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„Иако изминатиот период МЖСПП работеше максимално колку што можеше на 
изготвување и на носење нов пакет закони од областа на животната средина, паралелно 
со Комората, конкретно во делот на управувањето со отпад, тие сѐ уште не се донесени. 
Нивното изготвување и измените се почнати во почетокот на јануари 2018 г., но сѐ уште 
се во сила старите закони донесени во 2010 и во 2011 година“, посочи претседателот 
на Асоцијацијата на посебни текови на отпад при Стопанската комора на Северна 
Македонија, д-р Филип Ивановски.

Петте закони од областа на управувањето со отпадот се:

• општиот Закон за управување со отпад (ЗУО), кој ја регулира можноста за користење 
на отпадот како гориво, но и законите за посебните текови на отпад, како што се:

• Законот за управување со пакување и отпад од пакување (ЗУПОП);

• Законот за управување со електрична и електронска опрема (ЗУЕЕО);

• Законот за управување со батерии и акумулатори (ЗУБА);

• Законот за проширена одговорност на производителите (ЗПОП).

НЕНАВРЕМЕНОТО ДОНЕСУВАЊЕ НА ЗАКОНИТЕ 
ОД ОБЛАСТА НА УПРАВУВАЊЕТО СО ОТПАДОТ 
НЕПОВОЛНО ЌЕ ВЛИЈАЕ ВРЗ КОМПАНИИТЕ 
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Последниот во низата, Законот за проширена одговорност на производителите, е сосема 
нов и построго го регулира формирањето и работењето колективни постапувачи со отпад, 
како што се и компаниите членки на оваа асоцијација: „Пакомак“, „Еуроекопак“, „Еконелектрон“, 
„Нула отпад“, „Ел колект“ и „Оба“, но и други, како на пример „Алпак еко“ и „Екопакинг“.

Новите закони имаат вклучено најголем дел од нашите забелешки, кои ги дававме во 
текот на нивната изработка, за што имавме навистина одлична комуникација со МЖСПП. Она 
што ни беше најважно е поставување реални цели за рециклирање во периодот 2020 – 2030 
и тоа е веќе дел од новите закони.

Сега сме доведени во ситуација нашето работење за 2020 г. да биде оценувано според 
закони донесени во 2010 и во 2011 година, во кои се поставени нереално високи цели за 
рециклирање, препишани тогаш од ЕУ-законите, не земајќи го предвид нашиот домашен 
контекст и тогашниот почетен капацитет за селекција и за рециклирање на отпадот, кој беше 
многу под европските просеци.

„Неносењето на новите закони и оцената за работењето на колективните постапувачи 
според старите може да значи значителен финансиски товар за нас, но и за индустријата, 
пред сѐ, за производителите на храна и на пијалаци, кои преку колективните постапувачи ќе 
треба да ги платат неправедните и неоправдани финансиски мерки. На овој  начин, директно 
или индиректно, ќе се казнат околу 1.500 компании кои повеќе од 10 години ги почитуваат 
законите за управување со отпад“, вели Ивановски.

На пример, компаниите производители, кои пуштаат над 38 % од вкупиот отпад од 
пакување на пазарот во земјава, не плаќаат и не финансираат ниту еден систем за селекција 
и за рециклирање! Тие немаат трошоци за отпад, а со сегашниве стари закони ќе се казнат 
оние компании кои пуштаат 60 % од отпадот и уредно плаќаат за негова селекција и за 
рециклирање. Каква било казна кон овие компании, почитувачи на законите, ќе биде лоша 
порака за владеењето на правото и ќе значи ставање во подобра позиција на компаниите кои 
не ги почитуваат законите, кои немаат трошоци за управување со отпад и кои немаат казни 
за тоа! Бараме оцената за работењето на колективните постапувачи за 2020 година да биде 
според полесните и основни критериуми во постојните закони или според критериумите 
дефинирани во новите закони што се очекуваат.

Го поддржуваме Министерството за животна средина и просторно планирање во 
процесот на носење на законите, но и алармираме до  Собранието под итно да ги донесе 
овие нови закони, како една од мерките за индиректна економска поддршка на индустријата! 
Постојните закони од пред 10-ина години немаат предвидено проекции за 2021 – 2030, а 
тоа значи дека оваа 2021 година нема никаква обврзувачка регулатива за компаниите! Тоа 
може да влијае врз намалување на активностите за селекција и за рециклирање на отпадот и 
запирање на позитивниот нагорен тренд во последниве 5 години!
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Компаниите членки на Стопанската комора на 
С. Македонија и покрај светската економска криза 
предизвикана од корона вирусот, продолжуваат со 
инвестициски активности преку  проширување  на  
производствените  капацитети,  развој на човечките ресурси 
и развој на модерна технологија со цел позиционирање и 
на  странските пазари.

- Компанијата  „Алкалоид” АД Скопје по 15 години производство  во странство, пушти во употреба 
сопствено производство на влажните  марамчиња  Бекутан. Инвестицијата изнесува околу 4 милиони 
евра. Проектот вклучува адаптација на просторот за производство и складирање со вкупна површина 
од 3.200 м2. Максималниот годишен капацитет на оваа инвестиција е 50 милиони парчиња производи. 
Оригиналната формула на овие марамчиња креирана од фармацевтските експерти на „Алкалоид“ за прв 
пат е воведена во 2006 година.

- М6 Аграр и Винарската визба „Тиквеш“, заедно, преку групацијата  М6, продолжија со инвестицискиот 
циклус во нови лозови насади на површина од 120 хектари, на локацијата Бабуна, во близината на Велес. 
Најновата инвестиција на „М6 Аграр“ за унапредување на квалитетот на вината на ВВ „Тиквеш“ е вредна 
речиси 2,5 милиони евра, а дел од средствата се обезбедени со поддршка на ИПАРД програмата.

-Во Технолошко индустриската развојна зона во Тетово од неодамна е започната изградба на 
нова инвестиција американската компанијата „ЛЕАР“ и „Нормак Инвестмент Груп“.Станува збор за 
инвестиција од 15 милиони евра, односно втор  производен погон којшто се гради на површина од 8 илјади 
метри квадрати, а плановите на инвеститорот се до ноември 2021 година објектот да биде завршен. 
Новата фабрика ќе отвори можност за вработување до 1500 лица.

-Германската компанија „Дрекселмаер“ со нова  голема инвестиција од 16 милиони евра  работи 
на  проширување на  производството во постојниот капацитет во Кавадарци и на нова фабрика во 
Куманово која ќе обезбеди  нови 1.000 работни места. Со оваа инвестиција се планира зголемување 
и проширување на производствените капацитети и опрема за потребите на Мерцедес бенз Е 
класа во постоечкиот производствен погон во индустриската зона во Кавадарци и зголемување на 
производствените капацитети со нов производствен погон и опрема во Куманово, за потребите на 
нивните клиенти Мерцедес бенз и БМВ“. Дополнително од компанијата информираат дека особено е 
важна нивната  соработка  со над 700 домашни фирми- добавувачи, и очекуваат таквата соработка да 
се интензивира во наредниот период. Ова е и интенција и програмски дел од работата на Советот на 
странски инвеститори при Стопанската комора на С.Македонија за продлабочување на соработката и 
поврзување на домашните со странските компании со цел поврзување во нивниот ланец на добавувачи.

И ВО УСЛОВИ НА СВЕТСКА КРИЗА ПРЕДИЗВИКАНА ОД 
ПАНДЕМИЈАТА СО КОВИД-19, КОМПАНИИТЕ СО НОВИ 
ИНВЕСТИЦИСКИ АКТИВНОСТИ
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На иницијатива на компаниите од Групацијата за оружје, опасни и експлозивни 
материи, пиротехнички средства и опрема за воена и цивилна намена, се одржа 
виртуелна работна средба со министерката за одбрана, м-р Радмила Шеќеринска-
Јанковска, и со претставници од Министерството, на која се дискутираше за 
тендерите во Министерството за одбрана од областа на муницијата, минско-
експлозивните средства, вежбовните средства и на ремонтите на ракети и 
хеликоптери и за реализацијата на годишниот план за јавни набавки од областа на 
одбраната и безбедноста за 2021 година.

Претседателот на Групацијата, г. Димитар Мангутов, изрази благодарност за 
одвоеното време од претставниците на Министертвото за реализирање една ваква 
средба и се осврна на делот од тендерите и од јавните набавки кои се распишани 
или се во тек на реализација, како и за тоа таа соработка да се подобри во иднина. 
Компаниите се интересираат за тендерот на КТП-ракети, кој е распишан уште 

Реализирана работна средба на Групацијата за 
оружје, опасни и експлозивни материи, пиротехнички 
средства и опрема за воена и цивилна намена со 
претставници од Министерството за одбрана
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претходната година – до каде е неговата реализација; што се случува со ремонтот 
на хеликоптерите (при што во меѓувреме се случува потпишување меѓудржавен 
договор со Република Чешка и се елиминираат македонските компании кои 
конкурираат на тие тендери) и до каде е постапката за набавка на резервни делови 
за хеликоптерите и за симулаторите од Секторот за логистика при Министерството, 
за набавка на балистички елек и шлем, како и за делот за вишокот средства што се 
наоѓаат во Министертвото за одбрана. И другите компании ја истакнаа потребата 
дека кај вишокот средства треба да се дефинира кои средства се за продажба од 
Министертвото, како и нивната количина, годината на производство и нивната 
вистинска пазарна вредност, за сето тоа успешно и навремено да се реализира и да 
се продадат во наредниот период.

Министерката за одбрана, м-р Радмила Шеќеринска-Јанковска, истана дека 
сиот овој период поради пандемијата со ковид 19 имаше мали застои во делот 
на реализацијата на тендерите, пред сѐ, во Секторот за логистика во рамките на 
Министерството, каде што за секоја набавка мора да се има формирано комисија за 
таа да се реализира. Истакна дека големите модернизации со опрема во одбраната 
на земјава, големите буџети, тешко дека ќе бидат успешно завршени без да се 
искористи системот „влада со влада“ на други земји со кои имаме поддршка од земји 
членки на НАТО. Новите набавки во одбраната и во безбедноста сѐ повеќе ќе се 
насочуваат кон набавки со определени референции од каталозите на НАТО, кои се 
критериумите на НАТО за квалитет при набавка на соодветна опрема. За набавката 
на резервни делови ќе биде овозможено да се склучуваат повеќе годишни договори 
со домашните компании, т.е. ќе бидат обезбедени повеќе финансиски средства 
за подолг временски период, а и во делот за вишокот средства со кои располага 
Министерството до крајот на месецот ќе се даде приоритет да се изврши проценка 
и да се започне постапка за нивна продажба.

Г. Бујар Мустафаи од Секторот за логистика при Министерството истакна дека 
целта е навремена реализација на Годишниот план за јавни набавки од областа на 
одбраната и безбедноста за 2021 година, при што за големите и покрупни јавни 
набавки постапките се во тек и се очекува нивно навремено и успешно реализирање 
во соодветните рокови и во соодветниот временски период, а тоа се и насоките на 
Министерството.
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Со најновата инвестиција на „М6 Аграр“ и „Тиквеш“ 
до производство на квалитетни македонски вина за 
освојување на светските пазари

М6 Аграр“ и Винарската визба 
„Тиквеш“, минатата седмица ја промовираа 
новата инвестиција како дел од 
Групацијата М6. Двете компании заедно, 
преку групацијата М6 продолжија со 
инвестицискиот циклус во нови лозови 
насади на површина од 120 хектари, на 
локацијата Бабуна, во близината на Велес. 
Најновата инвестиција на „М6 Аграр“ за 
унапредување на квалитетот на вината на 
ВВ „Тиквеш“ е вредна речиси 2,5 милиони 
евра, а дел од средствата се обезбедени со поддршка на ИПАРД програмата.

Оваа инвестиција ги потврдува неисцрпните можности на македонското сонце и земја 
за развој на земјоделството, особено за развој и експанзија на нашето грозје, како и за 
производство на квалитетни вина. Инвестицијата во нови лозови насади нема да придонесе 
само за унапредување на квалитетот на вината на „Тиквеш“, туку ќе создаде услови и за 
производство за поголеми количини за освојување на светските пазари. Со овој нов 
потенцијал, Винарската визба „Тиквеш“ со долгогодишната традиција на производството на 
врвни вина, со присуство на над 25 пазари ширум светот и освоени 130 високи награди 
на реномирани светски вински натпревари само минатата година, претставува најголем 
промотор на македонските вина на светската винска сцена

Новите лозови насади на локацијата Бабуна се дел од повеќегодишна инвестициска 
програма за унапредување на квалитетот на вината на ВВ „Тиквеш“, во чии рамки досега 
се инвестирани над пет милиони евра во подигнување на нови лозови насади и модерна 
механизација. Инвестицискиот план за подигнување нови лозови насади предвидува во 
текот на 2022 година да се вложат дополнителни 3,3 милиони евра и да биде опфатена 
површина од нови 180 хектари, а овој тип инвестиции во земјоделството ги задоволуваат 
сите критериуми за поддршка од ИПАРД програмата за развој на аграрот и руралниот развој.

И во овие услови на пандемија, компанијата која е една од најстарите членки на Стопанската 
комора на Северна Македонија и дел од сите нејзини раководни стриктури, продолжи со 
инвестициите во нови лозови насади, модерна технологија и развој на човечките ресурси 
за понатамошно унапредување на квалитетот на вината на „Тиквеш“, нивно позиционирање 
на странските пазари и поголема промоција на македонските вина воопшто.
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ПРОМОВИРАНА ПЛАТФОРМАТА SAVETRAVELS.GOV.MK ЗА 
ПРИМЕНА НА „ЗНАК ЗА БЕЗБЕДЕН ТУРИЗАМ“

Преку посебно изработена платформа, насловена save-
travels.gov.mk, за примена на Знак за безбеден туризам (Safe 
Travels Stamp) и на протоколите за безбедно патување од 
Светскиот совет за туризам и патување, и преку специјален 
спот, Северна Македонија ќе се претставува како безбедна 
ковид-дестинација, во обид да се привлечат странски 
туристи.

Коморите и бизнис-здруженијата се дел од овој проект и 
ќе се вклучат во примената на протоколите во сите сегменти 
од туристичката индустрија. Во проектот е вклучена и 
Швајцарската амбасада во земјава, која преку проектот 
„Паладиум“ подготви платформа за аплицирање и видео за 
промоција на безбедносниот печат на Северна Македонија.

Ана Таневска-Ѓоргиевска, претседател на Здружението 
на угостителство и туризам при Стопанската комора на 
Северна Македонија, на промоцијата на проектот пред 
присутните посочи дека оваа здравствено-економска криза 
наметна одредени нови правила, кои ќе го насочуваат и 
функционирањето на секторот туризам и угостителство.

Светската туристичка организација и Советот за патувања и туризам уште лани дадоа 
насоки како да се позиционираат земјите ако го имаат туризмот како цел. Тоа го искористија 
повеќе земји уште минатата година. Успешен пример е Хрватска, која спаси сериозен дел од 
туристичката сезона со примена на ваквите протоколи.

„Бизнис-секторот ги препозна овие пораки и ги упати до надлежните државни 
институции, заедно со уште една серија предлози, уште во 2020 година“, вели Таневска-
Ѓорѓиевска, укажувајќи дека примената на Знакот за безбеден туризам (Safe Travels Stamp) 
и на протоколите за безбедно патување на Светскиот совет за туризам и патување се од 
исклучително значење и дека треба што поскоро да бидат ставени во функција.

Safe Travels не се само стандардите во угостителските објекти. Тоа е систем во кој треба 
да се вклучат и повеќе министерства, за што неколкупати алармираме. Министерството за 
надворешни работи, Министерството за здравство и Министерството за внатрешни работи, 
кои со своите редовно ажурирани информации, пред сѐ, на англиски јазик ќе ја дадат целата 
слика за состојбата во државата, со цел Северна Македонија да се позиционира на светската 
туристичка карта како безбедна и сигурна дестинација.
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УНАПРЕДУВАЊЕ НА ЕКОНОМСКИТЕ ОДНОСИ 
ПОМЕЃУ СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА И ФРАНЦИЈА

На денешната средба на претседателот на Стопанската комора на Северна Македонија, 
Бранко Азески, со амбасадорот на Франција во Северна Македонија, Н.Е.Сирил Бомгартнер, 
што се одржа во Стопанската комора на Северна Македонија, беше истакната заложбата 
на францускиот амбасадор Бомгартнер за унапредување и засилување на економската 
соработка меѓу двете земји, кои во моментов не се на посакувано ниво.

„Како најстара и најголема бизнис-асоцијација, со стогодишна традиција и одговорен 
чинител на економскиот развој, во која компаниите-членки генерираат 50,3% од вкупниот 
приход во приватниот сектор, 47,6% од добивката во приватниот сектор, и вработуваат 
33,7% од вработените во приватниот сектор, Стопанската комора на Северна Македонија 
е насочена кон унапредување на економските односи со Франција во сите сегменти 
на деловното работење и кон отворање можности за претставување на македонските 
компании на францускиот пазар, но и овозможување на странските инвеститори од 
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Франција операционализација на нивните активности во нашата земја“- истакна Бранко 
Азески, претседателот на Стопанската комора. Според претседателот Азески, можности за 
соработка дополнително може да се остваруваат и во рамките на Коморскиот инвестициски 
форум на земјите од Западен Балкан.

Францускиот амбасадор Бомгартнер потенцираше дека ќе работи на унапредување на 
соработката со нашата земја, не само со Франција, туку и со останатите европски земји, а 
француските компании треба  да бидат поприсутни на македонскиот пазар.

“Тоа е целта и на францускиот претседател кој беше иницијатор на новата стратегија за 
земјите од Западен Балкан во која се предвидени различни инструменти за соработка, од кои, 
една е соработката со Француската агенција за развој (AFD), како групација со три основни 
активности: (1)  подружница Пропарко, која го помага приватниот сектор; (2) техничка помош 
од експерти и (3) јавен сегмент наменет за помош на јавниот сектор.

Во продолжение на средбата беше презентирана Програма за енергетска ефикасност на 
згради и ладење («PEEB Cool»), која би се реализирала во соработка со Зелениот климатски 
фонд (GCF) и ќе се спроведува од страна на Француската агенција за развој, Пропарко 
(Proparco), подружница на AFD, одговорна за приватниот сектор и германското друштво 
за меѓународна соработка (GIZ), а има за цел да го трансформира градежниот сектор со 
унапредување на енергетската ефикасност, градба и функционалност на зградата.



БИЗНИС ИНФО12

Одржана виртуелна презентација на тема: 
„Иновативни решенија во областа на 
енергетиката и на обновливите извори на 
енергија на групацијата KNESS од Украина“

Стопанската комора на С. 
Македонија, во соработка со 
украинската групација „KNESS“ оддржа 
витруелна презентација на тема: 
„Иновативни решенија во областа на 
енергетиката и на обновливите извори 
на енергија“.

Целта на настанот беше подетално 
запознавање со активностите и 
можностите за соработка што ги нуди 
групацијата, како и примена на нови 
технологии во компании кои се големи 
потрошувачи на електрична енергија 
и инвеститори, општини кои имаат 
интерес за користење на чиста (зелена) 
енергија и надлежни институции за 
спроведување проектни активности 
од оваа област.

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 
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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. 

Групацијата располага и со свој центар за истражување и развој, во кој 30 експерти активно 
работат на развој на иновативни решенија во енергетскиот сектор, вклучувајќи батериски 
системи за складирање енергија, индустриско производство на водород, хибридни системи 
за снабдување со енергија и други иновативни решенија за зголемување на учеството на 
обновливите извори на енергија во вкупното производство на електрична енергија. Покрај 
тоа, групацијата е и стратешки фокусирана на иновативни решенија за обезбедување 
оптимален енергетски баланс за индустриските потрошувачи. Идентификувањето и 
управувањето со секој сегмент од потребите на клиентите е клучен приоритет на групацијата 
„KNESS“, со цел постигнување уште поголем успех во трансформацијата на традиционалните 
енергетски системи.
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Центар за едукација и 
развој на човечки ресурси
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„Онлајн“ еднодневен семинар на 
тема:ПРИДОБИВКИ ОД ВКЛУЧЕНОСТ 
НА ПРЕТСТАВНИК НА ВРАБОТЕНИ ЗА 

БЗР ВО СИСТЕМОТ ЗА УПРАВУВАЊЕ СО 
БЕЗБЕДНОСТ И ЗДРВАЈЕ ПРИ РАБОТА

Семинар 
26.05.2021

Стопанската комора на Северна Македонија, во соработка со Македонското 
здружение за заштита при работа, на 26 мај 2021 година организира „онлајн“-семинар на 
тема:  ПРИДОБИВКИ ОД ВКЛУЧЕНОСТ НА ПРЕТСТАВНИК НА ВРАБОТЕНИ ЗА БЗР ВО СИСТЕМОТ 
ЗА УПРАВУВАЊЕ СО БЕЗБЕДНОСТ И ЗДРВАЈЕ ПРИ РАБОТА.

Целта на овој семинар е  корисниците да научат да ги дефинират основните концепти на 
безбедноста и здравјето при работа, да ги опишат главните обврски и права на претставниците 
на вработените за БЗР, синдикалните претставници во однос на подобрувањето на БЗР во 
компаниите. Воедно ќе бидат објаснети и  начелата за ефективните БЗР системи за управување, 
идентификација, проценка и контрола на ризиците и употребата на личната заштитна опрема, 
како и употреба на опремата за работа од страна на вработените на работно место.

Останати целини од семинарот се и: усвојување на основните принципи, специфичните 
цели и задачите кои се неопходни за анализата на ризикот во согласност со стандардите за 
управување, со системите за БЗР; изработка за план за проценка на ризик, планови за обука, 
одржување на средствата за работа, идентификација на штетности/опасности на работа 
квантитативна процена на веројатноста за појава на штетни ефекти и нивната тежина со 
соодветен избор на методологија, соодветни корективни мерки и управување со записи во 
системот за БЗР;  синдикалните претставници од сите институции и правни субјекти, ќе научат  
да ги препознаат сопствените права и обврски и адекватно вклучување во унапредувањето 
на системот на безбедност и здравје при работа кај работодавачите и стручните лица кои 
треба да ги применуваат барањата кои се опфатени со подзаконските акти за безбедност и 
здравје при работа.

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

м-р Елизабета Андриевска-Ефтимова
++ 389 2 3244074
beti@mchamber.mk 



БИЗНИС ИНФО16

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 



БИЗНИС ИНФО20

„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 
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
ãîäèíè


