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Производството на млеко и млечни производи во Република Северна 
Македонија има своја традиција, кон што особен придонес дава разновидноста 
на географските обележја, што од своја страна придонесува за разновидност 
на видовите и рецептурите на млечните производи. За подобар квалитет на 
производите потребно е да се обезбеди производство на квалитетно млеко. Ова 
има особено значење ако се има во предвид стремежот на државата за побрзо 
зачленување во ЕУ – каде постојат високи стандарди и регулативи во ланецот на 
млеко-производството и млечните производи, беше истакнато на денешната прес 
конференција во Стопанската комора на Северна Македонија.

Производството на млеко во земјата се карактеризира со голем број мали фарми 
– традиционални фармери (75% од вкупниот број) кои имаат нископродуктивни 1 
– 3 крави со ниско годишно производство на млеко од 2-3 илјади литри по крава. 
Многу е мал бројот на големи специјализирани фарми со повеќе од 20 крави (околу 
5% од вкупниот број) со висока продуктивност и годишно производство на млеко 
околу 5 илјади литри по крава. Само 3% од фармите имаат повеќе од 50 грла и 
треба да бидат носители на производството на квалитетен генетски материјал за 
преостанатите фарми (репродуктивни центри).

Повеќе: https://www.mchamber.mk/Default.aspx?mId=3&evid=49604&lng=1

ЗНАЧЕЊЕТО НА “ЛАДНИОТ ЛАНЕЦ” НА 
ДИСТРИБУЦИЈА ВО ОБЕЗБЕДУВАЊЕТО ВИСОКО 
КВАЛИТЕТНИ И БЕЗБЕДНИ МЛЕЧНИ ПРОИЗВОДИ
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На 8 јуни 2021 година Управниот одбор на Советот на странски инвеститори 
при Стопанската комора на Македонија одржа редовна седница на којашто се 
дискутираше за  повеќе точки на дневниот ред.

Еугенио Омонеску, проектен менаџер во Меѓународната Финансиска 
Организација - ИФЦ ги презентираше клучните поенти од новиот проект за 
развивање на производствените синџири за снабдување во Западен Балкан,  чија 
цел е да се унапреди интеграцијата на локалните компании во интра-регионалните 
и европски синџири на снабдување. Ова ќе се постигне преку унапредување на 
соработката на локалните производствени добавувачи со странските инвеститори 
лоцирани во регионот и во еврозоната преку интегрирана платформа за поврзување, 
подобрување на бизнис климата и регионалната регулаторна рамка и олеснување 
на пристапот до финансии преку иницијативи од приватниот и јавниот сектор п.

Проектот е специјално дизајниран како под-регионален проект кој се фокусира 

Актуелни теми на дневен ред на седницата 
на Управен одбор на Советот на странски 
инвеститори 
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на Србија, Република Северна Македонија и Косово, а ги опфаќа производствените 
капацитети од лесната индустрија  (автомобилска индустрија, градежни машини и  
инфраструктурни апарати, како и земјоделски и транспортни машини).

Членовите на Управниот одбор се запознаа и со текот на реализацијата на 
проекот Образование за вработување во Северна Македонијза со цел да стимулира 
вработување преку подобрување на стручните вештини во земјава.

Проектот поддржан од Швајцарија во наредниот десетгодишен период има за 
цел да стимулира вработување преку подобрување на стручните вештини во земјава. 
Проектот ќе биде имплементиран во партнерство помеѓу швајцарската невладина 
организација „Хелветас“, Стопанската комора на Сверна Македонија и Македонскиот 
центар за граѓанско образование. Проектот има за цел да овозможи повеќе граѓани, 
со посебен фокус на младите, да се стекнат со квалитетно стручно образование и 
обуки, како и да помогне во развојот на стручни вештини кои ќе придонесуваат 
кон зголемено вработување во земјава. Ивана Георгиевска од Хелветас ги истакна 
приоритетите на проектот акцентирајќи дека практичната обука е еден од главните 
предуслови за квалификување на кадарот во компаниите, а во таа насока и потребата 
за поголема вклученост на приватниот сектор во формалното и во неформалното 
стручно образование и обука, со фокус на практичната обука.

Во понатамошниот дел од седницата членовите на Управниот одбор на Советот 
на странски инвеститори дискутираа за актулените услови за водење бизнис и 
инвестирање во земјава, како и за донесување на нови предлог-мерки и препораки 
за унапредување на деловниот амбиент и олеснување на работењето за странските 
компании во земјава.
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Една од клучните претпоставки за постигнување забрзан и одржлив раст на 
една национална економија е постоењето на континуиран и ефикасен дијалог помеѓу 
дизајнерите на економските политики и бизнис сектор. Во таа насока, веднаш по 
конституирањето на КЛУБ 6- потпретседателската екипа на Комората која е составена 
од група најуспешни бизнисмени од средна возраст и претседателот Бранко Азески 
реализираа работни средби со Фатмир Битиќи, Заменик на Претседателот на Владата 
задолжен за економски прашања, координација на економските ресори и инвестиции,  
Министерот за финансии на Република Северна Македонија Фатмир Бесими и Сања 
Лукаревска, директорката на Управата за јавни приходи на РСМ. Ваквиот дијалог 
овозможува појасно да се идентификуваат потенцијалите на економијата и мерките 
преку кои може да се обезбеди забрзување на економскиот раст на македонската 
економија. Беа разменети информации во однос на приоритетните потези кои 
се предлог на Стопанската комора на Северна Македонија, како бизнис комора 
која наредната година ќе прослави 100 годни коморско работење и чии членки 

КОНСТИТУИРАН КЛУБ 6 - Колегиумот на 
потпретседателите на Стопанската комора на 
Северна Македонија
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генерираат половина од вкупниот промет, половина од вкупната нето добивка и го 
вработуваат секое трето лице од приватниот бизнис сектор. 

Целта на  утврдувањето на приоритетни потези е создавање на можности и 
амбиент што ќе поттикнат зголемена економска активност на приватниот сектор 
кои се истовремено услов за излез од кризата со Ковид 19. Издвоени се 20- тина 
предлог мерки за кои се предмет на дијало и за кои бизнисот смета дека се услов 
за забрзан раст, а меѓу нив се прашањата кои веќе неколку години ги иницираме: 
усогласувањето на царинските стапки со стапките на ЕУ кое е прашање од првокласен 
приоритет за идните изгледи за извоз на македонската економија, потребата од 
итното ревидирање на системот на парафискалните давачки, даночниот календар 
–дефинирање на временската рамка во која дизајнерите на економските политики 
би можеле да прават измени на даночниот систем, холдингот,  зголемување на 
извозот преку финансиска поддршка на извозните компании, но и подршка на 
компаниите кои инвестираат и уште десетина други. Како една од кличните потези 
на државата за раст на инвестициите, вработеноста, профитабилноста е потребата 
за итното решавање и ставање на крај на екстремно долгите постапки за издавање 
на одобренија за градба, посебно кога станува збор за инвестиции од бизнисот 
кои креираат додадена вредност за економијата. Нема раст на економијата и нема 
инвестиции, нема нови вработувања и буџетски приходи, ако нема брзо устројување 
на државната администрација во функција на решавање на клучните потреби за 
бизнисот, се заклучи на средбата.
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МЕДИЈАЦИЈА - ЗА НОВА КУЛТУРА ВО 
РЕШАВАЊЕТО НА СПОРОВИТЕ

Во рамки на Проектот „Медијација без дилема“, кој го спроведува Институтот за европска 
политика (ЕПИ) во соработка со Академијата за судии за јавни обвинители „Павел Шатев“, 
Комората на медијатори на Северна Македонија и Холандската федерација на медијатори 
а кој проект е финансиски поддржан од Амбасадата на Кралството Холандија во РСМ, на 
9 јуни 2021 година преку ЗООМ платформата се одржа годишната конференција на тема 
„Медијација за нова култура во решавањето на споровите“.

На годишната конференција воведни обраќања имаа директорката на Институтот за 
европска политика (ЕПИ), Симонида Кацарска, министерот за правда на РСМ, Бојан Маричиќ, 
Амбасадорот на Кралство Холандија во Скопје, H.E. Дирк Јан Коп, претседателот на Комората 
на медијатори во РСМ, Славе Маладеновски, директорот на Академијата за судии и јавни 
обвинители, проф.д-р Наташа Габер Дамјановска и претседателот на Холандската федерација 
на медијатори, проф.д-р Јан ван Цвитен.

Директорка на ЕПИ Симонида Кацарска, посочи дека нивните истражувања за 
користењето на медијацијата во нашата земја покажуваат дека постои разбирање кај клучните 
чинители за придобивките од медијацијата. ”Резултатите се прелиминирани, но постои 
подготвеност од страна на многу од чинителите, како и упатување од страна на судиите, 
поголема прифатливост и од адвокатите, поголема свесност кај јавната администрација, која 
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ја нотираме во однос на потенцијалот што го нуди медијацијата. Анкетата ни дава надеж 
дека сме на добар пат, меѓутоа нотираме некаде 40 проценти од испитаниците во јавната 
администрација и од бизнис секторот, кои не се запознаени со медицијацијата. Имаме се 
уште многу простор за подигање на свеста“, изјави Кацарска.

Во своето обраќање министерот за правда на РСМ, Бојан Маричиќ ја потврди заложбата 
на Министерството за правда за подигнување на свеста и промовирање на медијацијата 
како алтернативно решение за решавање на споровите. „Мирното решавање на споровите 
треба да се гледа како дополнување на судскиот систем, а не како негова замена“, 
подвлече министерот Маричиќ. Тој се заблагодари на Институтот за европски политики 
ЕПИ за реализацијата на овој Проект, на Амбасадата на Кралството Холандија во Скопје 
за поддршката на правосудството на РСМ, Комората на медијатори, упати благодарност 
до Академијата академијата за судии и јавни обвинители, бидејќи според него обуката на 
правните професионалци во однос на придобивките од медијацијата е клучна за успешен 
развој на концептот на медијација.

Министерот Маричиќ истакна дека вкупната бројка на медијации од 2007 до 2016 
година не можеше да достигне ниту стотина. Но, од 2017 година почнува да се забележува 
драстична разлика. Во 2020 година медијаторите покажале внес на 1.943 предмети во 
регистарот за евиденција на постапките на медијација на Министерството за правда. Од 
нив, 65 проценти или 1.275 завршиле со спогодба. Нашата цел е овој процент дополнително 
да се зголемува, а  Северна Македонија да биде регионален лидер по спорови решени со 
медијација, изјави Маричиќ. Тој додаде дека една од целите на новиот предлог Законот за 
медиајција е приближување кон практиките на земјите членки на ЕУ, каде во секоја ситуација 
на разрешување на конфликтини и спорни ситуации, акцентот се става на алтернативното 
решавање. Во законот се воведува и новина во начинот на полагање на испитот за медијатори 
пред комисија, што ќе влијае на создавање квалитетен, стручен и обучен кадар.

Н.Е. амбасадорот на Кралството Холандија во Скопје, Дирк Јан Коп изрази задоволство од 
реализацијата на овој Проект. Како што истакна тој овој проект кој започна пред 1 година има 
за цел да ја доближи медијацијата до РСМ. Медијацијата е успешен концепт во Холандија, а за 
тоа зборува и фактот дека ресторативната правда се употребува и во кривични случаи со кои 
се опфатени малолетни лица. Н.Е. Дирк Јан Коп искажа благодараност до сите инволиврани 
страни и уште еднаш ја потврди поддршката на Кралството Холандија која ја дава во развојот 
и унапредувањето на правосудниот систем во нашата земја.

Претседателот на Комората на медијатори на РСМ изрази надеж дека од оваа годишна 
конференција ќе произлезат силни пораки за употребата на медијацијата во РСМ. Откако 
ги образложи предизвиците со кои се соочуваат медијаторите тој упати благодарност до 
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министерот за правда за напорната работа се со цел да се измени Законот за медијација и 
истиот да овозможи зголемена употреба на медијацијата при решавање на споровите.

Директорката на Академијата за судии и јавни обвинители, проф. д-р Наташа Габер 
Дамјановска, во своето обраќање истакна дека медијацијата како алтернативно решевање 
на споровите во РСМ за жал не го добива заслуженото внимание и дека е потребна поголема 
промоција и ангажираност на сите релевантни институции  доколку сакаме да ја промениме 
перцепцијата на општеството во однос на медијацијата. Темата за медијација е опфатена 
во програмите за континурана и почетна обука на Академијата. Академијата постојано 
ги надградува концептите на овие програми сé со цел тие да одговорат на барањата и 
потребите на правните професионалци, подвлече Габер Дамјановска. Таа се зблагодари на 
сите од проектот посебно на Амбасадата на Кралството Холандија за нејзината поддршка не 
само на правосудниот систем, туку и на Академијата, и секако на Министерството за правда 
за несебичната ангажираност во реализацијата на голем број активности кои се во насока на 
подобрување и унапредување на ефикасноста на правосудниот систем на РСМ.

Според  претседателот на Холандската федерација на медијатори, Јан Ван Цвитен до сега 
најголемиот ентузијазам за промоцијата на медијацијата ја забележал во нашата зермја. За 
Ван Цвитен потребен е квалитетен кадар, промоција, подигнување на свеста за медијацијата 
и подигнувањет на образованието со цел медијацијата да го добие своето заслужено место. 
Тој верува дека со вклученоста на сите релевантни институции, медијацијата може да заживее 
во РСМ.

Веднаш по воведните обраќања искуствата од своите земји во однос на медијацијата ги 
презентираат присутните експерти од: Холандија, претседателот на Холандската федерација 
на медијатори, проф.д-р Јан ван Цвитен, од Италија, Леонардо Д Урсо ко-основач и извршен 
директор на АДР Центар Глобал Италија, од Грција- медијатор Елена Колцаки, од Хрватска, 
претседателот на Здружението на медијатори на ЈИЕ, Стипе Шола и од Мексико, медијатор 
м-р Хесус Чанон Росас.

За клучните предизвизи и постигнатите резултати во полето на медијацијата во нашата 
земја во посебниот панел за тоа говореа д-р Малинка Ристевска Јорданова, член на УО на 
ЕПИ и Радица Лазаревска Геровска, државен советник во Mинистерството за правда на РСМ.

Д-р Јелисавета Георгиева Јовевска, потпретседател на Стопанската комора на РСМ, и 
лиценциран медијатор во нашата земја, настапи во делот на конференцијата кој беше наменет 
за националните искуства, клучните предизвици во однос на медијацијата и медијацијата во 
различните спорови. Таа говореше на темата за Медијацијата и бизнисот-медијацијата во 
трговските спорови и значењето на центрите за медијација.

Медијацијата им заштедува и пари и време на граѓаните и компаниите, избегнувајќи 
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долги и скапи судски спорови, а нуди и доверливост на постапката што е особено корисно 
за трговските и семејни спорови. Додека во западните земји таа е ефикасен начин за 
надминување на споровите со постигнување на взаемно прифатливо решение за двете 
страни, кај на се уште е потребно да се работи на нејзина афирмација и промоција.

Токму затоа, во обраќањето на д-р Јелисавета Георгиева Јовевска, беше потенцирана 
целосната поддршка која Стопанската комора на Северна Македонија ја нуди на сите 
заинтересирани страни за поголема популаризација и промоција на медијацијата. Георгиева-
Јовевска подвлече дека тргнувајќи од фактот дека скоро секаде во коморите една од 
главните цели и активности е и поддршка на алтернативните начини на ефикасно решавање 
на споровите, како медијацијата, и Стопанската комора на РСМ дава целосна поддршка 
на тој процес. Практично, поддршката се гледа и преку формирањето на Асоцијацијата за 
поддршка на медијацијата како форма на организирање и работење во рамките на Комората. 
Асоцијацијата за поддршка на медијацијата (АПМ) се формираше на 15.7.2016 година, со 
основна цел да обезбеди поголема промоција на медијацијата. Во неа, освен лиценцирани 
медијатори согласно Законот за медијација, доброволно учествуваат и експерти од 
областа на медијацијата, компании, институции и други кои што сакаат да дадат поддршка 
за популаризација на медијацијата. Активностите на АПМ се насочени кон користење на 
медијацијата со цел растоварување на судските постапки и изнаоѓање на прифатливи 
решенија за компаниите и продолжување на нивната идна деловна соработка. Од јули 2016 
година од кога е основана оваа Асоцијација до денес АПМ има направено повеќе од 40 настани 
за промоција на медијацијата (настани како: формирање на тело за поддршка на медијацијата, 
издавање на промотивен материјал за информираност на компаниите, одржување на прес-
конференции за пренесување на поволностите од медијацијата, организирање на бесплатни 
семинари и предавања првенствено за компаниите, оганизирање на меѓународни настани за 
пренесување на искуствата од развиените земји во полето на медијацијата и сл.) со учество 
на тие настани од над 900 претставници од компании, претставници од домашни и странски 
институции и др.

И во следниот период Стопнската комора на С.Македонија ќе продолжи да го поддржува 
овој процес и да ги промовира бенефитите од користењето на медијацијата.

Во делот на промоција на медијацијата во различни спорови во нашата земја, на 
Конференцијата се обратија и медијаторите м-р Билјана Азеска Толеска, м-р Илија Манасиев 
како и м-р Гордана Атанасова.
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Центар за едукација и 
развој на човечки ресурси
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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.    
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УПРАВУВАЊЕ СО УЧИНОКОТ 
– АЛАТКИ ЗА ПОТТИКНУВАЊЕ 

РЕЗУЛТАТИ

Семинар 
24.06.2021

Кога зборуваме за УПРАВУВАЊЕ СО УЧИНОКОТ, зборуваме за управување со 
резултатите од работата на секој вработен, преку поставување јасни индикатори и цели 
кои треба да се постигнат. Факт е дека без поставени очекувања и цели ангажманот 
на вработените често е прашање на добра волја – да работат колку можат или колку 
што сметаат дека е доволно. Со ова се доведува во прашање долгорочниот развој на 
компанијата и, секако, нивото на успех кое може да се постигне.

Велат дека најдобар начин да се предвиди иднината е таа да се планира. Ова 
се покажа како особено важно минатата година, кога компаниите беа соочени со 
потребата да носат брзи одлуки за приспособување кон новите услови за работа. Оние 
компании кои имаа поставено системи за управување со резултатот, како секојдневен 
начин на работа, можеа бргу да ги ревидираат индикаторите за резултат, не само како 
бројки туку и како нов пристап кон извршување на задачите. Системот за управување со 
резултат може да биде поврзан со системот за плати и за придобивки, како и со развојот 
на вработените преку рамката на клучни компетенции. Овие процеси овозможуваат 
стабилност и раст на секој бизнис.

Со намера овој концепт да се доближи до компаниите во земјава, Стопанската 
комора на Северна Македонија на 24 јуни 2021 година организира „онлајн“-обука на 
тема: УПРАВУВАЊЕ СО УЧИНОКОТ – АЛАТКИ ЗА ПОТТИКНУВАЊЕ РЕЗУЛТАТИ, која ќе се 
фокусира на оваа важна тема за обезбедување стабилен развој на секоја организација.

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

 Михајло Донев
++ 389 2 3244067
Mihajlo@mchamber.mk 
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Напредните алатки на Ексел, како што се копирања и “полнења“ (filling) , напредни и 
флеш “полнења“, работа со серии, референцирање на келии, “говоречки“ келии, работа 
со повеќе страници (sheets) истовремено и нивно следење, како и макро функциите 
спаѓаат во најважните алатки со кои максимално се забрзува работењето во Ексел. 

Во свет во кој сме постојано опкружени со податоци, бројки, трендови и статистики, 
неопходно е да ги разбираме и да бидеме способни да ги користиме напредните алатки 
за брза обработка и анализа на податоците.

Научете како Екселот работи во шеста брзина!
Користејќи макроа, Вашите извештаи сега ги правите за дел од секунда!
Обуката е наменета за корисници на Ексел на средно и повисоко ниво и сите 

оние коишто сакаат да научат како да:
-    Препознаваат ситуации во кои примената на напредни Ексел алатки може да 

помогне во процесот на одлучување; 
-    Да спроведуваат едноставна анализа во пракса користејќи MS Excel и на тој 

начин да издвојуваат дополнителни информации од собраните податоци; 
-    Интерпретираат различни нумерички податоци прикажани во деловните 

извештаи или критички да пристапат во вреднувањето на статистичките податоци 
пред носењето на деловни одлуки.

НАПРЕДЕНИ ЕКСЕЛ АЛАТКИ ЗА 
БРЗА ОБРАБОТКА НА ПОДАТОЦИТЕ

Семинар 
24.06.2021

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

 Михајло Донев
++ 389 2 3244067
Mihajlo@mchamber.mk 
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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

Он-лине настан и деловни 
средби „FINNO-Access2Finance 

and Innovation“

Online Бизнис средби 
25.06.2021

Стопанската комора на С. Македонија во соработка со Европската мрежа на 
претприемачи од Србија, ве поканува да учествувате на онлине настанот и деловните 
средби кои се наменети за компаниите од регионот на Југоисточна Европа: „FINNO-
Access2Finance and Innovation“ на 25 јуни  2021 година во Белград, Србија.                                                                                                

Платформата FINNO- Access2Finance and Innovation, претставува ONE STOP SHOP 
за поддршка на финансиски инструменти и иновации за малите и средни компании од 
Југоисточна Европа.

Конзорциумот на ЕЕН Србија ја иницираше и ја разви оваа платформа, која ќе 
служи за подобрување на пристапот до финансии, како и за олеснување во процесот на 
иновации и тоа од создавање на бизнис идеи до комерцијален успех на меѓународните 
пазари.

Целта на конзорциумот е преку ЕЕН мрежата да се зајакне растот и развојот на 
малите и средни компании од регионот на Југоисточна Европа, во Босна и Херцеговина, 
Хрватска, Црна Гора, С.Македонија, Србија и Словенија.

Платформата FINNO претставува решение за да се направи вистински избор 
меѓу различните видови на финансиска и иновативна поддршка на МСП од различни 
програми и институции на ЕУ и нуди информации за сите релевантни и достапни 
можности за финансирање и иновации погодни за бизнисите. Во прилог е линкот до 
Агендата од настанот https://finno.b2match.io/agenda.

Регистрацијата за учество е достапна на следниот линк: https://finno.b2match.io/
signup, и е отворена до 25 јуни 2021 година, а учеството е бесплатно.

Контакт лица:
 Ирена Мојсовска
++ 389 2 3244009
irena.mojsovska@mchamber.mk 



БИЗНИС ИНФО

11 јуни 2021, Бр. 458

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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