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Коморскиот инвестициски форум, како асоцијација на шесте национални комори од 
Западен Балкан, претставува повеќе од 350.000 компании од регионот, претежно мали и 
средни претпријатија, настојувајќи да отвори нови можности за посилно вмрежување на 
деловните заедници во регионот преку отстранување на преостанатите пречки за развој 
на регионалната економска соработка и подобрување на деловната и инвестициската 
клима на пазарите во целиот регион, посочи д-р Татјана Штерјова Душковска, генерален 
секретар на Коморскиот инвестициски форум, на прес конференцијата одржана во 
Стопанската комора на Северна Македонија на 10.05.2021 година.

Главниот фокус на активностите на Коморскиот инвестициски форум во претстојниот 
период е тесно поврзан со имплементацијата на Акцискиот план за Заедничкиот 
регионален пазар. Овој документ се фокусира на потребата за компаниите од шесте држави 
на Западен Балкан да се обезбеди заеднички пазар, заснован на правилата и стандардите 
на ЕУ, и кој треба да придонесе за зголемување на атрактивноста и конкурентноста на 
регионот и за приближување на регионот до пазарите на ЕУ. Помеѓу останатото, овој 

ПОДДРШКА ЗА ДОБАВУВАЧИТЕ ОД РЕГИОНОТ 
НА ЗАПАДЕН БАЛКАН ПРЕКУ КОМОРСКИОТ 
ИНВЕСТИЦИСКИ ФОРУМ, ЗА НИВНО ВКЛУЧУВАЊЕ 
ВО ГЛОБАЛНИТЕ ЛАНЦИ НА СНАБДУВАЊЕ
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акциски план треба да придонесе за слободно движење на лица, стоки, услуги и капитал, 
но и засилена соработка во областите на дигитализацијата, инвестициите, иновациите и 
индустријата.

Токму во делот на засилена соработка во областа на индустријата Западен Балкан, со 
поддршка од Европската Унија, Коморскиот инвестициски форум ќе работи на Регионалната 
програма за поддршка на добавувачите од регионот на Западен Балкан, со цел поддршка 
за нивно полесно вклучување во глобалните ланци на снабдување, посочи д-р Штерјова 
Душковска.

Како прв чекор, започнува мапирањето на добавувачите од регионот во посебна датабаза 
која ја изработува Коморскиот инвестициски форум, а која ќе содржи релевантни податоци 
за потенцијалните добавувачи и инвеститорите во три клучни сектори:

• лесната индустрија (вклучувајќи електрични и електронски системи и елементи на 
електронски и електрични системи);

• автомобилска индустрија (вклучувајќи уреди и компоненти за автомобилска 
индустрија-пластика, гума, машини / опрема);

• прехранбената индустрија;

Дополнително, во датабазата ќе бидат вклучени и компании од циркуларната економија, 
пристап кој е од хоризонтален карактер, и може да опфати компании од различните сектори 
и дејности кои активно придонесуваат на полето на циркуларната економија.

Во датабазата ќе бидат систематизирани податоци кои се однесуваат на основните 
податоци за компанијата, податоци за производствените капацитети (клучни производи, 
клучни применети технологии, применети сертификати, позиција во синџирот на снабдување, 
земји во кои извезуваат, итн.), финансиски податоци, капацитет на производот (за секој HS 
код), специфични детали за производот, итн.

Базата на податоци ќе содржи релевантни податоци за приближно 2000 добавувачи 
и инвеститори кои можат да се приклучат на регионалните и глобалните ланци на 
снабдување. Како прв пилот сектор се работи на автомобилската индустрија, и мапирањето 
на добавувачите од овој сектор ќе биде завршено до крајот на јуни, во пресрет на Самитот 
во рамки на Берлинскиот процес, која на почетокот на месец јули ќе се одржи во Берлин, а 
за останатите сектори базата на податоци ќе биде комплетирана до крајот на 2021 година.

Ги повикуваме сите заинтересирани компании да се вклучат во оваа активност, и да се 
обратат до Стопанската комора на Северна Македонија заради вклучување во оваа дата-
база, посочи Штерјова Душковска.
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Оваа база на податоци ќе се користи за понатамошен развој на услуги за компании / 
потенцијални добавувачи, кои за овие компании ќе ги обезбедува Коморскиот инвестициски 
форум и стопанските комори од регионот. Се работи на развој на бази на податоци за 
пристап до пазарот, која ќе вклучува точни информации за потенцијалните пазари, ќе 
овозможува пребарување на партнери и размена на податоци помеѓу компаниите. На 
компаниите кои ќе бидат вклучени во Програмата, ќе им биде обезбедена техничка помош 
за дигитализација и за пристап до финансии. За 60 компании од регионот со поддршка 
од консултанти, ќе биде изготвен стратешки план за дигитална трансформација, и 
дополнително, за 60 компании од регионот ќе биде обезбедена поддршка за изготвување 
на предлог-проекти за аплицирање за финансиска поддршка од достапните европски 
фондови, за финансирање на решенија за надградба на постојните или воведување 
на нови решенија во нивните производни процеси. Конечно, за компаниите ќе бидат 
организирани и различни активности за вмрежување - B2B средби, саеми, деловни 
настани, и инвестициски конференции, за поддршка на активностите за вмрежување 
помеѓу добавувачи и инвеститори. Сето ова треба да придонесе за унапредување на 
капацитетите на компаниите од регионот за вклучување во регионалните и глобалните 
ланци на снабдување.
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Да не избиеше кризата со коронавирусот, готово сигурно беше дека 
Комората ќе организираше комеморативен собир на 10-годишнината 
од поднесувањето на првата иницијатива за формирање на холдинг 
друштва во Северна Македонија. Тоа ќе беше пародија на изгубеното 
време, на изгубениот профит и на бавноста на администрацијата. При 
концептирањето на тој настан, во главата ми се вртеше мислата дека 
повторувањето е мајка на знаењето, но веројатно упорноста е мајка на 
остварувањето! Целта, со тој настан, ми беше да ја алармирам јавноста 
дека создавањето на поволно бизнис опкружување за балкански 
прилики, е многу тешка работа. Ние знаеме дека нашите убедувања 
за определени решенија во корист на бизнисот траат со години. Но, прашањето 
за холдингот, за неданочните давачки и за царинските тарифи траат навистина 
предолго. Се разбира, почетокот на пандемија не беше време за тоа. Неверојатно, 
но вистинито,  Владата на РСМ собра храброст и во најтешките моменти на кризата 
одлучи да ја прекине негативната пракса на повеќегодишни процедури и заедно 
со учесниците на платформата за јавно-приватниот дијалог, реши да ги симне овие 
прашања од дневен ред. Во моментот, реалната состојба е, дека заеднички работни 
групи на Владата, надлежните министерства и надлежните комори ги привршуваат 
последните подготовки, овие три решенија, да влезат во владина процедура. Знам 
дека буквата Б има посебно значење (Бранко, безбедност, бизнис), ама неверојатно е 
дека тројцата клучни членови на Владата кој го туркаат процесот се презиваат Битиќи 
, Бесими и Бектеши.

Еве неколку примери како доказ за нашата упорност да имаме активна улога 
во донесувањето или измената на прописите сè со цел, да се отстранат определени 
правни празнини или недоречености, кои се од значење за подобрување на деловната 
клима.

1.    Иницијатива на СКСМ за законско нормирање на холдингот;
2.    Иницијатива на СКСМ за ревидирање на парафискалните и неданочни 

давачки;
3.    Иницијатива на СКСМ за ревидирање на царинските стапки и нивно 

ТРИ Б - БИТИЌИ, БЕСИМИ И БЕКТЕШИ ГО 
ПРЕСЕКОА ГОРДИЕВИОТ ЈАЗОЛ НА БИЗНИСОТ 

 Бранко Азески
Претседател 
на Стопанска 
комора на 
Северна 
Македонија 
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усогласување со царинските стапки на Европската Унија;
4.    Иницијатива на СКСМ за воспоставување на даночен календар;
5.    Иницијатива на СКСМ за практична примена на електронската фактура во 

државата;
6.    Иницијатива на СКСМ  поврзана со член на 218 од Законот за извршување,.

Во минатите мои колумни стана збор и за работењето на ЕНЕР-от како сериозна 
алатка за дијалог помеѓу државата и бизнисот. Во исто време, се зацврстува и 
внатрешната кохезија  внатре во Комората во која еснафските здруженија стануваат 
секој ден се поактивни. Оваа недела се договара втората фаза на вакцинирањето на 
бизнисот. Истовремено, во Трст, коморите на земјите на Западен Балкан се договараат 
за продолжување на започнатата постапка за имунизација на регионално ниво. Исто 
така, не очекува и средба со најголемата опозициона партија ВМРО-ДПМНЕ, на која 
ќе разговараме како одговорни чинители за прашањата од наша надлежност.  Сè на 
сè, во бизнис заедницата врие како во кошница во пресрет на случувањата кои ќе ја 
определат нашата перспектива да излеземе од кризата помудри или ќе заглавиме во 
балканската неперспектива.
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НЛБ Банка по петти пат ја доби наградата за 
најдобра Банка на Europe Banking Awards

Europe Banking Awards веќе тринаесет години ги препознава и наградува достигнувањата 
на банките во регионот, а организатор на овие награди е ЕМЕА – реномираниот финансиски 
магазин чија уредничка визија е да биде „независен глас“ на финансиската заедница.

Критериумите и параметрите врз основа на кои беа доделени овие престижни награди се 
однесуваат на способноста на банките и финансиските институции да овозможат иновативни 
производи и услуги, да покажат одлични резултати во инвестициското банкарство, како 
и способност и капацитет да функционираат како социјално одговорни компании во 
општеството од кое се дел.

НЛБ Банка успешно се справи со сите предизвици кои беа наметнати минатата година од 
глобалната пандемија и притоа оствари извонредни финансиски резултати.

Во текот на изминатата година НЛБ Банка ја унапреди својата понуда преку воведување на 
нови иновативни продукти, како што се брзите плаќања и кредитите преку мобилен телефон 
и значително го зголеми користењето на дигиталните канали. Исто така ја покажа својата 
општествена одговорност преку низа донации и спонзорства наменети за подигнување 
на општото добро, со истовремена безрезервна фокусираност кон своите клиенти со цел 
поддршка за нивно полесно справување со последиците од кризата. Како резултат на 
тоа, следеа одлични финансиски резултати, проследени со високо ниво на корисничко 
задоволство и перцепција на брендот.

НЛБ Банка АД Скопје е долгогодишна членка на Стопанската комора на Северна 
Македонија.
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ОД СЕДУМ ЕКСПРЕСНИ ПАТИШТА НА 
КОИ СЕ РАБОТИ, САМО ЕДЕН ГО ГРАДИ 
ДОМАШЕН КОНЗОРЦИУМ

Претседателот на 
Здружението на градежништвото, 
индустријата на градежни 
материјали и неметалите, Андреа 
Серафимовски во интервју за 
Фактор зборува за состојбите во 
градежништвото од почетокот 
на пандемијата, недоволно 
искористениот потенцијал на 
домашните компании во доменот 
на инфраструктурата, трендот на 
раст на цените на градежните материјали и ефектите врз цените на становите, како и 
за потребните мерки за поддршка на секторот со цел да остане двигател на домашната 
економија.
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ПЕРСПЕКТИВИ И ПРЕДИЗВИЦИ ЗА 
РАЗВОЈ НА АРБИТРАЖАТА

Започна дводневната виртуелна, меѓународна, арбитражна конференција на тема 
„Бизнисот и арбитражата во ерата на глобализација: предизвици и перспективи“, која ја 
организира Постојаниот избран суд – 
Арбитража при Стопанската комора 
на Северна Македонија, со поддршка 
на Централноевропската иницијатива 
(ЦЕИ), со цел афирмирање и развој на 
арбитражата како алтернативен начин на 
решавање на споровите и доближување 
на европските искуства кон македонската 
арбитражна практика.

Д-р Горан Рафајловски, претседател 
на Постојаниот избран суд – Арбитража, 
информираше дека оваа арбитражна конференција Постојаниот избран суд – Арбитража 
традиционално ја организира по петти пат, а со поддршка на партнерот ЦЕИ по третпат, и 
претставува настан што е препознаен во меѓународни рамки. Доказ за тоа е што во текот на 
изминатите години на конференциите како говорници имаат учествувано над 70 стручни 
лица и реномирани експерти на домашната и на меѓународната арбитражна сцена и над 
400 слушатели од бизнис-заедницата и од пошироката јавност. Пред претставниците на 
компаниите, правосудната фела, арбитрите и пред експертите од областа на арбитражното 
право, присутни на денешната вирутелна конференција, тој истакна дека пандемијата 
донесе многу промени во глобални рамки, менувајќи ги бизнис-амбиентот и работењето на 
арбитражните институции. Токму затоа и програмата на конференцијата, која оваа година 
се организира во пандемиски услови, е посветена на актуелните случувања во областа 
на арбитражата, со посебен осврт на влијанието на глобализацијата и на пандемијата на 
КОВИД 19 врз арбитражното решавање на споровите, на практичните прашања поврзани со 
ефикасноста на арбитражните постапки, на примената на арбитражата во клучните сектори, 
на признавањето и извршувањето на странските арбитражни одлуки во земји од Централна 
и од Источна Европа и на легитиметот на меѓународната арбитража.

Д-р Елена Милевска Штрбевска, генерален секретар на Постојаниот избран суд - 
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Арбитража се осврна арбитражната практика во нашата држава и работењето на Постојаниот 
избран суд – Арбитража при Стопанската комора на Северна Македонија. Таа посочи дека 
арбитражната практика континуирано се развива и унапредува во последните години, а 
арбитражата со многубројните предности во однос на редовните судови се докажа како 
брз, економичен и ефикасен механизам за решавање на споровите, кој е потребен на бизнис 
заедницата. Показател за тоа е просечното времетраење на постапките кои се водат пред 
Арбитражата кое постојано се намалува и во 2020 година изнесува 184 дена за разлика од 
просечното времетраење на судските постапки кое во 2020 година според извештаите на 
Судскиот совет на РСМ е далеку подолго од времетраењето на арбитражните постапки кои 
завршуваат во еден степен, со одлуки кои се правосилни и извршни.

Според статистичките податоци од работењето на Арбитражата во периодот 2015-2020 
година:

    60 % од вкупниот број поведени арбитражни постапки биле за спорови без меѓународен 
елемент, додека 40 % биле за спорови со меѓународен елемент;

    најголем број од поведените арбитражни постапки, или 42,5 %, се со вредност на 
предметот на спорот од 10.000 до 50.000 евра, додека најмал број, или 12,5 %, се со вредност 
на предметот на спорот од 50.000 до 100.000 евра; 

    како странки во арбитражните постапки во анализираниот период се јавуваат трговски 
субјекти од РС Македонија, Турција, Бугарија, од Косово, Романија, Русија, Хрватска, од 
Саудиска Арабија, Србија, Кина и други;

    поведените постапки биле за побарувања што произлегуваат од договори за продажба, 
договори за деловна соработка, од договори за јавни набавки, договори за градење, од 
договори за вршење услуги на обезбедување и други;

    најголем дел од тужбените барања во постапките се однесуваат на долг (75 %), надомест 
на штета (15 %) и друго (10 %).

Претставниците на Постојаниот избран суд – Арбитража порачаа дека, имајќи ги предвид 
многубројните предности, потребно е активно да се дејствува во насока на натамошен развој 
на арбитражата и на промоција на придобивките од арбитражно решавање на споровите, 
што е и целта на денешната конференција и на долгорочните заложби на Арбитражата.

Во рамките на денешната програма на конференцијата предвидени се три панели, во 
кои ќе учествуваат 9 говорници од земјата и од странство, кои ќе се осврнат на ефектите 
на пандемијата на КОВИД 19 врз арбитражното решавање на споровите, на ефикасноста на 
арбитражните постапки и на примената на арбитражата во клучните сектори.
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Доделени сертификатите на учесниците во 
програмата „Млади менаџери и бизнис лидери“ 
на Советот на странски инвеститори под 
покровителство на претседателот на државата

Во Кабинетот на претседателот 
денеска беа доделени сертификатите 
на учесниците во програмата „Млади 
менаџери и бизнис лидери“ кои што 
во изминатиов период успешно ја 
завршија обуката во осумте компании 
– членки на Советот на странски 
инвеститори: ЕВН Македонија АД, 
Комфи Ангел, Ван Хоол Македонија, 
Кемет Електроникс Македонија, ЕОС 
Матрикс Македонија, Филип Морис 
ТКП, Рамстор Македонија и Макстил АД 
Скопје.

Претседателот Пендаровски 
изразувајќи благодарност до овие 
општествено одговорни компании 
кои ги ставија на располагање своите 
капацитети, овозможувајќи им стручно усовршување на младите менаџери и бизнис-лидери, 
истакна дека преку оваа програма, се мотивираат младите професионалци да останат и да се 
реализираат тука, во Северна Македонија. Тоа, како што посочи претседателот Пендаровски 
ќе ја трансформира нашата држава во слободно и просперитетно општество во кое ќе се 
ценат квалитетот, посветеноста и професионалноста.

„Кандидатите понудија нови, свежи перспективи коишто сигурно ќе им бидат од корист на 
компаниите. Некои од решенијата што младите учесници ги подготвија се толку квалитетни, 
сеопфатни и издржани, што компаниите се подготвени и практично да ги имплементираат“, 
рече претседателот Пендаровски.
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Во таа насока, претседателот Пендаровски изрази задоволство за интересот кај дел од 
компаниите професионално да ангажираат неколкумина од годинашните учесници, што е 
големо признание за оваа лидерска програма.

„Ова значи дека сме на вистинскиот пат да создадеме генерација на млади, креативни и 
посветени луѓе кои не им робуваат на старите модели, туку се подготвени да се соочат со 
новите и брзи промени на дигиталната ера“, нагласи претседателот Пендаровски.

Претседателот на Советот на странски инвеститори Штефан Петер од своја страна 
потенцираше дека најдобриот резултат на програмата се понудите за работа на дел од 
учесниците. „Направивме одлична работа во најтешкиот период, во услови на пандемијата 
на Ковид-19“, истакна Петер.

Во рамки на годинашната програма кандидатите имаа можност да стекнат нови, практични 
искуства за стратешко планирање, да ги развијат своите лидерски вештини и да ги покажат 
своите знаења. „Млади менаџери и бизнис-лидери“ се реализира преку соработка меѓу 
Кабинетот на Претседателот на Северна Македонија и Советот на странски инвеститори при 
Стопанската комора на Северна Македонија.
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Центар за едукација и 
развој на човечки ресурси
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Бесплатна виртуелна презентација: 
„Иновативни решенија во областа на 

енергетиката и на обновливите извори 
на енергија на групацијата „KNESS“

онлајн  Презентација 
18.05.2021

Стопанската комора на Северна Македонија, како ваш долгогодишен бизнис-партнер, 
ве поканува да учествувате на претстојната бесплатна виртуелна презентација на иновативни 
решенија во областа на енергетиката и на обновливите извори на енергија на групацијата 
„KNESS“ од Украина, со фокус на нови можности за соработка и примена на нови технологии.

Групацијата „KNESS“ претставува интернационална групација на компании кои активно 
работат од 2009 година на развој на технологии и на спроведување проекти за обновлива 
и за традиционална енергија. Со долгогодишно искуство во изградбата и во одржувањето 
традиционални енергетски објекти, од 2012 година групацијата е стратешки насочена 
кон развој на алтернативни енергетски проекти. До 2021 година групацијата „KNESS“ има 
дизајнирано и изградено повеќе фотоволтаични централи од 1,2 GW, a во портфолиото на 
услугите располагаат и со можност за градење и за одржување фотоволтаични централи од 
1,4 GW. Покрај тоа, од неодамна, портфолиото на групацијата е проширено и со проектирање 
и со изведување ветроелектрани. Денес групацијата е еден од лидерите на украинскиот 
пазар во секторот за обновлива енергија.

Групација „KNESS“ брои повеќе од 1000 вработени, а составена е од компании опремени 
со потребната материјална и техничка експертиза, што овозможува примена на сложени 
проекти на принципот EPC (креирање на проектот, набавки, изведување и одржување), 
вклучително и производство на ПВ-модули, метални конструкции за објекти на земја и на 
покрив, инвертор-станици, разводни кутии и др.

Сите заинтересирани учесници своето присуство можат да го потврдат кај лицето за 
контакт, м-р Сања Николова, електронска адреса: sanja@mchamber.mk, моб: 071/230-452, 
најдоцна до 17 мај 2021 година (понеделник), со доставување име и презиме на учесникот и 
со веродостојна електронска адреса.
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Саем за директни бизнис средби- 
“Slovak matchmaking fair 2021”

Online Бизнис средби 
25.05.2021 - 26.05.2021

Стопанската комора на Северна Македонија во соработка со Словачката агенција 
за инвестиции и трговски  развој - SARIO, ве покануваат на „онлајн“ саемот за директни 
бизнис средби- “Slovak matchmaking fair 2021” којшто ќе се одржи на 25-26 мај 2021 
година.

Саемот за директни бизнис средби во организација на Словачката агенција за 
инвестиции и трговски развој под покровителство на Министерството за економија 
на Република Словачка, веќе петнаесет години по ред претставува мост за поврзување 
на словачки и странски компании. Овој настан на компаниите им нуди единствена 
можност на едно место да ги претстават своите најнови технолошки достигнувања и 
иновации, да разменат информации и да стапат во комуникација со нови потенцијални 
бизнис партнери од Словачка и од странство.

Саемот за директни бизнис средби е најголемиот деловен настан кој го организира 
Словачката агенција за инвестиции и трговски развој на годишно ниво и им нуди 
единствена можност и на малите и средни претпријатија да најдат потенцијални бизнис 
партнери во странство и да влезат на глобалниот пазар

Сите заинтерсирани компании своето учество можат да го пријават најдоцна до 8 
мај 2021 година (сабота). За компаниите што ќе го пријават своето учество најдоцна до 5 
април 2021 година, организаторите нудат спцијален „early bird” попуст.  Пријавуавањето 
за настанот е „онлајн“, со пополнување на пријавниот лист директно на веб-страната 
на организаторот, на следниот линк: Registration 1/3 « Slovak Matchmaking Fair 2021 
ONLINE (sario.sk).
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Целта на „онлајн“-семинарот е да се разработат темите кои се однесуваат на изготвување на 

план и листа со рокови на чување, како и назначување на комисија за негово изготвување. Начинот 

на користење и одбележување на документите со соодветни организациони единици и користење 

на рокови на нивно чување. Поднесување на известување за користење на попис на документи за 

тековна 2021 година до Државен архив на Република Северна Македонија.

Програма на семинарот:

-     Закон за архивски материјал;

-     Помошна евиденција во канцелариското работење;

-     План и листа на архивски знаци со рокови на чување на документи (општ дел);

-     План и листа на архивски знаци со рокови на чување на документи (посебен дел);

-     Прегледување и распоредување на документи и записи;

-     Составување комисија за избор и ништење на документи;

-     Распоредување документи по интерни доставни книги;

-     Разведување и класифицирање документи по организациони единици; 

-     Одлагање решени документи во архива;

-     Евидентирање на архивскиот материјал; 

-     Заштита, обезбедување и користење на архивскиот и документираниот материјал во 

соодветен простор и стандардна опрема;

-    Сопствена евиденција во процес на архивирање;

-    Воспоставување на ефикасен систем за управување со документи;

-    Правилна класификација и рокови на чување на документација;

-    Организација и надзор на документиран систем;

-    Упатство за начинот и техниката на постапување со архивскиот и документарниот материјал 

во канцелариското и архивското работење

-    Уредба за канцелариско и архивско работење;

-    Правилник за кадровски, технички и просторни услови за работа на документарните центри;

-    Упатството за начинот на одбележување на документите со подолги рокови на користење.

ОРГАНИЗАЦИЈА И РЕАЛИЗАЦИЈА, НА РАБОТЕЊЕТО ВО 
ПИСАРНИЦАТА, УПРАВУВАЊЕ СО СПИСИТЕ И АКТИТЕ 

ВО СОГЛАСНОСТ СО ПОТРЕБИТЕ НА ОРГАНИЗАЦИЈАТА, 
ПРИСТАП, СЕЛЕКЦИЈА, СКЛАДИРАЊЕ, ЧУВАЊЕ И 

ПОНИШТУВАЊЕ НА ДОКУМЕНТИ

Семинар 28.05.2021
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ОБВРСКИ НА РАБОТОДАВАЧИТЕ ПО ОДНОС НА 
ИСПЛАЌАЊЕТО НА ДОДАТОЦИ И НАДОМЕСТОЦИ НА 
ПЛАТА ПОРАДИ БОЛЕДУВАЊЕ И ОДМОРИ, ТРОШОЦИ 

ПОВРЗАНИ СО РАБОТЕЊЕТО И ПОРАМНУВАЊЕ И 
ЗАДРЖУВАЊЕ НА ИСПЛАЌАЊЕТО НА ПЛАТА

Работилница 31.05.2021

Стопанската комора на Северна Македонија, на 31 мај 2021 година, организира 
еднодневна онлајн работилница на тема: „Обврски на работодавачите по однос на 
исплаќањето на додатоци и надоместоци на плата поради боледување и одмори, 
трошоци поврзани со работењето и порамнување и задржување на исплаќањето на 
плата“. 

Во рамки на работилницата ќе се објаснат актуелните принципи на плаќање на 
работата, како сложена категорија со значајни составни елементи и ќе се направи 
разлика  помеѓу основна плата, делот од плата за работна успешност и додатоците 
на плата. Во поглед на додатоците на плата, покрај нивно поединечно разгледување, 
ќе се проучат и различните категории на додатоци, односно оние кои се зависни од 
распоредот на работното време на работникот, наспроти оние кои се зависни од 
одредени услови на работа потешки од вообичаените.

Во поглед на надоместоците на плата, покрај тоа што ќе се објасни кога следува 
исплаќање на истите, особено ќе се направи анализа и ќе се потенцираат најактуелните 
основи за исплаќање на надоместоци на плата, од перспектива на моменталната 
ситуација на вонредно работење. Во овој дел ќе се анализира исплаќањето надоместок 
на плата во случај на боледување, со посебен осврт на случаите на боледување поради 
Ковид-19, како и во случај на користење одмори како и ќе се прегледаат и трошоците 
поврзани со работата како и основите за порамнување и задржување на исплаќањето 
на плата.

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

м-р Елизабета Андриевска-Ефтимова
++ 389 2 3244074
beti@mchamber.mk 
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Стопанската комора на С. Македонија во соработка со Европската мрежа на 
претприемачи од Шведска ве поканува да учествувате на виртуелни деловни средби 
наменети за Текстилната индустрија „ Textile Connect 2021-Virtual Matchmaking“, што ќе 
се одржат од 1-4 јуни 2021 година во Јонкопинг, Шведска.

Настанот претставува идеална можност да се воспостават контакти со потенцијални 
партнери за соработка од текстилниот сектор, со дизајнерите, производителите на 
текстил и обувки, дистрибутерите итн. преку платформата Textile Connect.

Состаноците на купувачите и добавувачите ќе бидат организирани преку Интернет 
само ако претходно се регистрирате најдоцна до 3 јуни 2021 година. Учеството е 
бесплатно.

Регистрирајте се денес на следниов линк https://textile-connect-2021.b2match.io/
signup ,и пронајдете го вашиот потенцијален деловен партнер.

    ова он-лине поврзување ќе ви помогне да најдете меѓународни деловни 
партнери на претходно договорени и резервирани состаноци;

    ќе ви помогне да ja развиете и проширите вашата деловна мрежа, да научите 
нешто ново, да го споделете вашето искуство и знаење со потенцијалните партнери, 
купувачи и добавувачи, трансфер на знаење и технологии;

    да слушнете на новите трендови на пазарот, новите идејни решенија, дизајн и 
технолошките иновации.

Мрежата на Enterprise Шведска ви нуди поддршка пред, за време и по настанот, 
на пр. со тоа што ќе ви помогне да формирате информативен профил за соработка, 
следење со секоја од компаниите, итн.

Он-лине МЕЃУНАРОДНИ ДЕЛОВНИ 
СРЕДБИ „Textile Connect 2021 - Vir-

tual Matchmaking“
Online Бизнис средби 

01.06.2021 - 04.06.2021

Ирена Мојсовска
++ 389 2 3244009
irena.mojsovska@mchamber.mk 
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„Виртуелна“ конференција и 
билатерални деловни средби Euro-
pean Logistics Innovation Day 2021

Конференција 
24.06.2021 - 25.06.2021

Заинтересираните компании стартапи за учество на сесиите на следните теми: 
IoT, зелена логистика, интелигенција на локација, нови трендови и иновации, можат 
да аплицираат до 15 мај 2021 на следниот линк: https://european-logistics-innovation-
day-2021.b2match.io/page-3321.

На настанот пред учесниците ќе бидат презентирани искуства за тековните 
иновации и трендови во синџирите на снабдување и логистиката од страна на бизнис 
платформата IBM и Институтот на иднината од Германија, искуства од работата на терен 
на иновативните стартапи од цела Европа, и организирано е виртуелно вмрежување 
меѓу стартап компании, корпорации и инвеститори.

Преку платформата b2match однапред може да се внесат профили за пребарувања 
со цел да се олесни насоченото пребарување на соодветните  партнери. Средбите кои 
однапред ќе бидат побарани од учесниците ќе бидат закажани доколку двете страни 
се заинтересирани.

Учеството на настанот е бесплатно. Работен јазик е англискиот. Регистрацијата е 
отворена до 25 јуни 2021 година на следниот линк: https://european-logistics-innova-
tion-day-2021.b2match.io/signup.

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 
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ISO 
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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
ãîäèíè


