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Успешна регионална 
економска приказна може 
да понуди Западен Балкан, 
но само ако сите 6 земји 
функционираат во ист 
правец, со исти стандарди и 
со усогласена регулатива. За 
да се оди по тој пат, треба да 
се обнови Иницијативата за 
формирање  Министерство за 
развој на регионот во секоја 
од земјите на Западен Балкан, 
за поголема економска 

регионална соработка. Оваа клучна порака ја испорача претседателот на Стопанската 
Комора на Северна Македонија и ко-претседавач на Коморскиот инвестициски Форум, 
Бранко Азески, која беше подржана од претседателите на Стопанските комори од Западен 
Балкан, присутни на панел дискусијата „Мини Шенген зона – може ли Ковид кризата да ја 
забрза регионалната соработка во Западен Балкан“ во рамките на дебата на 28. Копаоник 
Бизнис Форум.

Здравствено-економската криза покажа дека е потребно активна комуникација на 
земјите од регионот, континуирано 24 часа, координирано од едно место, кое ќе биде 
во функција на поттикнување на соработка помеѓу 6-те земји во регионот, но и ќе работи 
на усогласување на процесите и воспоставување на заедничкиот регионален пазар на 
Западен Балкан, што го предвидува концептот на четирите слободи на кој се заснова и 
единствениот пазар на ЕУ (слободно движење на лица, стоки, услуги и капитал).  Процесот 
предвидува засилена соработка во областите на дигитализацијата, инвестициите, 
иновациите и индустријата, а може да биде и движечката сила која ќе даде нов поттик 
за конкурентноста на компаниите од регионот во пост-пандемискиот период, истакна 
претседателот Азески.

Ковид кризата ги извади на површина системските слабости и дефинитивно покажа 

МИНИСТЕРСТВО ЗА РЕГИОНАЛЕН РАЗВОЈ, 
ПРИОРИТЕТ НА ЗДРАВСТВОТО И ОБРАЗОВАНИЕТО 
И АВТОПАТИШТА БЕЗ ГРАНИЦИ 
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дека образованието и здравството мора да станат клучни компоненти на развојот. Без здрави и 
образовани луѓе нема напредок на економија и државата. А токму оваа Корона криза, покажа 
дека тука ни се најголемите слабости. Досега приоритетните, одбраната и безбедноста, треба 
да станат нормални функции на државата.

Животот во Ковид услови детектираше уште еден лош пример, за која низ годините 
постојано се зборува и констатира. Несоодветните инвестиции во инфраструктурата. Се што 
се вложи во изградба на автопатиштата застана на границите, вели претседателот Азески. 
Примерот на Коридор 8 покажува дека желбите не секогаш се остварливи. Одењето против 
природата има своја цена, и заради тоа имаме застој во неговата реализација. Се спојуваат 
земји кои немаат усогласени процедури што го прави многу долг и скап транспортот, што пак 
директно се одразува на конкурентноста на производите кои излегуваат од земјите од овој 
регион.

Секоја од 6-те земји од регионот има свои предности во одредени сегменти и тие треба 
да се искористат како предност на целиот регион. Пример за тоа е имунизацијата во која 
лидер е Србија што позитивно се одразува на бизнис секторот од Западен Балкан. Во таа 
насока клучна улога има Коморскиот инвестициски форум кој своите активности ги насочува 
кон унапредување на конкурентноста на економиите од регионот преку  вмрежување, 
подобрување на бизнис климата и зголемување на стоковната размена со земјите од Западен 
Балкан.

Копаоник Бизнис Форумот годинава се одржува од 24 до 27 мај под слоганот - „Светот по 
Ковид-19: Нови извори на раст во промената на деловните услови“. На 28-от традиционален 
форум организирани се дваесет и еден (21) панел со учество на, над 90 говорници, панелисти, 
модератори.  

На Балканскиот Давос, место кое претставува интерактивна платформа за размена на 
мислења и искуства, за средби и деловно вмрежување на компаниите,  претседателот на 
Стопанската комора на Северна Македонија и ко-претседател на Коморскиот инвестициски 
форум Бранко Азески е единствениот македонски претставник.

Копаоник Бизнис Форумот е организиран од Сојузот на економисти на Србија на 
иницијатива на претседателот на Здружението, Александар Влаховиќ, во партнерство со 
Мастеркард. Се одржува во услови на Ковид криза, со целосно почитување на најстрогите 
мерки на здравје и безбедност, за да се обезбеди максимална безбедност на гостите, 
учесниците и организаторите, поради што наместо традиционално, во март на Копаоник, се 
организираше во мај, во Белград.

Извор: www.kopaonikbusinessforum.rs
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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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Стопанската комора 
на Северна Македонија, во 
соработка со коморите од 
Коморскиот инвестициски 
форум (КИФ ЗБ6), во 
рамките на Проектот за 
коморско партнерство 
на Западен Балкан, по 
спроведеното истражување 
на потенцијалите за 
привлекување странски 
инвестиции и на соработката 
на домашните компании 

со инвеститорите во шесте земји од регионот, на 27 мај 2021 година, одржаа виртуелна 
презентација на резултатите од студијата на тема „Потенцијалот на Западен Балкан за 
привлекување странски инвестиции во периодот на постковид“.

На настанот експерти од коморите на Западен Балкан, заедно со Виенскиот институт 
за меѓународни економски студии (wiiw),  ги презентираа главните заклучоци од студијата, 
кои укажуваат дека економиите од Западен Балкан во периодот на постковид би можеле 
да имаат корист од настанатите промени, особено во областа на деловната активност на 
најголемите глобални синџири за производство и снабдување.

За да се искористи оваа можност, потребни се инвестиции во едукација на 
квалификувани професионалци, развој на инфраструктура и стимулирачко економско 
опкружување што ќе го направи регионот на Западен Балкан поконкурентен.

„Треба да ја искористиме можноста да привлечеме нови инвестиции во периодот 
на постковид, бидејќи пандемијата придонесе за промени во глобалните синџири на 
снабдување и компаниите сè повеќе бараат поефикасни и побрзи рути за испорака, 
без ризик и дополнителни трошоци, географски поблиски локации за преместување на 
производството  и сигурни деловни партнери и добавувачи “, истакна Татјана Штерјова 
Душковска, генерален секретар на КИФ ЗБ6. 

Таа додаде дека целта на студијата е да ги претстави предностите на регионот, но 

ИНФРАСТРУКТУРА И РАЗВОЈ НА ОБРАЗОВАНИЕТО 
- КЛУЧ ЗА НОВИ ИНВЕСТИЦИИ ВО РЕГИОНОТ НА 
ЗАПАДЕН БАЛКАН



БИЗНИС ИНФО

28 мај 2021, Бр. 456

7

и да ги посочи областите во кои е потребно да се инвестираат дополнителни ресурси со 
цел економиите на Западен Балкан да бидат што попривлечни за домашните и странски 
инвеститори. 

„Економиите во регионот се во процес на реиндустријализација и преструктуирање 
на извозната структура во насока на поголемо учество на производството кое носи 
поголема додадена вредност. Исто така, потребно е да се забрза процесот на создавање на 
единствен регионален пазар, со цел локалните економии да бидат конкуренти на пазарот 
на ЕУ “, истакна Бојан Станиќ, помошник директор на Секторот за стратешка анализа при 
Стопанската комора на Србија.

Тој ја потенцираше важноста за отворање на Регионален центар за економска анализа, 
што ќе овозможи увид во позицијата на регионот на Западен Балкан од макроекономско 
ниво, како и на економските субјекти и специфични трговски добра.

„Ако регионот се активира и дејствува на вистински начин кон странските 
инвеститори, ќе се отворат шанси за поголем прилив на странски инвестиции. Тоа 
подразбира инвестирање во образовниот систем, во дуално образование и поголем 
фокус на развојот на транспортната инфраструктура “, истакна Бранимир Јовановиќ, 
економист од Виенскиот институт за меѓународни економски студии(wiiw), презентирајќи 
ги резултатите од студијата.

Тој додаде дека странските инвеститори првенствено бараат квалификувана работна 
сила и добра инфраструктура, но и стабилно економско и политичко опкружување. Тој 
посочи дека инвеститорите во регионот, меѓу кои најприсутни сè компании од Германија, 
во периодот од 2010 до 2019 година, инвестирале 2,5 милијарди евра во регионот на 
Западен Балкан и 1,7 милијарди евра ширум светот.

 „Овие податоци покажуваат дека има уште многу простор за другите западноевропски 
инвеститори, како што се Холандија, Швајцарија и Австрија“, додаде Јовановиќ. 

Софија Клуге и Олга ван Зиверден, координатори на Проектот за коморско 
партнерство за Западен Балкан, посочија дека 62 проценти од анкетираните германски 
инвеститори имаат наведено позитивни искуства во деловната соработка со компаниите 
од регионот, добра деловна култура, одговорност, посветеност, едуциран и стручен кадар, 
како и добра географска положба и сличности во менталитетот, како едни од основните 
фактори за инвестирање во регионот на Западен Балкан.

Огњенка Лаловиќ, директор на Секторот за економија при Надворешно-трговската 
комора на Босна и Херцеговина, истакна дека 79 проценти од домашните компании 
од регионот на Западен Балкан се задоволни од соработката со странските  компании 
присутни на домашните пазари, но сепак е потребен систематски пристап во активностите 
насочени кон поврзување на компаниите и привлекување нови инвеститори.
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Одржан „онлајн“ семинар: ПРИДОБИВКИ ОД 
ВКЛУЧЕНОСТ НА ПРЕТСТАВНИК НА ВРАБОТЕНИ ЗА 
БЗР ВО СИСТЕМОТ ЗА УПРАВУВАЊЕ СО БЕЗБЕДНОСТ 
И ЗДРАВЈЕ ПРИ РАБОТА

 Целта на „онлајн“ семинарот 
беше, 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 беа 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.

На семинарот од страна на презентерите беа обработени следниве теми:

•Закон за БЗР (Службен весник на Република Македонија” брoj 92/2007):

•Причините за измените и дополнувањето на Закон за безбедност и здравје при работа 
(Сл.весник на РМ бр.158/14);

•Начин на вклучување на синдикатите во компаниите;

•Концепт на Закон за безбедност и здравје при работа;

•Основни одредби на Законот: уредување, спроведување и унапредување на безбедноста 
здравјето на вработените кои учествуваат во работните процеси;

•Поим за проценка на ризик и процедури за изготвување на проценката на ризик;

•Различни методологии за проценка на ризик и критериуми за оптимален избор на 
соодветни методологии за проценка на ризик согласно дејноста и ризиците;

•Прописи кои се однесуваат на безбедноста и здравјето при работа;

•Превенција од САРС КоВ 2 – вирусот.

По завршување на семинарот учесниците се стекнаа со сертификат за учество и потврда 
со стекнати 10 бодови согласно Правилникот за едукација на стручни лица за безбедност 
при работа.

Презентери на „онлајн“ семинарот беа: проф. д-р Елисавета Стикова, специјалист по 
медицина на труд и м-р Снежана Ј. Петковска, дипломиран инженер по ЗПР.
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Седница на Комисијата за ЈПП: Сите важни теми за 
стопанството се дискутираат директно со претставниците 
на стопанските комори

Вакцинацијата на вработените во реалниот сектор, мерењето на надворешната трговија 
кога станува збор за производи и услуги на ИКТ индустријата, Законот за субвенционирање 
придонеси при исплата на повисока плата до 6.000 денари, Законот за продажба на 
земјоделско земјиште во државна сопственост, поддршката на преработувачите на пченицата 
и  намалувањето или укинувањето на парафискални давачки и реформите во даночниот 
систем, беа темите на денешната редовна месечна седница на Комисијата за јавно-приватно 
партнерство.

Седницата се одржа во Владата, со неа копретседаваше вицепремиерот Фатмир Битиќи, 
а присуствуваа и министерот за здравство Венко Филипче, министерот за земјоделство, 
шумарство и водостопанство Аријанит Хоџа, заменик министерот за финансии Димитар 
Ковачевски, заменик министерот за економија Зоран Маневски, заменик министерот за 
труд и социјална политика Енвер Хусејин, како и претседателите и извршните директори 
на четирите најголеми стопански  комори, членки на Платформата за јавно-приватно 
партнерство: Стопанска комора на Северна Македонија, Сојуз на стопански комори, 
Стопанска комора на северозападна Македонија и МАСИТ.

Министерот за здравство Филипче информираше дека процесот на вакцинација се 
одвива непречено, вакцини има доволно за сите кои се пријавуваат за вакцинирање, а се 
работи на набавки на нови количини за процесот да се одвива непрекинато. Тој додаде дека 
многу брзо ќе пристигнат нови количини „Фајзер“ „Синовак“ и „Астра Зенека“, така што ќе се 
обезбеди континуиран процес на вакцинација за граѓаните во кои спаѓаат и вработените во 
компаниите членки на коморите.

Во однос на Законот за субвенционирање на придонесите во случај на исплата 
на повисока плата до 6.000 денари, Битиќи посочи дека аплицирањето на компаниите 
за добивање поддршка преку оваа мерка е многу едноставно и е направено да нема 
оптоварувања со дополнителни административни обврски. Компаниите ќе може да ги 
користат придобивките од законот до 31 октоври  2022 година. Преку овој Закон, донесен 
во 2019 година, беа стимулирани компаниите да ги задржат своите вработени и  да им ја 
зголемат платата, а притоа да немаат товар за зголемување на придонеси кон државата, 
што би бил дополнителен стимул за вработените. Заменикот министер за труд и социјална 
политика, Енвер Хусејин информираше дека за оваа мерка досега вкупно се исплатени 2 
милијари и 880 милиони денари за вкупно досега 1.888.383 осигуреници. 

На средбата се истакна потребата да се воведат стандарди за мерењето на извозот и 
увозот на услуги по земји, при што се нагласи дека е од суштинско значење овие податоци 
да бидат јасно диверзифицирани од останатите, за да се усогласат домашните статистички 
истражувања со меѓународните стандарди.
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ГЛАСОТ НА БИЗНИС ЗАЕДНИЦАТА ЗА ПРЕДЛОГ 
ЗАКОНОТ ЗА СТРУЧНО ОБРАЗОВАНИЕ И ОБУКА 
– ДЕБАТА НА СОЦИЈАЛНИТЕ ПАРТНЕРИ И 
РАБОТОДАВАЧИТЕ 

Потребата од измени во Законот за 
стручно образование и обука кои беа 
иницирани во насока на отстранување 
на пречките за негова функционалност 
во решавање на предизвикот од 
несовпаѓањето на вештините со потребите 
на реалниот сектор, доведоа до креирање 
на ново законско решение кое ќе го регулира стручното образование и обука. 

За таа цел, Стопанската комора на Северна Македонија, со поддршка на Проектот 
„Образование за вработување во Северна Македонија“-Е4E@мк, организира дебата на 
тема: „Гласот на бизнис заедницата за предлог законот за стручно образование и обука“ 
за презентирање на ставовите на бизнис заедницата како активен социјален партнер, кој 
во изминатиот период поинтензивно е вклучен во креирањето на образовните политики 
преку искажување на своите ставови и мислења по однос на предлог законот за стручно 
образование и обука.

За улогата на коморите и работодавачите во процесот на стекнување квалификации во 
стручното образование пред учесниците се обрати г-дин Борчо Алексов, претседател на 
Одборот за Националната рамка на квалификации и воедно член на Советодавната група 
за Европска рамка на квалификации при Европската комисија, како и член на Групата за 
следење на Болоњскиот процес. Во своето обраќање г-дин Алексов потенцираше дека 
квалификациите треба да се обликуваат на начин кој е условен од нивното користење, а 
токму рабодотовачите се едни од најзначајните учесници во обликувањето и следењето на 
квалитетот на квалификациите и нивното вреднување и унапредување. Пред учесниците 
ја презентираше предлог препораката на Советот за стручно образование и обука при 
Европската Комисија, за одржлива конкурентност, општествена правичност и жилавост, која 
се фокусира на градење стручно образование и обука коe e агилнo во прилагодувањето 
кон динамичните промени на пазарот на труд.  Подобрите предвидувања на вештините 
и механизмите за следење на завршените ученици за да се одговори на промените во 
стопанскиот сектор и занимањата во склад со нив, бара соодветно прилагодување и на 
содржините на стручното образование и обука. Улогата на работодавачите во обликувањата 
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на полните квалификации и микроквалификациите е од есенцијално значење и новиот 
закон за стручно образование и обука треба да ги отсликува потребите на работодавачите, 
гарантирајќи квалитет на квалификациите, заклучни г-дин Алексов.

Пред учесниците, м-р Наташа Јаневска, самостоен советник во Стопанската комора 
на Северна Македонија, ги презентираше клучните поенти од предлог-законот за 
стручно образование и обука,  со фокус на улогата на коморите и социјалните партнери, 
и правата и обврските на работодавачите во процесот на стручното ообразование и 
обука. Функционалноста и реализацијата на стручното образование и обука подразбира 
партнерски однос и проактивно заедничко учество на главните актери во процесот, а 
работодавачите се директните корисници на стекнатите знаења и вештини на завршените 
ученици од стручното образование и обука. Затоа од исклучителна важност е активно да 
учествуваат во создавањето на стручниот кадар преку зголемена вклученост во процесот 
на стручното образование, потенцираше м-р Јаневска.

Презентацијата беше добра основа за развивање на дискусија во која учество земаа 
претставници од коморите, организацијата на работодавачи, компаниите кои се вклучени 
во процесот на практична обука и дуално образование, презентирајќи ги своите ставови и и 
мислења по однос на предлог-законот. Најголем дел од презентираните ставови се однесуваа 
на прилагодување на уписната политика, во делот на селекција на ученици во стручното 
образование, инклузивното образование прилагодено на природата на компаниите, јасно 
дефинирање на правата и обврските на работодавачите во насока на градење позитивна 
клима и поттикнување на приватниот сектор за уште поголемо вклучување во образовниот 
процес.

Во дебата беа вклучени и претставници од Министерството за образование и наука 
кои известија дека од страна на коморите, организацијата на работодавачи, и од самите 
работодавачи, има активен придонес, преку доставување свои коментари по однос на 
предлог-законот кои моментално се на разгледување и ќе влијаат на подобрување на 
предлог-законот.

Потребата од создавање на активен дијалог помеѓу сите чинители кои се вклучени во 
креирањето на образовните политики е од особена важност особено при донесувањето 
на законски прописи кои ќе служат како поддршка на образовниот процес, но и гаранција 
за квалитетно стручно образование и обука. Само преку градење ставови врз основа на 
мислењата на оние кои директно се вклучени во реализирањето на практичната обука 
можеме да обезбедиме конзистентност и да го трасираме патот по кој, како социјални 
партнери, би се движеле во доменот на обезбедување квалитетно стручно образование и 
кадар по мерка на бизнисот,  изјави Михајло Донев, соработник во Стопанската комора на 
Северна Македонија. 
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Центар за едукација и 
развој на човечки ресурси
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„ВИРТУЕЛЕН“ НАСТАН И БИЛАТЕРАЛНИ 
ДЕЛОВНИ СРЕДБИ „B2B WOOD & FURNI-

TURE VIRTUAL MEETINGS“

Online Бизнис средби 
04.06.2021

Стопанската комора на С. Македонија во соработка со Развојната агенција ЗЕДА, 
Зеница БиХ преку ЕЕН–Европската мрежа на претприемачи, Ве поканува да земете учество 
на претстојниот „виртуелен“ настан и билатерални деловни средби на тема: „B2B WOOD & 
FURNITURE VIRTUAL MEETINGS“, што ќе одржат на 4 јуни 2021 година во Зеница, БиХ.

Настанот претставува одлична можност да се воспостават контакти за соработка меѓу 
потенцијалните деловни партнери од секторот на дрвна индустрија и мебел со производители, 
увозници, дистрибутери, агенти, архитекти, лаборатории за тестирање и сл.

На настанот ќе бидат покриени следните теми: 
    Производи и материјали од дрво и шумарство;
    Мебел;
    Механизација за производство на мебел;
    Производство на алати, опрема и прибор;
    Тестирање на мебел во согласност со EN стандарди;
    Услуги и други производи.

Б2Б средбите се наменети за:           
    Увозници, дистрибутери, продавачи на големо;
    Производители на готови и полу-готови производи;
    Агенти;
    Трговија на мало, франшизи, ексклузивни продавници, ланци на продавници;
    Е-трговија и он-лине продавници;
    Архитекти, дизајнери на ентериер и др. деловни активности;
    Добавувачи на компоненти;
    Акредитирани лаборатории за тестирање и други.
Учеството на настанот е бесплатно, но регистрацијата е задолжителна. Закажани 

се 20-минутни билатерални состаноци според достапноста, интересите и целите на секој 
учесник. За да им се овозможи на учесниците да најдат соодветни партнери, секој учесник е 
должен да избере барем една ставка од понудените во „Предметите на пазарот“.

https://b2b-wood-furniture-virtual-meetings.b2match.io/signup
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Виртуелен самит за 
инвестиции „Select USA 2021“

Форум 
07.06.2021 - 11.06.2021

Стопанската комора на Северна Македонија, во 
соработка со Министерството за надворешни работи 
и со Амбасадата на Соединетите Американски Држави 
во Р. Северна Македонија, ве поканува да учествувате на 
претстојниот виртуелен самит за инвестиции „SelectUSA 
2021“, кој ќе се одржи во периодот од 7 до 11 јуни 2021 
години.

Самитот за инвестиции „SelectUSA“ е настан од највисок профил, посветен на 
промовирање странски директни инвестиции (СДИ) во соединетите држави. Инвестицискиот 
самит игра витална улога во привлекувањето и во олеснувањето на деловните инвестиции и 
во создавањето работни места, преку подигање на свеста за широкиот спектар на можности за 
инвестирање во САД и преку овозможување неопходни директни врски меѓу инвеститорите 
и Организациите за економски развој на САД (EDO).

Самитот на годишно ниво привлекува повеќе од 3.000 учесници, со повеќе од 1.200 
деловни инвеститори од приближно 80 меѓународни пазари, кои имаат можност да се 
вмрежат со претставници од речиси сите држави и територии на САД. Во 2019 година на 
настанот беа објавени речиси 100 милиони долари за нови инвестициски проекти.

И оваа година виртуелниот самит за инвестиции ќе ги задржи основните принципи на 
годишниот настан и ќе вклучува слични теми и основни концепти како и претходните години. 
Во фокусот на самитот се инвестициското опкружување во САД, трендовите во индустријата 
и новите можности. 

Настанот ќе содржи 100+ виртуелни сесии, виртуелна изложбена сала на 
Организациите за економски развој на САД (EDO) и даватели на услуги, како и робусна 
мрежна платформа, каде што учесниците ќе можат да ги направат контактите што им се 
потребни за да ги остварат планираните инвестиции. На Самитот ќе учествуваат и високи 
владини претставници, директори на големи корпорации, инвеститори и лидери на пазарот, 
како и експерти од дадените индустрии, кои ќе бидат вклучени во дискусии на теми кои се 
движат од инфраструктура до развој на работна сила.

Сите заинтересирани учесници своето присуство можат да го пријават со директна 
регистрација на веб-страницата на настанот на следниот линк: Investment Summit Applica-
tion | 2021 SelectUSA Investment Summit (selectusasummit.us). 
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Стопанската комора на Северна Македонија во соработка со „CCPIT“- Кинескиот совет за 

промоција на меѓународна трговија, ве покануваат да земете учество на претстојниот „6-ти работен 

состанок и билатерлани средби на Бизнис Советот на Земјите од Централна и Источна Европа и 

Кина“, што ќе се одржи со физичко присуство и „онлајн“ на 8 јуни 2021 година.

Бизнис Советот на земјите од Централна и Источна Европа и Кина претставува една од 

најважните компоненти од Рамката за соработка меѓу Кина и земјите од централна и источна Европа. 

Истиот е формиран  на иницијатива на Кина и Полска следејќи ги Препораките за зголемување на 

соработката меѓу Кина и земјите од централна и источна Европа, потпишани од 17-те лидери на 

земјите од овој регион, во Букурешт во 2013 година.

Агенцијата за поддршка е со седиште во Варшава, додека Секретаријатот е со седиште во 

Пекинг, Кина. Во меѓусебна координација, овие две институции ги иницираат активностите на 

Бизнис Советот, којшто служи како основна платформа за соработка на 17-те земји од регионот на 

ЦИЕ и Кина.

Во насока на продлабочување на досегашната соработка, како и иницирање на нови можности 

за соработка, Бизнис Советот организира работен состанок на којшто учество ќе земат владини 

претставници и претставници од коморите и бизнис асоцијациите од Кина и земјите од централна 

и источна Европа.

Покрај официјалниот дел, за времетраење на состанокот учесниците ќе имаат можност да 

проследат и семинари на клучни теми како што се:

Соработката меѓу стопанските комори и регионалната соработка помеѓу Кина и земјите од 

ЦИЕ;

Соработката во клучните индустрии како што се е-трговијата, земјоделството ,туризмот и др.;

Соработката меѓу малите и средни претпријатија.

како и да се пријават за учество на индивидуални билатерлани средби со компании од 

нивниот сектор 

Сите заинтересирани компании своето учество на билатералните средби можат да го пријават 

најдоцна до 7 мај 2021 година (петок).
https://www.mchamber.mk/Default.aspx?mId=4&evid=3221&lng=1

„6-ТИ РАБОТЕН СОСТАНОК НА БИЗНИС 
СОВЕТОТ НА ЗЕМЈИТЕ ОД ЦЕНТРАЛНА И 

ИСТОЧНА ЕВРОПА И КИНА- 
CHINA-CEEC BUSINESS COUNCIL “

Online Бизнис средби 
08.06.2021
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КАКО ДА СЕ ИСКОРИСТАТ АЛАТКИТЕ 
ОД GOOGLE ПЛАТФОРМАТА ЗА 

ПОУСПЕШНО ОНЛАЈН ПРИСУСТВО И 
ПОДОБРО ОГЛАСУВАЊЕ

Семинар 
10.06.2021

Денеска функционирањето на еден бизнис и работењето на маркетинг 
професионалците е незамисливо без многубројните алатки кои што се достапни 
за бесплатно користење на Google платформата. Во насока на унапредување на 
работењето на компаниите преку користење на овие современи алатки, Стопанската 
комора на Северна Македонија на 10 јуни 2021 година организира онлајн семинар на 
тема: „КАКО ДА СЕ ИСКОРИСТАТ АЛАТКИТЕ ОД GOOGLE ПЛАТФОРМАТА ЗА ПОУСПЕШНО 
ОНЛАЈН ПРИСУСТВО И ПОДОБРО ОГЛАСУВАЊЕ 

(GOOGLE BUSINESS MANAGER, GOOGLE TAG MANAGER, GOOGLE ADS)“.
Целта на овој семинар е запознавање на учесниците со едни од најкористените 

алатки во маркетинг светот: Google Business Manager, Google Tag Manager и платформата 
за онлајн огласување – Google Ads.

Во текот на семинарот освен запознавањето со трите алатки, на принципот „чекор 
по чекор“ ќе биде прикажан процесот на отворање на кориснички сметки, сетирање 
на профилите, поставување на првите тагови во Google Tag Manager и поставување на 
првата огласувачка кампања на Google Ads.

Присутните на семинарот ќе имаат можност да ги научат основите на 
функционирање на овие алатки, да осознаат дали истите се соодветни за нивниот 
бизнис, да добијат насоки за следни чекори што треба да ги направат и насоки за 
подетално проучување со цел подобрување на онлајн присуството на компаниите.

Овој семинар е наменет за претставници на маркетинг секторите во компании 
кои што сакаат да се запознаат со можностите за користење на некои од наведените 
алатки или да започнат со огласување преку Google платформата.

Контакт лица:
 Михајло Донев
++ 389 2 3244067
Mihajlo@mchamber.mk 

м-р Елизабета Андриевска-Ефтимова
++ 389 2 3244074
beti@mchamber.mk 
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28 мај 2021, Бр. 456

Стопанската комора на Северна Македонија, на  15 Јуни 2021 година, организира 
еднодневен онлајн  семинар на тема: „Eвиденција на материјално-магацинско работење“. 
Семинарот е наменет за  вработени кои се дел од финансиското и магацинското работење 
и кои би го дополниле потребното знаење - едните во делот на магацинското, а другите 
во делот на материјалното работење. Ако оваа соработка е целосна, компанијата би 
имала значително подобро работење, односно би се намалил ризикот од евентуални 
кусоци во магацините и би се надминала ситуацијата на нецелосно познавање на 
магацинско-материјалното работење, а сметководителите и магационерите ќе станат 
вистински тимски соработници, разбирајќи се и соработувајќи меѓусебно. А несакните 
ситуации? Лесно би се справиле со истите, кои понекогаш се јавуваат од секаков вид 
во магацинското работење. 

Предавачи:
-  Mери Каровска, дипломиран економист со уверение за овластен сметководител 

издадено од ИСОС. 
-  Никола Досевски,  менаџер со долгогодишно работно искуство во магацинско 

работење и логистика. 

ЕВИДЕНЦИЈА НА МАТЕРИЈАЛНО-
МАГАЦИНСКО РАБОТЕЊЕ

Семинар 
15.06.2021

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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ИНТЕРНА РЕВИЗИЈА НА 
ИНФОРМАЦИСКАТА И НА 
ФИЗИЧКАТА БЕЗБЕДНОСТ

Семинар 
22.06.2021 - 23.06.2021

Интерната ревизија има клучна улога при помагањето на организациите во 
тековната битка за управување со сајбер-заканите, преку обезбедување независна 
проценка на постојните и на потребните контроли и преку помагање на одборот за 
ревизија за полесно разбирање и за решавање на различните ризици во дигиталниот 
свет.     

За таа цел, Стопанската комора на Северна Македонија на 22 и на 23 јуни 2021 
година организира дводневен „онлајн“-семинар на тема: „ИНТЕРНА РЕВИЗИЈА НА 
ИНФОРМАЦИСКАТА И НА ФИЗИЧКАТА БЕЗБЕДНОСТ“.    

За време на семинарот учесниците ќе имаат можност да се здобијат со основни и 
со напредни знаења и вештини за спроведување контрола врз информациската и врз 
физичката безбедност, без разлика дали станува збор за мала, средна или за голема 
компанија. Учесниците постепено ќе се запознаат со ИТ-контролите, кои треба да 
бидат воведени за да се воспостави сигурно и безбедно работење на информацискиот 
систем и соодветна поддршка на деловните процеси. 

Семинарот е наменет за раководители и за вработени во ИТ-секторот, како и за 
вработени во секторите за безбедност на информациските системи; за одговорни лица 
за заштита на деловните информации и за управување со оперативните ризици; за 
вработени задолжени за управување со деловниот континуитет; за интерни и екстерни 
ревизори и за ревизори за сајбер-безбедност; за лица задолжени за дефинирање и 
за примена на ИТ-контрола; за лица задолжени за дефинирање и за следење ИТ и 
безбедносни ризици во компанијата; за оние кои се грижат да овозможат непречена 
работа на информациските системи или за оние кои имаат потреба да ги заштитат и 
да ги зачуваат информациите за клиентите и за работењето поради висок степен на 
одговорност, регулаторни барања и на ризици во секојдневното работење.    

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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19ЦЕНТАР ЗА УНАПРЕДУВАЊЕ
НА КВАЛИТЕТ ВО 

ПРОИЗВОДСТВОТО И УСЛУГИТЕ

СТОПАНСКА КОМОРА 
НА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА  

ECONOMIC CHAMBER 
OF NORTH MACEDONIA

НАША ЦЕЛ

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

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

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

НАШИ  АКТИВНОСТИ 

Консултантски услуги за :
- имплементација на Систем за 

управување со квалитет согласно  
IЅО 9001:2015;

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

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

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

- имплементација на НАLАL стандард;
- имплементација на Систем за 

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

 

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

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

ISO 
9001:2015

ISO 
45001:2018

НАLАL

НАССР

ISO  
14001:2015
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Ваш деловен соработник 
во светот на бизнисот

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

Ве очекуваме!

СТОПАНСКА  КОМОРА 
НА  СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА

Дизајн и графичка обработка

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

Стопанска комора на Северна Македонија
ул. „Димитрие Чуповски“ 13, Скопје

тел: : (02) 3244000, факс: (02) 3244088

http://www.facebook.com/chamber.mk

http://www.twitter.com/Chamber_MK

http://www.youtube.com/user/MKChamber

http://www.linkedin.com/company/economic-chamber-of-macedonia
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