, и е наменет за компаниите, истражувачките центри, 
универзитетите и за бизнис-асоцијациите, кои треба да соработуваат заедно за да ја постигнат 
целта на Европската Унија – да стане конкурентна и иновативна економија со зголемени 
капацитети за извоз и за интернационализација.

Европскиот иновациски совет (ЕИС) е клучен новитет за програмата „Хоризонт Европа“, 
претставувајќи клучна точка, каде што компаниите ќе добијат поддршка во реализацијата на 
своите иновативни проекти и преку Европскиот иновациски совет, како дел од програмата, би 

Објавен првиот повик за компаниите во рамките 
на новата седумгодишна европска програма за 
истражување и развој „Хоризонт Европа“
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се реализирале потпрограмите наменети за компаниите. ЕИС ќе ги продолжи проектите кои досега 
беа познати како инструмент за малите и средни компании и брза трака до иновации, но ќе воведе 
и други потпрограми кои ќе бидат наменети за МСП.

Првиот повик е наменет за проекти кои имаат радикално нови технологии и процеси, 
високоризични, за кои е потребно темелно истражување за да можат да го изодат својот пат од 
иновација до пазар.

Еден од главните новитети за аплицирање на проекти во рамките на програмата „Хоризонт 
Европа“ (Европскиот иновациски совет) е поедноставениот пристап на аплицирање, особено 
за малите и средни компании, кои треба да покажат во своите проектни апликации дека имаат 
потенцијал да развијат нови подобрени производи; да ги подобрат своите процеси на производство, 
кои ќе значат заштита на животната средина; да создадат поздрави и подобрени производи за 
потрошувачите и, генерално, подобрувајќи ги своите конкурентни потенцијали, да придонесат за 
создавање конкурентна и иновативна европска економија.

Основна насока во подготовката на сите проектни апликации е постигнување една или повеќе од 
целите зададени во Европската стратегија, а тоа се Договорот за зелена економија, дигитализацијата 
и конкурентната и иновативна економија.

Во рамките на EIC Pathfinder, или изнаоѓање на патот од иновација до пазар, е објавен и првиот 
повик за иновации кои се во почетна фаза и за кои е потребно детално истражување, за да може веќе 
во следните повици да го изоди патот од иновација до пазар. Во рамките на Европскиот иновациски 
совет развиени се алатки или систем со кои компаниите ќе бидат поддржани за време на сиот 
нивни пат при реализацијата на развивањето на иновацијата, индустриското производство и при 
пласирањето на пазарот. Тоа е и новина во оваа програма, во која Европската комисија, во рамките 
на Европскиот иновациски совет, има развиена стратегија, со која ќе ги поддржува компаниите да 
развијат иновација, но и да можат да ја стават во процесот на производство, да ја пласираат на 
пазарите во ЕУ и пошироко и истовремено да ги поддржи со дополнителни средства преку Фондот 
„ЕИЦ“, според принципот на venture capital, вложувајќи во нивните компании и иновативни идеи. 
Целта е да се зајакне не само иновативниот потенцијал на компаниите туку и да се обезбеди пат за 
нивно пласирање на пазарот.

За да се аплицира на првиот повик, потребно е претходно компанијата да биде регистрирана 
во системот ECAS на ЕУ и да има свој PIC-број. Конзорциумите се формираат од минимум три 
партнери, од кои едниот треба да биде од земја од ЕУ, а самиот конзорциум треба да биде составен 
од универзитети, истражувачки научни центри, индустрија, МСП или стартапи.

Максималниот грант од ЕУ е 3 милиони евра, а самата апликација е максимално упростена за 
компаниите да можат да аплицираат. Самиот предлог-проект, во кој треба да се објасни сиот процес 
на развој на една иновација, треба да се стави на максимум 17 страници, што значи дека апликацијата 
е значително скратена.

Краен рок за аплицирање е 17 мај 2021 година, а новина е и тоа дека евалуаторите, пред да 
донесат конечна одлука дали е проектот подобен за финансирање, ќе побараат дополнителни 
објаснувања од самиот апликант – нешто што досега не беше овозможено.
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Активностите во процесот на валидација 
на усогласеноста на македонската Програма 
за Овластен економски оператор се во 
завршна фаза и се очекува во извештајот 
на меѓународните валидатори од ЦЕФТА 
страните, ЦЕФТА Секретаријатот, Европската 
Комисија и експерти на ГИЗ, позитивна 
оценка и потврда за законска усогласеност 
со законодавството на ЕУ. По завршувањето 
на постапката за меѓународна валидација на 
Програмата за Овластен економски оператор (ОЕО), македонските ОЕО, покрај погодностите 
во нашата држава, ќе имаат големи погодности и во ЦЕФТА регионот, како што се приоритетно 
минување на граничните премини, помалку контроли, избегнување на двојно поднесување 
документи, бесплатни обуки итн. а во насока на намалување на времето на чекање на граничните 
премини, намалување на трошоците и стимулација на трговската размена преку взаемно 
признавање на протоколи, процедури и документација. На списокот на компании од земјава кои 
се Овластени економски оператори има 18 фирми меѓу кои прехранбени гиганти, шпедиции, 
компании за транспорт и логистика и странски инвестициски капацитети.

Од индиректни придобивки компаниите иматели на ОЕО сертификат издвојуваат: намалени 
безбедносни и сигурносни инциденти, намалени кражби и загуби, односно заштита на 
производи, објекти, опрема, информации и ресурси од кражба, употреба на лого што е корисно 
како маркетиншка алатка,  на сите официјални документи треба да стои логото на ОЕО како 
официјален знак на препознавање дека операторот е безбеден и сигурен партнер во Синџирот 
на Снабдување и доверлив бизнис партнер.

Овластен економски оператор (ОЕО) е субјект што е одобрен од царинските администрации 
да користи олеснувања во поглед на царинските контроли поврзани со безбедноста и сигурноста 
и/или поедноставувања пропишани со царинските прописи. Покрај увозници и извозници за 
едно вакво одобрение може да аплицира и производител, превозник, застапник во царински 
постапки, имател на царински склад, доколку ги исполнуваат пропишаните критериуми и услови.

Преземено: „Помалку чекање на 
граничните премини за Овластените 
економски оператори“
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АСОМ: Со предлог измените на Законот на 
игрите на среќа, илјадници вработени на улица и 
отворање пат за нелегално обложување 

Асоцијацијата на спортски обложувалници на Македонија (АСОМ) реагира на Предлог 
измените на Законот за игрите на среќа и забавните игри поставени на Единствениот национален 
електронски регистер на прописи (ЕНЕР) и изразува жалење што и покрај многуте обиди од нивна 
страна за конструктивно делување во унапредување на регулативата, повторно се предлагаат 
измени кои водат кон затворање на цела една стопанска гранка, губење на илјадници работни 
места и огромни загуби за државниот буџет.

Забелешките на Асоцијацијата кои во најкус можен рок ќе бидат и официјално доставени 
преку ЕНЕР се однесуваат на зголемувањето на даноците и давачките, правните имликации по 
однос на скратување на стекнатото деловно право преку важечките лиценци, но пред сé на 
оддалеченоста од 500 м на деловните објекти од образовните инсититуции.

„Измените за одалечување на деловните објекти се целосно неприфатливи и подготвени сме 
силно да се спротивставиме на ваквиот предлог. Растојанието од 500 м оддалеченост на нашите 
деловни објекти од образовните институции значи затворање на 98% од уплатно-исплатните 
места, односно гасење на целата стопанска гранка. Со ова директно се загрозува егзистенцијата на 
повеќе од 8.000 семејства, односно повеќе од 8.000 вработени кои преку ноќ ќе останат без работа. 
Ефектите од ова ќе се прелееат и врз други стопански гранки како и врз повеќе од 50.000 работни 
места, кои индиректно зависат од нашата работа.“– велат од Асоцијацијата.

Дополнително АСОМ посочува дека со ваквиот закон се одзема стекнатото деловно право 
на компаниите кои имаат важечки лиценци за постоечките објекти и укажуваат на домашни и 
меѓународни правни импликации доколку им се скрати ова право на компаниите.

Иако во повеќе наврати досега, АСОМ укажуваше дека ваквото законско решение ќе создаде 
услови за развој на сивата економија и нелегалното обложување, институциите не ги земаа предвид 
овие последици при носење на предлог измените на Законот.

„Несфатливо е како инстуциите не можат да ги предвидат ризиците од измените на 
Законот кои се предлагаат. Ако ние ставиме клуч на врата на легалните спортски обложувалници, 
практично ќе згасне една веќе добро регулирана стопанска гранка. Затворањето на спортските 
обложувалници нема да го запре обложувањето, играчите ќе бараат алтернатива, а обложувањето 
ќе се префли на нелегални локации, каде државата ќе нема контрола ниту врз средствата, ниту 
врз безбедноста на играчите и малолетниците. Ова де факто ќе значи дека државата ќе се соочи 
со нелегално обложување и ќе отвори пат за развој на сива економија“- предупредуваат од АСОМ.

Конечно, заклучоците на Асоцијацијата се дека ова не е европски закон. Европските закони 
не предвидуваат оддалеченост на објектите, затоа што ниту едно истражување во светот не 
покажало дека близината на објектите до образовните институции влијае врз навиките на младите.
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МАЛИТЕ ХИДРОЕЛЕКТРАНИ СЕ ИДНИНАТА, КАКО 
НАЈЕФИКАСЕН И НАЈЗНАЧАЕН ОБНОВЛИВ ИЗВОР 
НА ЕНЕРГИЈА 

Групацијата на обновливи извори на енергија (ГОИЕ) при Стопанската комора на Северна 
Македонија денеска одржа онлајн прес-конференција претставувајќи ги своите заложби за 
одржливо искористување на ресурсите и презентирајќи ги придобивките од работата на малите 
хидроелектрани како еден од најефикасните и најзначајни обновливи извори на енергија.

Според д-р Александар Дединец, од истражувачкиот центар за енергетика и одржлив развој 
на МАНУ, во стратегијата за енергетска транзиција во Македонија до 2040, наместо сегашните 17%, 
обновливите извори треба да учествуваат со 43 проценти од вкупното производство, што ќе значи 
55% намалување на емисијата на стакленички гасови споредено со состојбата од 1990 година.

„Македонија не е многу богата со ресурси, затоа секој обновлив ресурс што ни е на 
располагање треба да се искористи, вклучувајќи ги водените потенцијали преку работата на малите 
хидроелектрани“ - смета Дединец.

Во предностите на малите хидроцентрали тој ги потенцираше производството на чиста енергија, 
како и дека не предизвикуваат аерозагадување, не генерираат гасови, водата ниту се троши, ниту 
се загадува, а емисијата на CO2 e нула.

Од Групацијата за обновливи извори објаснуваат дека малите хидроелектрани придонесуваат 
за децентрализација на енергетскиот систем и намалување на увозот на електрична енергија, 
истовремено создаваат работни места на локално ниво, но придонесуваат и за локалната економија 
воопшто, преку даноците и придонесите кон државата. Неспорно е и нивното индиректно економско 
влијание преку ангажирање на надворешни експерти и компании, меѓутоа една од главните 
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економски придобивки е дека обезбедуваат одржлив развој на енергетскиот систем, полесни се и 
поевтини за проектирање и имаат исклучително долг век на траење.

Според Самоил Целески од ЕМК „Мали хидроелектрани“, свесни се за предизвиците со кои се 
соочува локалното население во однос на изградбата.

„Факт е дека секоја човечка активност има влијание на природната околина. Меѓутоа, со 
почитување на добрите градежни практики за справување со таквите ефекти, воспоставување 
патеки за риби, заштитни градежни објекти, рекултивација, пошумување и секако неприкосновено 
почитување на регулативата, тоа влијание може да се сведе на минимум“, - рече Целески, појаснувајќи 
дека за 5 години природата самостојно се враќа во првобитната состојба, а пак градежниот опфат за 
една мала хидроелектрана не надминува 3 хектари.

Во контекст на сушењето на реките, тој посочи дека МХЕ всушност, не ја земаат водата, туку само 
ја користат нивната енергија.

Од Групацијата на обновливи извори на енергија потенцираа дека се залагаат за доследно 
почитување на законите и регулативите, како и за нивно унапредување, останувајќи партнер на 
државата со отвореност за дијалог со институциите и невладиниот сектор. Потенцираа и дека 
Групацијата и компаниите членки вложуваат и ќе вложуваат во општествено одговорни проекти и 
најавија понатамошни инвестиции во локални еколошки проекти, а ги претставија и новите канали 
за комуникација, веб-страницата www.goie.mk  и Фејсбук страницата на ГОИЕ.    

180 години NBG и 21 успешна година на 
Стопанска банка АД Скопје заедно со NBG

Националната банка на Грција (NBG) на 30-ти март одбележа 180 години постоење.

Во својата изјава генералениот извршен директор на NBG Групацијата, Павлос Милонас, рече: 
„Многу сме горди на нашата историја и на улогата што NBG ја има во развојот на економијата и 
на општеството во земјата и во регионот. Денеска продолжуваме да поттикнуваме иновации и 
претприемачки дух со цел создавање на подобра иднина за нашите клиенти и за нашите сограѓани.“

Милонас, исто така, се осврна и на резултатите на NBG Групацијата за 2020 година: „Наспроти 
пандемијата на ковид-19, финансиските резултати на Групацијата за 2020 година се одлични. На 
оперативно ниво, пред добивките од тргувањето и еднократните резервации поврзани со ковид-19, 
оперативната добивка се зголеми за 41% на годишно ниво, достигнувајќи 328 милиони евра. 
Добивката е одраз на отпорноста на основните приходи и на строгото намалување на трошоците, 
што резултираше со годишно намалување на трошоците за околу 150 милиони евра во период од 
две години. На крај, добивката по оданочување достигна 591 милиони евра, што е зголемување за 
26% на годишно ниво. Дополнително, благодарејќи на приходите од 1,1 милијарди евра остварени 
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од тргувањето и од другите активности целосно можеа да бидат апсорбирани резервациите од 
околу 0,8 милијарди евра за кредитното портфолио поврзани со ковид-19 и со секјуритизација на 
кредитите. Значајно подобрената профитабилност го прикажува нашиот висок потенцијал, кој е 
одразен во билансот на состојба, но и во посветеноста и фокусот на тимот на NBG. Сите наши луѓе 
сега уште повеќе се посветени на нашата понатамошна трансформација“.

Оваа година се означува и 21 година од стратегиската инвестиција на NBG во Стопанска банка 
АД – Скопје. Осврнувајќи се на овој повод, генералниот извршен директор на Стопанска банка АД 
– Скопје Диомидис Николетопулос, изјави:

„Горди сме што сме членка на NBG Групацијата, една од најважните групации во регионот, 
и посебно сме среќни што Стопанска банка АД – Скопје продолжува да има свое место во 
180-годишната историја на NBG. Пред околу 21 година, почна успешното заедничко чекорење на 
две историски значајни банки во регионот, овозможувајќи и на Стопанска банка АД – Скопје да 
прерасне во силната профитабилна банка каква што е денес, столб што ја поддржува економијата 
на Северна Македонија, и секако, е значен дел од NBG Групацијата.

И покрај ковид-19 пандемијата, во 2020 година Банката ги докажа своите силни перформанси и 
здравата основа, при што се постигна подобар биланс на состојба. Кредитното портфолио на Банката 
порасна на 1,2 милјарда ЕУР, депозитите на 1,4 милјарда ЕУР, со што беа постигнати извонредни 
резултати – Банката оствари нето-добивка за 2020 година од 32 милиони евра. Продолжуваме со 
истото темпо, како една од најважните финансиски институции во земјата, работејќи со супериорни 
резултати во сите области на дејствување, чувајќи ги депозитите на нашите клиенти и генерирајќи 
одржлива вредност за сите засегнати страни“.

Стопанска банка АД Скопје е долгогодишна членка на Стопанската комора на Северна 
Македонија и е наш Покровител.
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Воспоставување на меѓусебна економска 
соработка и поттикнување на развојот на малите 
и средни бизниси, меѓу Република Грузија и 
Република Северна Македонија

На одржаната средба во 
Стопанската комора на Северна 
Македонија, помеѓу вонредниот и 
ополномоштен амбасадор на Грузија 
во Република Северна Македонија, со 
седиште во Софија, Тамуна Лилуашвили, 
г-дин Андов, кој е предложен за конзул 
на Република Грузија во нашата земја 
и претседавачот на Собранието на 
Стопанската комора на Северна 
Македонија г-дин Пешев, пред се беше истакната потребата од воспоставување на економска 
соработка меѓу двете држави, посебно во делот на малите и средни бизниси.

Се потенцираше потребата да се воспостават добри меѓусебни односи и помеѓу 
Стопанските комори на двете земји, кои поради наметнатата ситуација од пандемијата со 
коронавирусот, првично би се одвивале онлајн, со надеж дека во периодот кој следи ќе бидат 
воспоставени и директни средби, со цел поврзување и соработка меѓу бизнис секторите на 
двете земји.

Како првичен чекор, кон оваа соработка амбасадорката Лилуашвили,  ја истакна и 
претстојната посета во мај 2021 година, на Република Северна Македонија, од страна на 
претседателот на Република Грузија, г-ѓа Саломе Зоурабичвили.  

Господинот Пешев, го истакна интересот за воспоставување на соработка меѓу 
двете држави, истакнувајќи дека постои можност за соработка меѓу Коморите, како и 
воспоставување на меѓусебен извоз на производи кои се карактеристични за двете земји, 
што воедно претставува и еден од главните интереси на членките на Стопанската комора на 
Северна Македонија.

Во обемот на надворешно-трговската размена меѓу Република Северна Македонија 
и Република Грузија, во периодот од 2010 до 2020 година може да се забележи трговски 
суфицит на македонска страна, при што најголемиот суфицит е забележан во 2016 година во 
износ од 1,42 милиони САД $. 
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Осигурениците лани во полиси за покривање 
различни ризици вложиле 163,7 милиони евра 

Сите осигуреници лани во осигурување вложиле 10 милијарди денари (163,7 милиони 
евра). Во  период од пет години (од 2016 до 2020 година) биле купени полиси вредни 48,3 
милијарди денари (785,2 милиони евра).

Според извештајот на регулаторот, во последниве пет години во осигурување живот 
граѓаните вложиле вкупно 7,98 милијарди денари (129,7 милиони евра). За полиси кои 
покриваат ризици од неживотното осигурување (автомобилска одговорност, каско, имот, 
општа одговорност, приватно здравствено и други видови осигурување) вкупно се платени 
40,3 милијарди денари (655,5 милиони евра).

Граѓани, компании и институции од пријавени штети лани наплатиле 4 милијарди денари 
(65,1 милиони евра) што е на исто ниво како и во 2019 година. Од тоа за штети по полиси за 
неживотно осигурување компаниите на осигурениците исплатиле 3,57 милијарди денари (58 
милиони евра).  Исплатите на штети по основ на осигурување живот изнесуваат 436,9 милиони 
денари (7,1 милиони евра), покажуваат официјалните податоци на Агенцијата за супервизија на 
осигурување (АСО).

Продажбата на полиси за осигурување (бруто полисирана премија) лани во споредба со 
2016 година е зголемена за 1,35 милијарди денари (22 милиони евра). Бројните ограничувања врз 
вкупните економски текови и особено врз мобилноста, кои лани ги предизвика здравствената 
пандемија, негативно се одразија и врз продажбата на полиси, со што вкупната продажба на 
полиси лани бележи благ пад од 5 отсто во споредба со 2019 година. – велат од АСО.

На осигурителниот пазар работат вкупно 16 друштва за осигурување меѓу кои 11 покриваат 
ризици од осигурување неживот, а 5 компании се специјализирани за осигурување живот.

Што ја одбележа 2020 година?

Продажбата на полиси од корпусот неживотно осигурување лани во вкупната бруто 
полисирана премија учествува со 82,7 отсто и изнесува 8,3 милијарди денари (135,4 милиони 
евра). Осигурителните друштва од продажба на полиси за осигурување живот инкасирале 
1,74 милијарди денари (28,3 милиони евра) што претставува 17,3 отсто од целиот приход од 
продажба полиси.

И лани најголемо учество во целата продажба има осигурувањето моторни возила со 4,96 
милијарди денари (80,65 милиони евра), пред осигурувањето имот со 1,86 милијарди денари 
(30,25 милиони евра). Најголем раст има кај приватното здравствено осигурување од чија 
продажба осигурителите наплатиле пет пати повеќе во однос на 2019 година – покажуваат 
податоците на регулаторното тело.
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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.
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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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9 април 2021, Бр. 450

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

Osnovana 192
2

99
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