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Пандемијата на КОВИД ги измени досегашните потреби во угостителската 
дејност, во однос на составот на работниот кадар што му е потребен во процесот на 
работењето. Предизвикот за отворање нови работни места дефинитивно е заменет 
со предизвикот како да се задржат постојните и, евентуално, да се пополнат 
испразнетите со соодветен кадар.

Следејќи ги состојбите во угостителскиот сектор за време на пандемијата, особено 
прашањето за обезбедување работна сила, што се одразува врз продуктивноста и 
врз квалитетот на услугите, а имајќи го предвид фактот дека образованието е еден 
од стожерите на активностите на Стопанската комора на Северна Македонија, се 
пристапи кон изнаоѓање соодветни мерки и решенија.

„За таа цел, во рамките на проектот „Образование за вработување во Северна 
Македонија“, поддржан од Швајцарската агенција за развој и соработка во 
РСМ, подготвени се 4 програми за двомесечни обуки за преквалификација и 
за доквалификација за потребите на угостителскиот сектор за слаткар, готвач, 
пекар и за келнер“, беше речено на денешната прес-конференција на тема „Брза 
преквалификација за обезбедување кадар во угостителскиот сектор во периодот 

БРЗА ПРЕКВАЛИФИКАЦИЈА ЗА ОБЕЗБЕДУВАЊЕ 
КАДАР ВО УГОСТИТЕЛСКИОТ СЕКТОР ВО 
ПЕРИОДОТ НА ПОСТКОВИД 
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на постковид“.

Програмите се модуларно дизајнирани и содржат теоретски и практичен дел, кој ќе 
се реализира исклучиво во угостителските објекти од лица практичари, вработени во 
угостителските објекти, кои ќе ги обучуваат според специфичностите на угостителскиот 
објект. На овој начин угостителските објекти кои се вклучени во реализацијата на 
практичната обука се во можност да го препознаат квалитетниот кадар и да обезбедат 
нови вработувања , во согласно ст со своите потреби.

Угостителските објекти и компаниите кои имаат тешкотии со обезбедувањето 
соодветен средно-стручен квалификуван кадар можат преку доквалификација и 
преку преквалификација да се вклучат во процесот на креирање и други програми за 
кадар според своите потреби или во спроведувањето на практичната обука со свои 
ментори, кои го следат напредокот на учесниците вклучени во обуката. На овој начин 
компанијата ќе добие кадар без да ги зголемува своите трошоци.

Ако до 2019 година туризмот и угостителството беше сектор во топ три најбрзо 
растечки индустрии во светот, со годишен раст од над 10 % и со можност за нови 
вработувања (во светот, во просек, секој трет вработен е во овој сектор), 2020 
дефинитивно беше година на целосен колапс на оваа дејност.

Во обид да се обезбеди реална проценка на негативните ефекти од кризата врз 
секторот, беа направени две студии во рамките на проектот на УСАИД „Партнерство за 
подобра бизнис-регулатива“. Прогнозите за квалитетите на Северна Македонија како 
туристичка дестинација беа исклучително загрижувачки и проектираа намалување 
на туристичките движења од 80 % за 2020 година, во однос на 2019 година, и загуба 
на бројот на работни места во секторот во дијапазон помеѓу 4 илјади и 20 илјади 
работни места. За ублажување на негативните последици од пандемијата врз секторот, 
студиите, врз база на истражувањето, препорачаа четириесетина мерки за поддршка 
на туристичкиот сектор, наменети да послужат како основа за преговори меѓу јавниот 
и приватниот сектор при изнаоѓањето решенија за корекција на прогнозите во однос 
на квалитетите на дестинацијата и за ограничување на загубата на бројот на работни 
места, преку мерки кои ќе испорачаат високоефектен економски одговор.

Негативното влијание на здравствено-економската криза предизвикана од вирусот 
КОВИД 19 врз овој сектор е во голем обем, со 85 % пад на бројот на странски туристи, 
односно со 60 % пад на вкупниот број туристи. Изостанува ефектот од странските 
туристи, чие присуство значи поголем девизен прилив, а и поголема потрошувачка.

Ако се следат официјалните статистички податоци за бројот на деловни субјекти 
и на вработени во објектите за сместување и за сервисни дејности со храна, како и 
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во туристичките агенции и во тур-операторите, бројот на вработени е минимално 
намален и таа статистика, поради природата на функционирање на вработливоста 
во овој сектор, каде што поради сезонскиот карактер голем број од работниците се 
вработуваат на определено време, не соодветствува со реалните состојби.

Од спроведената комуникација со членките на Здружението на угостителството и 
туризмот при Стопанската комора на Северна Македонија, угостителско-хотелските 
објекти имаат пад на вработените од 50 % нагоре, што укажува на една сосема поинаква 
слика.

Затоа, оваа форма на поддршка е само уште една во низата, која ја иницира и 
ја креира Стопанската комора за компаниите од секторот, бидејќи извесно е дека 
секторот туризам и угостителство многу бргу може да даде позитивни резултати по 
завршувањето на кризата, со отворањето на границите и со анкетите што се прават 
во светски рамки за интересот на луѓето за патување, но, сепак, факт е дека корона-
вирусот трае, а дека вакцинирањето е процес кој е сѐ уште во тек и кој остава простор и 
можност негативните ефекти да се чувствуваат уште одреден период и во 2021 година. 
За таа цел, потребно е овој сектор, како особено погоден од светската пандемија, да 
биде поддржан и во периодот што следува бидејќи :

1. во услови на криза, кога се зголемува невработеноста, ваквите програми 
имаат цел да дадат можност за пристојна работа и живот на невработените, преку 
преквалификација за професиите за кои има најголема потреба на пазарот на трудот;

2. поради здравствената криза секторот туризам се соочува со најголем недостиг од 
квалификуван кадар. Со овој проект, освен што ќе им се даде можност за вработување 
на многу лица, ќе се зголеми и квалитетот на туристичкото производство, ќе се зголеми 
атрактивноста на дестинацијата, односно квалитетот на услугите, а со квалификуваниот 
кадар ќе се зголемат и продуктивноста, профитабилноста, личните доходи и стандардот 
на вработените во овој сектор;

3. преку дизајнираната поддршка на овој начин се обидуваме да ги постигнеме 
највисоко поставените цели, а тоа е ублажување на одливот на работна сила и 
овозможување брзо пронаоѓање пристојна работа за сите кои ќе учествуваат во 
проектот за преквалификација. 
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АНА ТАНЕВСКА-
ЃОРЃИЕВСКА, 
претседател на 
Здружението на 
угостителството 
и туризмот при 
Стопанската комора на 
Северна Македонија

Со почетокот на кризата и со целосниот застој на работата во хотелите, 
рестораните и во туристичките агенции, бројот на вработени драстично се намали. 
Дел од работниците целосно ја променија својата работна професија, па од 
угостители станаа возачи, гипсари, монтери итн., односно голем број од вработените 
во угостителско-туристичкиот сектор преминаа во транспорт и во градежништво.

Неизвесноста беше клучниот фактор за ваквите одлуки. Поради кризата 
хотелите, пред сѐ, во градските средини, тука најмногу мислам на Скопје, но и 
во одредени други градови во државата кои не се класични туристички центри, 
беа целосно затворени. Падот на прометот во овие компании беше над 85 %. 
Дополнителен проблем е што овие угостителски објекти (хотели), поради големиот 
број работници што си заминаа, не можеа ниту да го остварат правото на поддршка 
на плати за последните три месеци од 2020 година, па и тој вид помош изостана за 
нив.

Со цел задржување на своите вработени, кои се еден сериозен влог и капитал на 

ПРОГРАМИТЕ ЗА БРЗА ПРЕКВАЛИФИКАЦИЈА 
СЕ ЗНАЧАЈНА АЛАТКА ЗА ОБЕЗБЕДУВАЊЕ НА 
ПОТРЕБНИОТ КАДАР ВО УГОСТИТЕЛСТВОТО 



БИЗНИС ИНФО

4 јуни 2021, Бр. 457

7

секоја компанија, со визија и со долгорочно стратешко планирање и позиционирање 
на пазарот во дејноста, компаниите, всушност, прават исклучително голем напор за 
задржување на работа, во услови кога поради кризата предизвикана од вирусот 
КОВИД 19 обемот на активности во 2020 година беше сведен на минимум, не по 
своја вина, но поради целосно запирање на економската активност. Искуството и 
праксата велат дека секоја загуба на вработен значи три нови години замена на 
постојниот работник и креирање нов кадар.

Бизнис-секторот укажува дека поддршка од Владата е потребна не за да се 
заработи, туку исклучиво и единствено компаниите од секторот да не пропаднат, 
бидејќи тие и сега, во услови кога речиси и не работ еа и кога немаа деловна 
активност, држ еа значаен дел од вработените . Губењето на квалификуваниот кадар 
во секторот ја доведува во прашање пазарната позиција на РС Македонија како 
туристичка дестинацијата на меѓународниот пазар.

Преку Здружението на угостителството и туризмот при Стопанската комора 
на Северна Македонија инициравме поддршка за овие компании. Мерката беше 
одобрена со петтиот владин пакет, но сѐ уште не е реализирана.

Сега, по речиси една и пол година од почетокот на оваа здравствено-економска 
криза и во очекување и најави за заздравување и за делумно започнување со работа 
на секторот, компаниите укажуваат дека поради кризата на КОВИД 19 имаат одлив 
на стручен кадар од над 50 %. Станува збор за келнери, рецепционери, готвачи, 
помошници готвачи и за сите други работни позиции во угостителско-туристичкиот 
сектор.

Работната сила во угостителството, како значаен капитал за компаниите кои 
имаат визија и стратешка определба за развој на дејноста, е од особено значење. 
Оттука, секој одлив на кадар, во услови кога на пазарот има континуиран недостиг 
од овој тип работници, ги доведува компаниите во исклучително тешка состојба.

Пред почетокот на оваа неизвесна туристичка сезона, недостигот од работници 
е сериозен проблем за хотелиерите, рестораните и за туристичките агенции.

Оттука, поддршката преку програмите за брза преквалификација може да биде 
значајна алатка за компаниите за обезбедување на потребниот кадар и ги охрабруваме 
сите оние компании кои имаат таква потреба да ја искористат можноста.
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ПРЕКУ ЗАЕДНИЧКИ ПРОЕКТИ ДО 1,5 МИЛИЈАРДИ 
ДОЛАРИ ТРГОВСКА РАЗМЕНА

Добрите економски и билатерални 
односи меѓу Србија и Северна 
Македонија може дополнително да се 
унапредат со јакнење на динамиката и 
темпото на работа за изедначување на 
деловното опкружување и постигнување 
поголема вредност на регионот како 
една дестинација за инвестирање пред 
меѓународните пазари и институции, 
вели во интервју за „Вечерни Новости“ 
(најтиражниот дневен весник во Србија и 
во регионот), претседателот на Стопанската комора на Северна Македонија и ко-престедател 
на Коморскиот инвестициски форум Бранко Азески.

Србија е трет трговски партнер на Северна Македонија, веднаш зад Германија и Велика 
Британија. Во 2020 година реализирана е трговска размена меѓу двете во вредност од 781,4 
милиони долари што е за 8,6% помалку поради Корона кризата.

Постои голем потенцијал за зајакнување на соработката меѓу бизнис секторот, особено 
во областа на иновациите, новите технологии, подобрувањето на услугите и производите 
за полесен пристап до трети пазари. Традиционалните сектори во кои економските врски 
се добри, но исто така можат да бидат и поинтензивни, се земјоделско-прехранбената, 
металната и електричната индустрија, како и фармацијата.

Охрабрувачки е податокот дека во првите месеци од 2021 година трговијата расте. 
Целта е да се удвои и да се врати на нивото од 2008 година, кога била реализирана трговска 
размена во вкупна вредност од 1,5 милијарди долари, констатира претседателот Азески.

Ова може да се направи преку заеднички проекти и заеднички инвестиции на сродни 
компании од двете земји, преку унапредување и продлабочување на економската соработка.

Еден од општите предуслови за поттикнување и продлабочување на трговско-
економската соработка во регионот е развиената патна и железничка инфраструктура, како 
што е автопатот низ Грделичката клисура и изградбата на автопатот Демир Капија-Смоквица. 
Претстои реконструкција на железничките линии, што ќе овозможи забрзан проток на луѓе 
и стоки.

Интервју на Бранко Азески претседател на Стопанската комора на Северна Македонија 
и копрестедател на Коморскиот инвестициски форум, за Вечерни новости
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КОМОРАТА НА АЗЕСКИ, ОПШТИНА ОХРИД И 
ЕКОНОМСКИОТ ФАКУЛТЕТ ЉУБЉАНА ПАРТНЕРИ

На иницијатива на претседателот на Стопанска комора на Северна Македонија, Бранко 
Азески, во општина Охрид, се одржа средба на градоначалникот Константин Георгиески 
и деканот на Факултетот од Љубљана,  професор д-р Метка Текавчич, а присуствуваше и 
регионалниот координатор за меѓународна едукација на Економски Факултет, Универзитет 
– Љубљана Мелита Секуловска.

Целта на разговорите беше да се интензивира присуството на оваа значајна 
високообразовна институција на просторите надвор од Словенија, во земјите на Западен 
Балкан од каде што доаѓаат најголем број на студенти; да се зголеми проектната активност 
за заеднички настап на меѓународните пазари, и да се подржи и поттикне, натамошната 
соработка со Економскиот институт, кој е во рамки на Љубљанскиот Факултет и кој често 
прави анализа за нашата најголема бизнис асоцијација, Стопанската комора на Северна 
Македонија.

За почеток на соработката договорено е да се преземат активности за реализација на 
заеднички проект помеѓу општината Охрид, Стопанската комора на Северна Македонија, 
Економски Факултет, Универзитет – Љубљана, со можност за вклучување и на Стопанската 
комора од Словенија. Проектот ќе биде на тема: „Вклучување на Северна Македонија во 
Европската Унија и потребата од продолжување на исполнувањето на обврските што стојат 
пред државата и покрај блокадите, со кои се одолжува почетокот на преговорите за влез во 
Унијата“.  

Паралелно ќе се работи и на организација на меѓународна конференција за „Европскиот 
пат на Република Северна Македонија“ која би се одржала во Охрид, од аспект на 
образованието, економијата, наука и туризмот, како пандан на конференцијата што се 
одржува во Порторож, со учество на врвни експерти од наведените области кои биле дел 
од преговорите за влез на Република Словенија во Европската Унија. Се очекува нивните 
експертизи да дадат голем придонес во остварувањето на Европските цели на Република 
Северна Македонија, но и за искористување на потенцијалните можности  за развој на 
Охридскиот регион кои ги нуди Европската Унија.

Универзитетот во Љубљана, во чии рамки функционира и Економскиот факултет, има 
повеќе од 100 години традиција. Основан е во 1919 година со 5 члена и опфаќа 23 факултети 
и 3 уметнички академии од студиски области: Уметност, природа и технологија, јазици, 
општествени науки, економија, инженерство, медицина, здравствени науки и спорт.

Љубљанскиот Универзитет е научна установа со најголем број македонски студенти 
запишани надвор од границите на државата. Дури една четвртина од вкупно запишаните, но 
и завршените студенти, се од Северна Македонија.
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Центар за едукација и 
развој на човечки ресурси



БИЗНИС ИНФО12

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